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PRESIDÊNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES E LINO DE MATTOS 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Oscar 

Passos – Edmundo Levi – Cattete Pinheiro – Lobão 
da Silveira – Clodomir Milet – Petrônio Portella – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Duarte 
Filho – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy 
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Domício 
Gondim – Júlio Leite – José Leite – Carlos 
Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti – 
Vasconcelos Torres – Aurélio Vianna – Milton 
Campos – Nogueira da Gama – Lino de Mattos – 
José Feliciano – Fernando Corrêa – Filinto Müller – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A lista de presença acusa o comparecimento de 30 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Restituindo autógrafos de projeto de lei 

sancionado: 
– Nº 86/70 (nº 183/70, na origem),  

de 30 de junho, referente ao Projeto de  
Lei da Câmara nº 8/70 (número 2.135/70, na 
Casa de origem), que dá nova redação 
 

à alínea p do art. 1º da Lei nº 5.376, de 7-12-67, 
que dispõe sobre o efetivo do Corpo de Oficiais 
da Ativa da Força Aérea Brasileira em tempo de 
paz (projeto que se transformou na Lei nº 5.585, 
de 30-6-70); 

– Nº 87/70 (nº 184/70, na origem), de 30 de 
junho, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 
2/70 (CN), que concede isenção de impostos 
federais, estaduais e municipais à Caixa Econômica 
Federal – CEF (projeto que se transformou na Lei 
Complementar nº 6, de 30 de junho de 1970); 

– Nº 88/70, (nº 185/70, na origem), de 30 
de junho, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 2/70 (número 1.38168, na Casa de origem), 
que estende a jurisdição da Junta de Conciliação 
e Julgamento de Londrina às Cidades de Ibiporã 
e Cambé, no Estado do Paraná (projeto que se 
transformou na Lei nº 5.586, de 30-6-70). 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
– Sôbre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 
Senhor Presidente do Senado Federal: 
Nos termos do art. 38 do Regimento da 

Casa, comunico a Vossa Excelência que estarei 
ausente do País, em vista de caráter particular e 
cultural à Alemanha Ocidental, durante um mês, 
aproximadamente, a partir do dia 5 de julho 
próximo. 

Sala das Sessões, 1º de julho de 1970. – 
Adalberto Sena. 
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SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

O Expediente lido vai à publicação. 
A Presidência recebeu ofício do Sr. 

Presidente da Câmara dos Deputados, que será 
lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
GP/0/369/70 
Brasília, 17 de junho de 1970 
Senhor Presidente: 
Tendo em vista o disposto no artigo 42, 

inciso V, da Constituição Federal, tenho a honra 
de encaminhar a Vossa Excelência as seguintes 
proposições: 

1) Mensagem do Senhor Presidente da 
República nº 163, de 17 de junho de 1963, 
relativa ao Balanço Geral do exercício de 1962, e 
o respectivo Relatório Financeiro do Senhor 
Prefeito do Distrito Federal. 

2) Mensagem do Senhor Presidente da 
República nº 116, de 15 de maio de 1964, relativa 
às Contas do Govêrno do Distrito Federal do 
exercício financeiro de 1963; 

3) Mensagem do Senhor Presidente da 
República nº 443, de 1º de agosto de 1966, 
relativa às Contas do Govêrno do Distrito Federal 
do exercício de 1965. 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa 
Excelência os protestos de estima e aprêço. – 
Geraldo Freire, Presidente, A Sua Excelência o 
Senhor 

Senador João Cleofas 
Presidente do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 

– O Expediente lido será encaminhado com o 
ofício à Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado. 

Sôbre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 128, DE 1970 

 
Ex.mo Sr. Presidente do Senado Federal. 
Requeiro, nos termos do artigo 40 do 

Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
tratamento de saúde, no período de 6 a 31 de julho 
do corrente ano, de acôrdo com o atestado médico 
anexo. 

Sala das Sessões, em 30 de junho de 1970. – 
Lobão da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A licença destina-se a tratamento de saúde. O 
requerimento está devidamente instruído com 
atestado médico. 

Nos têrmos do Regimento Interno será 
imediatamente, submetido a votos. 

Há número para deliberações. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Está concedida, a licença, nos termos 

requeridos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 129, DE 1970. 

 
Senhor Presidente do Senado Federal: 
Devendo ausentar-me do País, conforme 

comunicação, que acabo de dirigir a essa 
Presidência, venho solicitar, para os efeitos do artigo 
35, item III, da Constituição Federal, 35 (trinta e 
cinco) dias de licença, para trato de interêsses 
particulares e culturais. 

Sala das Sessões, 1º de julho de 1970. – 
Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Está concedida a licença solicitada. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 130, DE 1970 

 
Requeremos urgência, nos termos do art. 326, 

nº 5-b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Decreto-Legislativo nº 42, de 1970, que aprova o 
texto do Protocolo sobre a Proibição do Emprêgo, na 
Guerra, de Gases Asfixiantes, Tóxicos ou Similares 
e de Meios Bacteriológicos de Guerra, firmado em 
Genebra a 17 de junho de 1925. 

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1970. – 
Filinto Müller, Líder da Maioria – Adalberto Sena, 
pela Liderança do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O requerimento que acaba de ser lido será votado ao 
fim da Ordem do Dia, na presente Sessão, em 
conformidade com o artigo 326, 5-b, do Regimento 
Interno. 

Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 
na qualidade de Líder da Maioria. 

O SR. FILINTO MÜLLER (como líder. Sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente, vou remeter à 
Mesa, para a consideração de V. Ex.ª, requerimento 
de transcrição, nos Anais, de magistral discurso 
pronunciado pelo eminente Ministro do Trabalho, 
Professor Júlio Barata, no Ipenário da LIV 
Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. 

Êste discurso, Sr. Presidente, da abertura dos 
trabalhos da OIT, tem partes para as quais gostaria 
de pedir a atenção dos eminentes Pares. Após a 
saudação natural a todos os componentes da 
assembléia, o Ministro passou a fazer uma 
apreciação sobre a situação atual do Brasil para 
mostrar, especìficamente, que nós estamos realmente 
 

numa fase de grande desenvolvimento. Diz S.  
Ex.ª: 

(Lê.) 
O volume de nossas exportações, que, nos 

próximos doze meses, poderá atingir três bilhões de 
dólares, fala bem alto do esfôrço coletivo de uma 
nação de quase cem milhões de habitantes, 
espalhados por mais de oito milhões de quilômetros 
quadrados. 

Estamos ganhando, menos pelo auxílio 
estrangeiro em empréstimos e contratos bilaterais, 
do que pelo progresso de nossa indústria, de 
nossos transportes e meios de comunicação, a 
batalha do enriquecimento e da prosperidade, 
graças, também, a dois fatôres essenciais que 
condicionam o surto do Brasil: a continuidade da 
ordem democrática, que nos foi assegurada, desde 
março de 1964, pelos Governos oriundos da 
comunhão do povo com as Fôrças Armadas, e a 
participação crescente dos trabalhadores nos 
organismos destinados a promover o 
desenvolvimento." 

A seguir, o Ministro Júlio Barata aprecia o 
Relatório do Diretor-Geral da OIT e acentua alguns 
aspectos do nosso desenvolvimento, especialmente 
no setor do trabalho. Continua S. Ex.ª: 

(Lê.) 
"Consagramos 5% da importância de nosso 

Produto Nacional Bruto à formação de nossa 
juventude, sòmente sendo superados nesta 
percentagem por três nações do mundo; estamos 
distribuindo, neste ano, mais de trezentas mil 
bôlsas de estudo, por meio dos sindicatos, a 
filhos de trabalhadores, como meio eficaz de 
atender a uma demanda anual de novos 
empregos, que já vai a novecentos mil; no campo 
da seguridade social, inauguramos uma política 
de associação permanente entre os ór- 
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gáos sindicais e os órgãos da previdência; 
distribuímos os benefícios da aposentadoria, das 
pensões e outros mais a oito milhões de segurados, 
que, com seus dependentes, perfazem um total 
superior à têrça parte de nossa população; estamos 
dando medicamentos gratuitamente ou a preço de 
custo a todos os segurados, que já dispõem de mais 
de dois mil e quatrocentos hospitais e ambulatórios 
médicos e, por fim, com a contribuição dos 
proprietários rurais, nas pequenas comunidades 
agrícolas do interior, fornecemos aos sindicatos de 
trabalhadores ambulâncias, remédios, material 
cirúrgico, aparelhamento dentário e assistência 
médica." 

E acentua o Ministro do Trabalho: 
"Tudo isso é o Brasil de hoje, em alguns de 

seus aspectos ligados aos problemas do trabalho e 
da seguridade social," 

Depois de tecer outras considerações, o 
Ministro do Trabalho aponta um aspecto 
interessante, no que tange à manutenção da OIT, 
que é, como sabe V. Ex.ª, um órgão da ONU, uma 
seção da ONU: 

"Existem disparidades nas escalas que 
sustentam os orçamentos dos diversos órgãos da 
ONU, e a escala da OIT é um exemplo  
de tal disparidade, desfavorável aos países  
em desenvolvimento. Apesar das repetidas 
recomendações da Assembléia-Geral da ONU, ainda 
se esquece que alguns Estados contribuem para os 
organismos internacionais com o que lhes é 
supérfluo; ao passo que os países em 
desenvolvimento contribuem sempre com o que lhes 
é necessário." 

Êsse é um dos aspectos que me chamou mais  
a atenção, no discurso do eminente Ministro do  
Trabalho. Realmente, os ilegível as ilegível nações in- 
 

dustrializadas têm possibilidades de contribuir para a 
ONU e para os organismos relacionados com a ONU 
com recursos que são sobras dos seus próprios 
recursos. Enquanto, isso, é exigida das nações em 
desenvolvimento uma contribuição que corresponde 
a um sacrifício feito pelo povo dessas nações. 

Há um aspecto que o Ministro frisou, para o 
qual pediria a atenção dos eminentes Pares: é o 
referente à circunstância de já haver a OIT, nos 
cinqüenta anos de suas atividades, de sua atuação 
no cenário internacional, pràticamente completado 
todos os seus objetivos referentes ao terreno 
estritamente do trabalho. 

Cêrca de cento e vinte convenções foram 
aprovadas pela OIT e foram aprovadas pelas  
nações do mundo, estando, portanto, em pleno 
funcionamento. Então, o Ministro chama a atenção, 
no seu discurso, para a necessidade de a OIT 
examinar um outro aspecto que, também, se 
relaciona com a vida do trabalhador. É o aspecto da 
compra de produtos manufaturados pelos países 
ricos, para que não estejamos sòmente exportando 
matérias-primas ou semimanufaturados. 

Desta forma, se as nações ricas propiciarem a 
aquisição de elementos manufaturados das nações 
subdesenvolvidas, estaremos, de maneira indireta, 
favorecendo os trabalhadores de tôdas as nações 
subdesenvolvidas. 

Êsse aspecto o Ministro acentua quando diz que: 
"A necessidade de conjugar o programa 

mundial de emprêgo com os objetivos de  
outras instituições das Nações Unidas, durante  
a segunda década de desenvolvimento, foi  
bem apontada no Relatório que o Diretor- 
Geral apresentou à Conferência de 1969, mas 
lamento não encontrar muitas idéias novas a êste 
respeito no Relatório de 1970. A êsse propó- 
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sito minha Delegação submeteu ao plenário um 
projeto de resolução. No nosso entender, a forma 
correta de formular o problema consiste em 
reiterar, como está dito no Relatório do Diretor-
Geral de 1969, que os programas de emprêgo 
devem absorver, entre 1970 e 1980, um aumento 
de população ativa nos países em 
desenvolvimento da ordem de 226 milhões de 
pessoas. Entre 1980 e 1990, haverá, 
naturalmente, nôvo aumento de população ativa 
nesses países, aumento êsse resultante, em 
grande parte, de um crescimento demográfico 
que já se verificou. Não adianta falar apenas em 
programas de limitação de natalidade. Em virtude 
dos aumentos de população já havidos, os países 
em desenvolvimento serão obrigados, durante 
muitos anos, a consagrar uma parte importante 
de suas poupanças a investimentos de infra-
estrutura social, investimentos, como é sabido, 
com baixo coeficiente de geração de produto e de 
empregos. Freqüentemente, muitas 
personalidades de países desenvolvidos aliviam a 
própria consciência ao adiantarem aos países em 
desenvolvimento conselhos que raramente se 
fundamentam no conhecimento adequado das 
condições locais e que muitas vêzes são 
derivados de modelos abstratos. Não é comum 
encontrar, nos países industrializados, 
autoridades que aconselham os próprios 
Governos a praticar os sacrifícios políticos, 
relativamente pequenos, que implicaria a 
concessão de preferências generalizadas, não 
recíprocas, aos produtos manufaturados e semi-
acabados dos países em desenvolvimento, e a 
entrega de uma quantidade maior de recursos 
para assistência externa. Cabe a esta 
Conferência chamar a atenção dos Governos e 
da opinião pública, nos países altamente 
industrializados, para o papel relevante 
 

que a ampliação de oportunidades comerciais, 
oferecidas aos países em desenvolvimento, pode 
desempenhar na absorção dos enormes excedentes 
de mão-de-obra ativa, nas décadas que se vão 
seguir." 

Preconizou, portanto, o Ministro do Trabalho a 
conduta que, realmente, mais nos convém, País 
subdesenvolvido que somos. 

Verifica-se, Sr. Presidente, pelos trechos, pela 
leitura que fiz, que o discurso é da mais alta 
importância. 

Por esta razão, requeiro a sua transcrição nos 
Anais desta Casa. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? (Assentimento do orador.) Quero, com 
muita efusão, aplaudir o pronunciamento de S. Ex.ª, o 
Sr. Ministro do Trabalho, a propósito da necessidade 
de convencer os países super-desenvolvidos a 
partirem para o comércio internacional, comprando 
dos países em desenvolvimento, ao invés de auxiliar a 
outro pretexto... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ou de conselhos. 
O SR. LINO DE MATTOS: – ...ou conselhos. 

Realmente, o de que necessitamos é melhor 
compreensão sôbre o valor das nossas mercadorias, 
que sejam pagas, devidamente, e que tenhamos 
oportunidade de ter mercado amplo para as nossas 
exportações. Aliás, devo registrar também que, há 
anos, quando de uma reunião da OEA, em 
Washington, participando de uma Delegação de 
Parlamentares brasileiros, tive ensejo de, como 
intérprete da Delegação, defender, exatamente, tal 
orientação. Naquela oportunidade, eu conclamava, 
em nome dos Parlamentares brasileiros, as nossas 
Embaixadas e, ao tempo, os nossos Escritórios 
Comerciais, para que fôssem mais atentos, 
procurando, na diplomacia, convencer aos países nos 
quais nós tínhamos representantes da necessidade 
de se adotar esta orientação. Assim é, com 
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satisfação, que verifico que o atual Govêrno, 
através de um dos seus Ministros, o Ministro do 
Trabalho, a está preconizando. Valeu pois a  
pena a gente esperar por alguma coisa de 
melhor. Tenho a impressão de que, se se levar 
em consideração o pronunciamento do Sr. 
Ministro do Trabalho e do Sr. Ministro da 
Fazenda, Sr. Delfim Netto, chegaremos ao 
objetivo a que V. Ex.ª, com muita justeza, acaba 
de se referir. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito  
grato ao aparte com que me honra o nobre 
Senador Lino de Mattos. Fico satisfeito  
em verificar que já V. Ex.ª, em reunião 
internacional, teve a iniciativa de pleitear  
aquilo que o Ministro do Trabalho ora  
preconiza. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Apenas, para 
fixar bem: iniciativa da Delegação de Deputados 
e Senadores que participaram daquele Congresso 
internacional da OEA. Não foi iniciativa 
particularmente minha. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato. 
Mas V. Ex.ª contribuiu, com a sua inteligência e 
com seu apoio, para essa iniciativa que, hoje, o 
Ministro do Trabalho proclama, nos foros 
internacionais, como assunto da maior relevância 
para nós, países em desenvolvimento. 

Por esta razão, Sr. Presidente, é que eu 
desejo a transcrição, nos Anais, dêste discurso. 
Quero acentuar, ainda, o seguinte: conheço, há 
longos anos, o Ministro do Trabalho, Dr. Júlio 
Barata. Sempre encontrei em S. Ex.ª um homem de 
espírito clarividente, lúcido, dono de uma cultura 
invejável, animado do mais acendrado espírito de 
patriotismo. Sua atuação à frente da Pasta do 
Trabalho vem sendo marcada por uma linha de 
conduta sempre no sentido de servir, sem alarde, à 
causa pública, servir, sem alarde, ao Brasil. Estou 
certo de que, prosseguindo neste rumo traçado, 
atuando da maneira pela qual vem fazendo, 
 

pondo tôda a sua inteligência, tôda a sua cultura, 
todo o seu patriotismo, que são admiráveis, ao 
serviço do Brasil, prestará o Sr. Ministro do Trabalho 
à nossa Pátria grandes e relevantes serviços. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Sôbre a mesa, o requerimento que acaba de ser 
justificado, da tribuna, pelo Sr. Senador Filinto Müller. 

Vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 131, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 212, letra y, do Regimento 

Interno, requeiro transcrição, nos Anais do Senado, 
do discurso proferido por Sua, Excelência o Ministro 
do Trabalho, Professor Júlio Barata, no Plenário da 
LIV Conferência Internacional do Trabalho em 
Genebra. 

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1970. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O requerimento que acaba de ser lido será, 
oportunamente, incluído em Ordem do Dia, 
independentemente de parecer da Comissão 
Diretora, uma vez que o documento cuja transcrição 
se pede se contém nos limites estabelecidos no 
parágrafo único do art. 202 do Regimento Interno. 

Tem a palavra o Sr. Senador Arnon de Mello. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (Sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,  
irei abordar dois assuntos. O primeiro diz respeito 
à representação que o Diretório Acadêmico Vital 
Brasil, da Cidade de Sorocaba, encaminhou  
ao Sr. Ministro da Educação e Cultura  
a propósito da federalização da Faculdade 
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de Medicina daquela cidade do interior de São Paulo, 
e, o segundo, à carta que me dirigiram o Prefeito 
Municipal de Cubatão e o Provedor da Santa Casa 
de Santos, relacionada com o trabalho da construção 
do hospital da Cidade de Cubatão. 

Registro, com muita alegria, que, sôbre ambos 
os problemas, da maior importância, tenho 
informações de que o eminente Senador Eurico 
Rezende, pessoalmente, conversou com o Ministro 
da Educação e Cultura e o Ministro da Saúde. 

Nestas condições, o meu trabalho se resume a 
consignar, nos Anais da Casa, a preocupação de 
ambas as cidades, Sorocaba e Cubatão – Sorocaba, 
para que tenha a sua Faculdade de Medicina 
federalizada, e Cubatão, para que consiga completar 
o necessário, o indispensável hospital daquela 
cidade. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com satisfação. 
O SR. EURICO REZENDE: – Recebi, aliás, 

como V. Ex.ª salienta, dois ofícios sôbre assuntos 
diferentes, mas relacionados com o Estado de São 
Paulo: um, o apêlo que recebi do Diretório 
Acadêmico Vital Brasil, da Faculdade de Medicina de 
Sorocaba, pedindo a minha interferência, na 
qualidade de Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura do Senado, junto ao Sr. Ministro da 
Educação, a fim de se examinar a possibilidade da 
federalização daquele educandário, medida essa 
que, além de atender a uma necessidade, vem 
resolver problema muito sério, porque o 
estabelecimento está vivendo sérias dificuldades. O 
outro pedido está conectado com a aspiração de 
tôdas as correntes representativas de Cubatão, 
lideradas pelo Prefeito Municipal, a fim de se recrutar 
da União o gasto orçamentário em favor da 
implantação do hospital, naquela cidade, o futuro, 
hospital de Cubatão. Mantive contato com os dois  

 

Ministérios, e as duas questões serão apreciadas 
com a habitual boa vontade da parte dos titulares 
daquelas pastas. Mas, por um sentimento de justiça, 
devo confessar a V. Ex.ª e ao Plenário que, quando 
mantive contatos com aquêles Ministérios, tive a 
notícia de que V. Ex.ª já havia feito o mesmo... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Cumpri o meu 
dever. 

O SR. EURICO REZENDE: – ...demonstrando, 
mais uma vez, como se outras tantas não 
bastassem, a dedicação de V. Ex.ª para com todos 
os problemas que afligem São Paulo, principalmente 
no que diz respeito à educação e à saúde pública. 
Assim, ao levar o Senado, nos seus Anais, a 
manifestação de V. Ex.ª, faço questão de frisar que, 
neste registro, deve constar a circunstância de que, 
se eu trabalhei de tarde, V. Ex.ª já o fizera de 
madrugada. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sou grato ao 
nobre Senador Eurico Rezende pelo depoimento 
valioso que traz e estou certo, também, de que S. 
Ex.ª prosseguirá na colaboração, insistindo com o Sr. 
Ministro da Educação e Cultura e com o Sr. Ministro 
da Saúde para a solução, tão breve quanto possível, 
dêsses dois problemas. Não sei se será viável a 
federalização da Faculdade de Medicina de 
Sorocaba, mas o Govêrno há por fôrça de encontrar 
alguma solução, porque realmente, a cidade merece 
o amparo governamental e a instituição, ainda mais. 

Conforme disse de início, vou proceder à 
leitura do manifesto do Centro Acadêmico, vazado 
nestes têrmos: 

"Ex.mo Sr. 
Cel. Jarbas Gonçalves Passarinho M.D. 

Ministro da Educação e Cultura O Diretório 
Acadêmico Vital Brasil, entidade que congrega os 
alunos do Curso Médico da Faculdade de Medicina de 
Sorocaba, neste ato representado por sua Diretoria 
eleita e em exercício, ciente do interêsse ma- 
 

 



– 8 – 
 

nifestado por V. Ex.ª, visando a encontrar  
solução para as dificuldades que o referido 
estabelecimento de ensino enfrenta no momento, 
e no intuito de colaborar para que uma solução 
mais objetiva e consentânea com as reais 
necessidades de tôda a região, servida pela 
mesma Faculdades, pode vênia para expor o 
seguinte: 

1. Fundada há 20 anos, produto do ideal  
de reduzido grupo de homens que anteviu as 
necessidades de expansão do curso médico, foi a 
Faculdade de Medicina de Sorocaba o primeiro 
estabelecimento dêste gênero no interior do  
Estado, até àquela altura totalmente desprovido e 
relegado ao abandono, nomeadamente pelos 
governos. 

2. Desde que iniciou suas atividades, a 
Faculdade de Medicina de Sorocaba, que  
sempre primou como estabelecimento-padrão, vem 
cumprindo aquelas finalidades. Nada menos que 14 
turmas, num total de 350 médicos, dela saíram, 
principalmente para se radicarem nas cidades do 
hinterland de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, 
Goiás e outras Unidades da Federação. 

3. A prova mais eloqüente do alto aprêço que 
os responsáveis pelo estabelecimento sempre 
dedicaram ao ensino médico reside no fato de a 
quase totalidade dos atuais professôres-assistentes 
ser composta de antigos alunos, não sendo aquêles 
que, dela saídos, se dedicaram ao magistério 
médico, em outras faculdades. 

4. O que a Faculdade de Medicina de 
Sorocaba representa para a região Sul do Estado de 
São Paulo, área que corresponde à sexta parte  
da superfície territorial do Estado e onde vivem  
cêrca de 4.000.000 de habitantes, sem se contar 
todo o Norte paranaense e Sul do Mato Grosso 
 

que nela têm o único estabelecimento de ensino 
médico, é fato que a ninguém passará despercebido. 
Basta a lembrança de uma comparação entre o 
quadro da Assistência Sanitária, anterior e atual às 
populações da região, para que desde logo se  
veja a importância do estabelecimento. Centenas  
de novos profissionais, dezenas de estabelecimentos 
hospitalares surgiram, graças à Faculdade de 
Medicina de Sorocaba, em verdade o celeiro médico 
da região. 

5. Para que Vossa Excelência possa ter noção 
dos serviços que a Faculdade de Medicina de 
Sorocaba vem prestando, direta ou indiretamente, 
juntam-se a êste anexos que resumem 
levantamentos e estudos feitos acêrca de dados 
ligados à zona sanitária que tem em Sorocaba seu 
centro de convergência. 

6. A simples exposição do que consta acima, 
ilustrada com os anexos que acompanham a 
presente, não deixa dúvida de repercussão e da 
importância da referida faculdade. Irrecusável, 
portanto, que ela deve merecer tôda a assistência e 
apoio integral das autoridades do ensino no Brasil. 
Esta, a razão que leva o Diretório Acadêmico Vital 
Brasil a encarecer a V. Ex.ª uma solução urgente 
para o problema que no momento atravessa, 
conseqüente a dificuldades financeiras que, 
sobretudo, decorrem da circunstância de vir 
mantendo, desde sua fundação, o mais alto padrão 
de ensino, por natureza oneroso e de impossível 
cobertura com os recursos limitados de que a 
iniciativa privada é capaz, sem embargo das 
tentativas que se têm feito, visando a enfrentar e 
afrontar os encargos. 

7. Louvem-se os esforços que têm sido feitos, 
a princípio pela benemérita Fundação Sorocaba e 
atualmente pela Fundação São Paulo. Am- 
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bas, uma e outra, chegaram aos limites da 
insolvência exatamente em razão disse esfôrço, 
buscando manter razoável nível educacional, mesmo 
cientes dos prejuízos, constantes e invencíveis, daí 
advindos. Prosseguir tal estado de coisas a deixar 
que a F.M.S. continue a ter por esteio ùnicamente os 
esforços de entidades privadas, fatalmente chegar-
se-á a uma situação calamitosa, capaz, inclusive,  
de ocasionar a interrupção de atividades do 
estabelecimento, com prejuízos para uma extensa 
coletividade e para a própria Nação. 

8. A intervenção do Poder Público para solver 
as dificuldades que a Faculdade de Medicina de 
Sorocaba enfrenta é mais do que uma necessidade e 
configura em ato consentâneo com a própria 
filosofia, da qual Educação e Saúde constituem 
objetivos importantes para o desenvolvimento. Nessa 
conformidade, os signatários pedem e esperam de V. 
Ex.ª uma decisão urgente e definitiva, através da 
federalização ou oficialização da faculdade, única 
fórmula capaz e realmente compatível com as 
necessidades do estabelecimento." 

Creio, conforme disse de início, que o nosso 
eminente colega, Senador Jarbas Passarinho, já 
tenha estudos sôbre esta matéria. É possível até que 
já esteja com a solução. Espero, ansioso, que 
realmente isto aconteça. 

A carta a que me referi anteriormente sôbre o 
problema do Hospital de Cubatão diz o seguinte: 

(Lê.) 
"Ex.mo Senhor 
Senador Lino de Mattos 
Brasília – DF. 
Vimos à presença de V. Ex.ª solicitar  

o seu apoio, junto à União, para a 
 

campanha que está sendo levada a efeito em 
Cubatão, por tôdas as fôrças vivas da cidade, 
visando à construção do seu hospital. 

Doado à Santa Casa de Misericórdia de 
Santos, o semiconstruído Hospital do Município de 
Cubatão veio com o encargo, deveras espinhoso, de 
prestar assistência médico-hospitalar à população da 
região. 

Seu custo de construção está orçado para 
quatro milhões de cruzeiros. Contará com 202 leitos. 
Entrosamento com a Missão Industrial britânica que, 
recentemente, percorreu a América do Sul deixa 
prever que o seu equipamento será dos mais 
modernos do mundo – a indústria médico-hospitalar 
inglêsa pretende transformar o Hospital de Cubatão 
numa mostra para os seus produtos, na escalada 
para a conquista do mercado sul-americano. Contará 
o Hospital de Cubatão com Unidade de Terapia 
Intensiva; bloco cirúrgico dos mais avançados; 
Serviço de Emergência, equipado com ambulância 
aérea (helicóptero); modernos serviços 
complementares de terapia e diagnose. Atenderá a 
tôdas as especialidades médicas. 

As vantagens que carreará são inúmeras, das 
quais ressaltamos: – redução dos índices de 
absenteísmo do comércio e indústria locais; 

– supressão do grande risco industrial, que 
representa a distância entre as fábricas em Cubatão 
(dezessete indústrias de alto porte) e o centro 
médico de Santos; 

– baixo custo, quer pela multiplicidade das 
fontes de receita de um hospital filantrópico, quer 
pelo fato de não distribuir dividendos, em virtude 
dêsse mesmo caráter e pela garantia representada 
pela administração da Santa Casa de Santos, que 
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apresenta um dos mais baixos índices de custo 
hospitalar no País, em sua faixa; 

– virá sanar tremenda brecha estratégica, 
uma vez que Cubatão é Zona de Segurança 
Nacional, contando com usinas de refinação de 
petróleo, petroquímica, siderúrgia e energia 
elétrica, tôdas indústrias de base para o nosso 
desenvolvimento; além do fato de Cubatão estar 
situado à beira da Via Anchieta, no 
entroncamento rodoviário que serve a todo o 
litoral do Estado de São Paulo, bem como no 
sopé da serra, junto de importante ferrovia; 

– constituirá, ainda, relevante instrumento 
de incremento à paz social, uma vez que virá 
satisfazer às necessidades de uma comunidade 
trabalhadora extremamente populosa, numa 
cidade que, dentro de alguns anos, prevê o  
IBGE, atingirá a casa dos duzentos mil 
habitantes. 

Pelo exposto, podemos concluir que o 
Hospital de Cubatão é prova manifesta do 
patriotismo da gente paulista, contribuindo 
decisivamente com o Govêrno da Revolução, no 
glorioso impulso por um Brasil mais rico, por um 
Brasil sadio, por um Brasil humano e respeitado 
no concêrto das Nações. Na certeza de merecer 
a subida honra da favorável atenção de V. Ex.ª, 
apresentamos desde já nosso mais alto 
reconhecimento. 

Protestando elevada consideração, 
subscrevemo-nos, com admiração. 

– Eng.º Aurélio Araújo, Prefeito de Cubatão 
– José Gomes da Silva, Provedor da Santa Casa 
de Santos." 

Encerrando, Sr. Presidente, desejo repetir a 
minha manifestação de esperança de que a área 
governamental encontre urna fórmula capaz de 
solucionar ilegível.os ilegível da ilegível de Medi- 

 

cina de Sorocaba e do Hospital de Cubatão. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Tem a palavra o Sr. Senador Edmundo Levi. 
O SR. EDMUNDO LEVI (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
encerrou-se, domingo passado, em Manaus, o 
Festival Folclórico do Amazonas. É uma realização 
da jornalista Lourdes Archer Pinto, diretora de O 
Jornal e do Diário da Tarde, diários editados pela 
Emprêsa Archer Pinto Ltda. 

O Festival Folclórico do Amazonas, há 14 
anos, se constitui numa das singularidades da 
Região Amazônica. Enquanto observamos a 
completa e lamentável alienação das nossas 
tradições em tôda a extensão do território nacional, 
mormente no que tange à cultura e ao cultivo da 
música, em Manaus procura-se cultuar as mais 
puras tradições de brasilidade e, em particular, do 
amazonismo. 

O Festival Folclórico do Amazonas é regional, 
mas tem, hoje, repercussão em todo o território 
nacional. Seu encerramento processou-se domingo. 
Durante as noites de sua realização, a população 
inteira de Manaus acorria ao Estádio General Osório 
para aplaudir homens e mulheres que, movidos pelo 
mais puro sentimento de brasilidade; procuravam 
reviver e transmitir às novas gerações as tradições 
gloriosas dos nossos antepassados. São os bois-
bumbás, são os pássaros, as tribos que desfilam 
durante noites inteiras com seus cânticos alegóricos, 
comunicando fatos e ensinamentos. 

Sábado passado pude assistir, empolgado, ao 
desfile de uma das velhas tribos, revivida 
naturalmente, da paisagem íncola amazônica. 
Desfilou no Estádio General Osório, no palanque 
imenso armado para o festival, a tribo dos Andirás, 
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com seus cânticos guerreiros, relembrando aos 
habitantes atuais as lutas contra o invasor e, do 
mesmo passo, o congraçamento das raças que, 
afinal, se caldearam na formação da população 
amazônica. 

Festival Folclórico constitui-se, assim, uma 
festa de civismo, e da mais legítima tradição 
brasileira. 

Sr. Presidente, conviria que os Podêres 
Públicos, sobretudo o Ministério da Educação e 
Cultura, tomassem conhecimento do esfôrço 
hercúleo de D. Lourdes Archer Pinto, não apenas no 
sentido de ajudá-la, mas, principalmente, para 
difundir essa solenidade, essa festa eminentemente 
brasileira, por todos os recantos do território 
nacional. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite-
me V. Ex.ª um aparte, Senador Edmundo Levi. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer. 
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Talvez o 

folclore brasileiro seja um dos mais ricos do mundo. 
E eu diria que o do Amazonas é milionário. 
Acrescentaria que é um folclore puro, para significar 
que há um folclore por vêzes forçado, para turista, ou 
usando frase popular, "para inglês ver". 

O folclore do Amazonas de minhas leituras, 
tenho apreendido conter um sentimento 
comunitário impressionante. Faz o que, na 
moderna Sociologia, se chama de participação. O 
que Dona Lourdes pôs em ação, em têrmos de 
pesquisa sociológica, foi justamente uma técnica 
desta ciência, a chamada observação participante. 
É importantíssimo que no Amazonas se prestigie, 
como V. Ex.ª acaba de solicitar, o folclore que, ali, 
é expressão legítima de brasilidade local, 
englobando – salientou V. Ex.ª, com muita argúcia 
– civismo. Eu perguntaria, agora: há algum  
lugar nesta Pátria que necessite mais de civismo  
do que o Amazonas? Alguma região necessita 
 

mais de apoio – e não aludo ao terreno econômico, 
que êste é vital – culturológico? V. Ex.ª sabe a 
importância da cultura, do folk e, daí, vem, 
justamente, a derivação da palavra folclore, cultura 
do povo. Acho que ver e admirar êsses 
espetáculos, que têm um sentido de comunicação 
impressionante, já que tudo ali tem um sentido, uma 
mensagem, faz vibrar as gerações novas. V. Ex.ª é 
dessa terra magnífica. Neste instante, recordo-me 
de um grande amazonense que V. Ex.ª talvez tenha 
conhecido, pelo menos de nome, e talvez tenha 
sido seu aluno, porque êle saiu do Amazonas já em 
idade avançada, o grande escritor Aurélio Pinheiro. 
Nas suas obras de ficção, nos seus ensaios, êle 
mostrava a beleza folclórica, pictórica e, em alguns 
casos, a cenografia amazonense em côres 
impressionantemente belas e com um sentido de 
brasilidade imenso Ia além, mostrando uma parte 
que não sei se a D. Lourdes pesquisou, a dos 
amuletos, que êle descreve com beleza e riqueza 
de detalhes. Devo dizer a V. Ex.ª, pedindo 
desculpas de meu aparte ser longo, que, a meu ver, 
o folclore brasileiro tem que ser cuidado. O povo 
que cuida de seu folclore é um povo, rico. V. Ex.ª 
não vê, por acaso, em Portugal, as marchas de 
Lisboa, não vê os ranchos? Também na Espanha, 
na Inglaterra, na Bélgica e até nos países da 
"Cortina de Ferro" tudo que representa folclore é 
patrimônio histórico. Neste ponto, a bem da 
verdade, se V. Ex.ª me permite, eu que citei o nome 
de Aurélio Pinheiro, acrescentaria o do Professor 
Arthur Cesar Reis, que hoje é o Presidente do 
Conselho de Cultura e que é um "viciado" na defesa 
do patrimônio histórico brasileiro – estêve aqui  
em Brasília, fazendo uma conferência em que o 
Ministro da Educação teve ocasião de tomar  
parte diretamente –, e não apenas na preservação  
do patrimônio histórico, mas também dessa  
cultura, dêsse folk. Então, V. Ex.ª está fazendo 
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um discurso muito importante, porque o Senador não 
pode ficar na rotina do pedido de providências de 
estradas, de hospitais e de escolas; tem que 
defender a cultura popular. E quando a cultura 
popular é multicor, como a da Amazônia, não me 
contive e aparteei V. Ex.ª para felicitá-lo, porque 
êsses assuntos devem ser traduzidos ao Senado, ao 
Congresso Nacional, e merecer de todos nós o apoio 
que está tendo de V. Ex.ª e me permitiria encerrar, 
dizendo que já agora o pronunciamento não é 
apenas de V. Ex.ª, mas do Senado, porque a defesa 
dêsse patrimônio riquíssimo que é o folclore diz de 
perto – usando a terminologia moderna – à própria 
segurança nacional. Porque quem tem folclore 
defendido tem sua segurança nacional resguardada. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Vasconcelos Torres, o seu aparte me faz desdobrar 
as despretensiosas palavras que estou 
pronunciando. Apresentei ao Senado Federal, há 
coisa de 3 ou 4 anos, um projeto que institui o Dia da 
Pátria, que eu pretendia não fôsse comemorado 
apenas marcialmente, através de parada militar. Eu 
queria que o Dia da Pátria fôsse, sobretudo, de 
congraçamento e, especialmente, de reavivamento 
de nossas tradições. 

Então, no projeto que apresentei, que 
infelizmente ainda dorme nos porões ou nas gavetas 
da outra Casa do Congresso, eu recomendava, 
como recomendo, que a festa do Dia da Pátria se 
fizesse sobretudo através de motivos populares. O 
folclore seria fundamento para manter viva a tradição 
verdadeiramente brasileira. 

Assombra-me, entristece-me, preocupa-me 
ver como vamos derrapando, dia a dia, no terreno 
das nossas lídimas tradições. A música popular 
brasileira está pràticamente desaparecendo. 
Aquêles sambas-canções que falam à  
alma do brasileiro, as modinhas sertanejas,  
as ilegível já ilegível se  ilegível Foi por 
 

isso que, quando Chico Buarque de Holanda lançou 
a sua música "A Banda", tanta repercussão 
alcançou. É que a música de Chico Buarque de 
Holanda vinha da alma popular. Era a vida da cidade 
pequena, a tradição brasileira que êle transportava 
para a letra e para a música que êle deu ao  
Brasil. 

Vendo o espetáculo do Festival Folclórico do 
Amazonas, empolguei-me com a realização. Entendo 
que há bastante sangue, bastante seiva no coração 
e na alma do nosso povo para que não tenhamos as 
nossas tradições suplantadas por outras que nos 
imponham através do martelar de músicas, de 
lendas e de criações que não são nossas e que não 
falam à nossa alma. O folclore amazônico, o folclore 
regional amazônico, constitui, assim, um exemplo 
para que em cada Estado se procure reaviventar a 
alma brasileira, cultivando e cultuando as nossas 
tradições, a fim de que nos mantenhamos dentro da 
nossa História como um povo unido, não apenas 
através da língua, não apenas pela extensão do 
território, não sòmente subordinado à mesma lei, 
mas, sobretudo, unido pelo sentimentalismo, pela 
própria alma nacional, formando uma verdadeira 
unidade sentimental. 

A Condessa Pereira Carneiro compareceu à 
abertura do Festival Folclórico Amazônico e 
manifestou o seu encantamento pela festa. Durante 
uma homenagem que lhe foi prestada pela 
Assembléia Legislativa do Estado, ela teve 
expressões de encantamento e de admiração. Disse 
a ilustre dama no seu pronunciamento perante a 
Assembléia Legislativa de minha terra: 

"É uma festa tão linda e tão pura que 
deveria ser conhecida pelo mundo inteiro. Procurei 
qualquer semelhança com as escolas de samba e 
não encontrei. Tudo é autêntico aqui. É 
verdadeiramente uma festa maravilhosa da 
Amazônia." 
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Assim definiu a Diretora-Proprietária da 

emprêsa Jornal do Brasil o espetáculo maravilhoso 
a que assistiu na Capital do Amazonas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Nobre Senador Edmundo Levi, tive a oportunidade 
de assistir a uma dessas exibições folclóricas em 
Manaus, em companhia do nosso saudoso 
companheiro Senador Cunha Mello. Na verdade, 
saí de lá encantado. No gênero, nunca vi coisa tão 
bonita, espetacular, de impressionar, êsse espírito 
de manutenção da tradição que o povo do 
Amazonas vem mantendo. É preciso continuar 
assim cada vez mais conservando as tradições de 
cada núcleo dêste País, porque, em síntese, povo 
que não sabe cultuar suas tradições não tem, nem 
terá, história. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Agradeço pelo 
aparte ao meu eminente amigo e colega Senador 
Argemiro de Figueiredo. O folclore que se realiza 
em minha terra não se limita á tradição regional. 
Busca também renovar para os nordestinos suas 
tradições. Assim, naquele desfilar, assistimos  
não apenas à dança das tribos, mas também  
dos pássaros e, sobretudo, dos "bois- 
bumbás". 

Segundo a tradição, o "bumba-meu-boi" ou 
o "boi-bumbá" foi levado do Maranhão para o 
Amazonas. Lá adaptado, dentro das condições 
regionais, foi transformado o "boi-bumbá" numa 
das festas mais interessantes e um dos aspectos 
mais característicos da história do Amazonas. O 
"boi-bumbá" constitui, vamos dizer assim, uma 
instituição sociológica interessantíssima. 
Perigoso a princípio, porque, geralmente, cada 
bumbá disputa a primazia. Nós, do Amazo- 
 

nas, e eu particularmente, no tempo de ginasiano, 
gostamos de acompanhar, noites a dentro, aquêle 
desfilar de "bois-bumbás", assistindo a muitas brigas, 
porque cada qual tem seu campo de ação 
delimitado. Assim, quando se encontravam, os gritos 
de desafio, as toadas características, provocavam 
uma guerra inevitável, pancadaria, e, muitas vêzes, 
infelizmente, muitas mortes. 

O festival folclórico, entretanto, está 
modificando êsse aspecto. Os inúmeros "bumbás", 
os mais famosos, se concentram na Praça General 
Osório e ali dançam confraternizados, empolgados 
pela tradição que representam. 

Foi, se não me engano, Câmara Cascudo 
quem disse que o "boi-bumbá" é, sem dúvida, a mais 
fiel, a mais legítima e a mais pura criação do mulato 
brasileiro. Por conseguinte, é uma invenção 
espontânea do povo brasileiro. Cultuar essa 
concepção popular constitui um dever de civismo e 
até em certo aspecto, como disse o nobre Senador 
Vasconcelos Torres, de segurança nacional. 

Estamos, assim, impedindo, pela sua 
reprodução constante, a alienação das nossas 
tradições e costumes. 

O "boi-bumbá" é um auto característicos do 
Brasil. Da mesma forma como admiramos, na 
literatura portuguêsa, os "Autos de Gil Vicente", há 
de aparecer alguém que, um dia, há de lhe dar 
objetividade literária de forma que possa transmitir, 
aos pósteros, o que representa o "boi-bumbá". 

A sátira, a crítica se renova, ano a ano, mas 
sempre dentro da mesma motivação. O que se 
modifica no "bumbá" é, apenas, a cultura; a 
motivação é a mesma – a alma nacional, vibrante, 
querendo transmitir às gerações novas as tradições 
do passado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não  
podia eu, como brasileiro e amazônida, dei- 
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xar de comentar, nesta Casa, para o Brasil o 
espetáculo maravilhoso que representa o Festival 
Folclórico do Amazonas. 

Neste oportunidade, congratulando-me com D. 
Lourdes Archer Pinto, esforçada realizadora do 
Festival, quero apelar para o nosso eminente colega, 
hoje Ministro Jarbas Passarinho, que, como homem 
da Amazônia, recomende aos órgãos competentes 
do Ministério que dirige o estudo não só no  
aspecto social e literário, mas, sobretudo, como 
maneira de expor, a todo o Brasil, aquêle espetáculo 
maravilhoso. 

É preciso que aquela representação saia do 
Amazonas e percorra o Brasil para ajudar na 
harmonização dos nossos sentimentos, no 
reavivamento de nossas tradições e de nossos 
costumes. 

Cumpre ao Ministério da Educação e Cultura, 
como órgão supervisor neste campo da atividade 
cultural nacional, chamar a si a proteção de tão 
nobilitante realização, para que, amanhã, nossa 
Pátria possa, empolgada, contemplar tão magnífico 
espetáculo. 

Parabenizo D. Lourdes Archer Pinto e peço, 
desta tribuna, que continue, sempre, no seu esfôrço, 
para a grandeza do Brasil e preservação da 
Amazônia, realizando o seu festival folclórico. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – Tem 
a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (não foi 
revisto pelo orador.): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, lamentarei sempre a providência, 
adotada no Govêrno Jânio Quadros, que depois teve 
curso, relativamente à extinção dos chamados 
ramais ferroviários deficitários. Compreendia  
eu que, na verdade, algumas ferrovias estavam  
obsoletas. Não renovavam ilegível e ilegível ti- 

 

nham pesada sobrecarga salarial, de vez que os 
seus funcionários, não raras vêzes, tinham aumento 
de ordenados que não correspondiam à necessária 
elevação tarifária. 

Acho que houve unanimidade, tanto no 
Senado quanto na Câmara, na condenação a essa 
política que causou uma série de embaraços, não 
sòmente ao Estado que tenho a honra de 
representar nesta Casa do Parlamento, como 
também em outras regiões do Norte e do Nordeste. 

Ficara estabelecido que, à proporção que um 
ramal ferroviário fôsse extinto, conseqüentemente 
seria feita uma rodovia e, ao que me recordo, 
constava no ato a respeito, de primeira classe. E tal 
o protesto que se chegou a assegurar que a  
ferrovia só seria extinta quando a estrada de 
rodagem estivesse pronta. Infelizmente, isso não  
aconteceu. 

Ainda entendo, Sr. Presidente, que a ferrovia, 
com todos os seus males, do ponto de vista 
econômico, segundo a opinião daqueles que a 
extinguiram, tem uma função social relevante: o trem 
é o meio de comunicação, principalmente da camada 
pobre, de áreas urbanas ou rurais que, desde o 
transporte de mercadorias, no escambo ou no 
comércio intervicinal, e até o transporte de 
passageiros de pequenas áreas rurais para um 
centro vizinho, para a compra de mercadorias nas 
áreas comerciais mais fortes e mais desenvolvidas. 

O meu amigo, a quem tanto admiro e com 
tantos serviços prestados a êste País, que tem um 
lugar na história política brasileira, o Ministro Juarez 
Távora, foi de certo modo severo, condenando a 
política do Presidente Jânio Quadros. O Ministro 
Juarez Távora colocava nos seus atos alta dose de 
boa-fé, honestidade e patriotismo e parece que 
entendeu, em têrmos de especulação econômica, 
que ilegível não havia outra alternativa 
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senão a erradicação dêsses ramais ferroviários. 
Hoje, já se pode contar em vários municípios os 
efeitos maléficos dessa providência. 

Mas, Sr. Presidente, diante dêste ou daquele 
apêlo, algumas dessas ferrovias sobreviveram. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com 
muito prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Na minha 
região, a de maior densidade demográfica do 
Estado, a supressão da ferrovia foi prejudicial por 
causa das grandes indústrias situadas em seu 
território. Em outros Estados, como em Santa 
Catarina, mais precisamente em Itajaí, o ramal 
ferroviário foi arrendado por um ano e conseguiu-se, 
desta forma, obter superavit. No meu Estado, 
lamentàvelmente, um ramal de grande significação, 
como o de Benjamin Constant, foi extinto após 
setenta e dois anos de existência, sem razão, pois 
seria a zona mais populosa do Estado, zona rica, 
com uma indústria de couro e outras mais. Só isso 
bastaria para deixar essa região livre do corte de 
uma ferrovia que tantos benefícios trazia. Assim, 
estou solidário com V. Ex.ª no seu discurso de 
protesto pela extinção de ramais ferroviários. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito 
grato. V. Ex.ª traz uma achega valiosa ao meu 
discurso. 

Quero crer que essa substituição da  
ferrovia pela rodovia em alguns casos tenha-se 
manifestado positivamente, mas, na maioria dêles, 
me parece que a medida causou embaraços ao 
desenvolvimento econômico de várias comunas 
brasileiras, tanto no Sul quanto no Norte. Ainda 
agora o que me traz à tribuna é o que está 
acontecendo nos Municípios fluminenses de 
Vassouras e Valença, que, em combinação com os 
Prefeitos mineiros de Rio Prêto, Bom Jardim de 
 

Minas e Arantina, enviaram memorial ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao 
Sr. Ministro dos Transportes, solicitando não seja 
extinto o ramal ferroviário que liga aquêles 
Municípios – e de acôrdo com compromisso firmado 
pelo próprio Govêrno –, antes de realizada a 
construção da rodovia que permitirá perfeita 
comunicação entre as referidas cidades e, 
conseqüentemente, o escoamento das riquezas, em 
benefício dos produtores e, diretamente, das 
municipalidades requerentes. Alegam aquelas 
autoridades fluminenses e mineiras que, sem essa 
medida – e há pouco disse eu que em cumprimento 
da própria lei federal –, alegam aquelas autoridades 
que aconteceria o mesmo problema ocorrido com os 
ramais ferroviários de Valença, Afonso Arinos, Barra 
do Piraí e Santa Rita do Jacutinga, suprimidos em 
1961. 

Sr. Presidente, as obras rodoviárias arrastam-
se, até hoje, com evidente prejuízo para os 
municípios. Os Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro 
e de Minas Gerais fizeram um apêlo para que não 
seja suspenso o tráfego ferroviário, no trecho de 195 
quilômetros, antes da existência da rodovia, em 
caráter permanente, em todos os núcleos 
populacionais. 

Em território mineiro, várias providências já 
foram tomadas, tendo sido feito um apêlo, na 
Assembléia Legislativa daquele Estado, ao 
Presidente Médici, apresentando-se como 
justificativa urna série de artigos publicados na 
imprensa mineira e fluminense, bem como uma série 
de moções aprovadas pela Câmara Municipal dos 
principais municípios atingidos pela extinção dêste 
ou daquele ramal ferroviário, sem que tenha havido a 
construção de estrada rodoviária substitutiva, em 
caráter permanente. 

Outro requerimento, no mesmo sentido, 
apresentado à Assembléia de Minas 
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Gerais transcreveu a moção-apêlo formulada no 
III Encontro Estadual de Municípios Mineiros, que 
foi assinada pelos Srs. Antônio Alves Ferreira, 
Prefeito de Baependi, José Geraldo Pereira Leite, 
Prefeito de Cruzilha, José Aguiar Santos, Prefeito 
de Arantina, e Henrique Furtado Portugal, pelos 
Municípios mineiros de Rio Prêto, Santa Rita de 
Jacutinga e Bom Jardim de Minas Gerais, 
igualmente firmado pelos representantes dos 
Municípios de Valença e Vassouras, do Estado 
do Rio. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
reivindicação das classes produtoras e das 
autoridades de Rio Prêto, Santa Rita do Jacutinga, 
Arantina, em Minas, e Governador Portela, 
Vassouras e Valença é a construção da rodovia, 
para, logo em seguida, se fôr o caso, extinguir-se o 
ramal ferroviário, evitando-se, assim, não só os 
prejuízos financeiros, mas a desintegração do 
tráfego mineiro-fluminense. 

Com a extinção do ramal e a não-
construção da rodovia ficarão sem transporte 
cêrca de trezentos mil litros de leite que, 
diàriamente, são trazidos para a Guanabara e 
para o Estado do Rio de Janeiro, em carros 
isotérmicos, podendo criar sérios problemas no 
abastecimento, inclusive com o aumento do preço 
do produto. 

Alegam as autoridades dos dois Estados que a 
rodovia deve vir antes da supressão do ramal 
ferroviário. Para isso constantes apelos têm sido 
enviados ao Ministério dos Transportes e, já agora, 
Sr. Presidente, diretamente à própria Presidência da 
República. 

Sr. Presidente, foi publicado no Diário Oficial 
da União do dia 8 de maio a homologação  
da decisão do Conselho Ferroviário Nacional, 
extinguindo a operação ferroviária e a  
erradicação de vários trechos, num total de 195  
quilômetros ilegível o ilegível de ilegível –  

 

Santa Rita de Jacutinga, Santa Rita do Jacutinga – 
Marquês de Valença e Vassouras–Governador 
Portela. 

Segundo a homologação do Ministro dos 
Transportes, prosseguirá até que a Rêde Ferroviária 
Federal S.A., possa encerrar as suas atividades e 
sua oficina em Valença. 

Fala-se aqui na extinção das oficinas de 
Marquês de Valença e também na possível extinção 
das oficinas de Governador Portela, no Município de 
Miguel Pereira. Quero trazer um depoimento a êste 
Senado: o que a oficina de Valença faz, Sr. 
Presidente, representa obra pioneira industrial em 
nossa Pátria. Ali os operários não só reparam os 
vagões e as locomotivas como construíram as 
melhores automotrizes já feitas na América Latina, 
sob a orientação de engenheiros ferroviários 
brasileiros – fluminenses, particularmente. A êsse 
respeito existe uma documentação abundante, e a 
inspeção feita pelas nossas autoridades constatou 
que essas automotrizes e êsses vagões. 
representam uma técnica avançada de construção – 
e com aquela colaboração muito espontânea do 
operariado brasileiro, que tem, todos nós sabemos e 
isso é extraordinário, grande capacidade inventiva, o 
dom da adaptação, coloração muito típica, 
avançando mesmo em certos aperfeiçoamentos que 
países de maior avanço industrial não lograram 
atingir. 

Sr. Presidente, fecharam a oficina de 
Valença, e também fecharam a oficina de 
Governador Portela. Além dêsses prejuízos que; 
estou procurando, aqui, salientar, há o aspecto 
social que deve ser considerado. Não que surja 
ameaças de desemprêgo, mas os trabalhadores 
que pertencem à região, onde tinham suas famílias 
e os filhos estudando nas escolas primárias locais, 
serão transferidos para outras regiões. 
Paralelamente a isto, e não há sentimentalismo  
na reivindicação que faço, a cidade irá so- 
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frer com a supressão de uma fonte de recursos que 
possuía, e que possui, de vez que, tradicionalmente, 
é em função da oficina que Valença obtém grande 
percentual na sua arrecadação, como também o 
Distrito de Governador Portela, no Município de 
Miguel Pereira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Também 
em nosso Estado foram fechadas várias oficinas, o 
que se constituiu uma lamentável perda para o nosso 
parque industrial. Estávamos industrializando uma 
região capaz de vir a suprir, em muito, o rendimento 
do Estado do Pará na sua receita, além de ajudar à 
população. De maneira que, mais uma vez, V. Ex.ª 
tem tôda a razão no que está pugnando, e contra a 
solidariedade dêste seu velho colega. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito 
grato, nobre Senador Lobão da Silveira. V. Ex.ª cita 
um caso positivo, e agora eu me alarmo com a 
possibilidade de extinção dessas duas oficinas, 
consoante o que se pode depreender do despacho 
do operoso Ministro dos Transportes. A minha 
presença na tribuna é para endereçar um apêlo 
veemente ao Ministro Mário Andreazza, que, por 
sinal, no dia de hoje se encontra na outra Casa do 
Congresso fazendo explanação sôbre problemas da 
sua Pasta. Apelo para S. Ex.ª, que é um estudioso, 
que é um competente auxiliar do honrado Presidente 
Emílio Garrastazu Médici, no sentido de que se 
detenha no exame desta matéria, e, se possível, 
atente para a argumentação que expedi no dia de 
hoje, relativamente a essa política de extinção de 
ramais. A própria lei determina a construção das 
estradas; as ferrovias têm sido extintas e as estradas 
não têm sido construídas. Agora, no caso de Valença 
e de Governador Portela, a ameaça de extinção,  
Sr. Presidente, causou pânico social nas duas 
localidades. E eu depreco, com tôda sin- 

 

ceridade, ao ilustre titular dos Transportes para que 
essa providência seja sustada. 

Êsses ramais, Sr. Presidente, podem continuar 
sem prejuízo da construção da rodovia. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Cito o caso 
de Itajaí, onde o ramal ferroviário foi suprimido e 
arrendado pelo Govêrno local, verificando-se, no fim 
do ano, um superavit. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – 
Realmente, V. Ex.ª citou o caso de Itajaí, que é um 
exemplo que corrobora a argumentação que estou 
expendendo. No caso que me traz à tribuna no dia 
de hoje, êsses ramais, que se encontram numa bacia 
leiteira importantíssima, se são extintos e não se 
constrói a rodovia – e eu não gostaria que se 
extinguissem os ramais –, o próprio abastecimento 
de leite para a Guanabara e Estado do Rio de 
Janeiro será sacrificado, porque sabemos que, 
apesar dos caminhões isotérmicos que transportam 
o leite naquela área, não podem êles dar vasão ao 
produto, como vêm fazendo as ferrovias, e, por isso, 
os lavradores do interior fluminense e do interior de 
Minas se encontram apavorados. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com 
muito prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Vou 
retirar-me para uma Comissão onde vamos dar 
andamento e julgamento a vários projetos e não 
quero sair sem, antes, dar a minha palavra de 
solidariedade ao ponto de vista que V. Ex.ª está 
defendendo, que é mais razoável, porque 
demonstra, sobretudo, que não há, no caso, uma 
estrada de ferro onerosa para a União. Tivemos, há 
anos, nesta Casa, ampla discussão em tôrno do 
assunto, de várias ferrovias condenadas pelo 
Govêrno, porque não davam lucro, eram de- 
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ficíitárias. Defendíamos a tese – que continuamos a 
defender – de que o Poder Público não pode 
obedecer a êsse critério irredutível de só admitir 
serviços dessa natureza, que não sejam onerosos, 
quando apenas dêem lucro. Ao Poder Público não 
cabe êsse sentido de lucro, essa orientação de  
só admitir obras ou serviços que proporcionem 
rendimento ao Erário. Exemplifico com o fomento 
geral: o fomento à agricultura, o fomento industrial, a 
propaganda para incrementar, intensificar a 
produção em determinado setor. É oneroso, mas não 
se faz fomento sem despesa. Há pouco tempo, 
ocupei a tribuna para focalizar caso diferente, mas 
que vem apêlo, em que pedia providências ao 
eminente Presidente da República no sentido de 
mandar restaurar uma agência dos Correios e 
Telégrafos da sede de um pequeno Município do 
meu Estado, que tinha uma vida de mais de meio 
século, agora fechada, naturalmente sob o 
fundamento, creio eu, de que era serviço oneroso 
para a União. Êsse critério, repito, para o Poder 
Público não é razoável. Muitas vêzes, um serviço é 
oneroso, como o que citei, mas indispensável ao 
interêsse geral da coletividade, e, por êste motivo, 
deve ser mantido, apesar de deficitário. Bem  
sabe V. Ex.ª que o Poder Público não pode 
administrar sob êsse critério só e só de mandar 
arrasar uma ferrovia, retirar os trilhos, fechar uma 
agência dos Correios e Telégrafos, pelo simples 
fundamento de que não estão dando lucro à  
União. De modo que formulo êsse apêlo e, como o 
caso de V. Ex.ª é idêntico ao que nós defendemos 
em anos passados, é que me lembrei de manifestar 
a minha solidariedade à tese que V. Ex.ª defende, 
renovando apêlo ao Sr. Presidente da República no 
sentido de que mande reabrir uma agência de 
Correio de mais de meio século, situada na sede do 
pequeno município paraibano, e que foi fechada  
sob êsse fundamento de que não dava renda à 
União. É o poder de comunicação. Na comuni- 
 

cação há evidente interêsse público, interêsse social, 
há um fator de desenvolvimento. Perdoe V. Ex.ª a 
extensão do meu aparte. Sou-lhe muito grato. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª 
colocou o problema nos seus devidos têrmos. 
Agradecendo a V. Ex.ª pela valiosa intervenção, eu 
gostaria de dizer que é curial, tanto nos países 
capitalistas, quanto nos socialistas, que o sistema de 
transporte é deficitário. É um ônus que o Poder 
Público tem que encarar, porque, indiretamente, 
pode ganhar muito mais. Embora o transporte, em si, 
venha a dar prejuízo, permite, no entanto, àqueles 
que se utilizam do sistema de comunicação 
ferroviário arrecadarem cada vez mais, como 
acontece com as Prefeituras, o mesmo se dando, 
indiretamente, com a União. É da lei econômica que 
o transporte seja, realmente, deficitário em qualquer 
país do mundo. Parece-me que não compreenderam 
isto os assessôres que orientaram a política de 
extinção dos ramais ferroviários. 

O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com 
muito prazer. 

O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Ex.ª e o 
Senador Argemiro de Figueiredo estão defendendo 
uma tese muita acertada e muito justa: não pode 
haver nuna similitude entre a economia do Poder 
Público e a da emprêsa particular; uma visa, 
essencialmente, o lucro; a outra, prestar serviços. De 
modo que não há uma perfeita adequação de uma 
coisa a outra. Poderíamos dizer que o Poder Público 
se renova anualmente através dos orçamentos, 
enquanto as organizações particulares não podem 
ficar baseadas no mesmo fato. V. Ex.ª está com a 
causa justa e, por isso, me solidarizo com o que V, 
Ex.ª acaba de dizer. 

O SR. VASCONCELOS TORRES:  
– Muito obrigado, Sr. Senador José  
Guiomard. Acrescentaria que num país em 
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desenvolvimento – e V. Ex.ª fixou bem – o Poder 
Público tem que suprir as necessidades mediante as 
previsões orçamentárias, dar um pouco do que tem 
para receber indiretamente e distribuir para as 
coletividades uma participação na riqueza. O deficit 
vem no momento, mas êle é coberto pelo 
intercâmbio que se pode fazer pelo transporte de 
passageiros, de mercadorias. 

Êsse problema me impressionou 
profundamente. Reconheço que, em alguns 
casos, havia realmente, digamos assim, uma falta 
de planejamento completo para a extinção das 
ferrovias. Olhavam o problema puramente do 
ângulo deficitário. Digamos que a Estrada de 
Ferro Leopoldina, no ramal Nova Friburgo, 
Cordeiro, Bom jardim, Cantagalo, dava um deficit 
de tanto, as passagens cobradas e também o 
transporte de mercadorias não correspondiam ao 
pagamento do salário dos ferroviários. Então, 
extinguiam êsse ramal. Ora, isto me parece um 
critério empírico, porque o que se transportava de 
Cordeiro, de Bom Jardim e Cantagalo, chegando 
à estação ou praça de desembarque, pagava 
tributo, não só estadual, municipal, como também 
federal. 

Então, houve como que uma providência 
unilateral, no meu modo de entender. Isso me 
preocupou bastante. V. Ex.ª sabe que vários 
Senadores e Deputados, e eu mesmo, reclamaram 
insistentemente. 

Algumas estradas conseguiram sobreviver, 
como estas de que estou falando ao dia de hoje. 
Devo dizer, e peço ao Sr. Ministro de Transportes 
que mande averiguar, que são estradas utilíssimas, 
do ponto de vista social e também econômico, como 
falei aqui. Uma bacia leiteira, por exemplo, é servida 
por essa ferrovia e não há estrada de rodagem. Ora, 
se não há estrada de rodagem, se não há ferrovia, 
nós conhecemos o mundo rural brasileiro e sabemos 
que quando a produção do leite é em excesso êle  

 

é dado aos porcos. Quantos hospitais, quantos 
asilos, quantas casas de caridade, quantas crianças 
nas escolas primárias precisam de leite! As vêzes 
chegamos ao paradoxo de importar leite em pó da 
América do Norte e de outros países, e o leite em pó 
não tem a mesma riqueza nutritiva do chamado leite 
cru. 

Então, há um paradoxo: extingue-se uma 
rodovia e, ao mesmo tempo, acaba-se com a 
proteção e estiola-se uma atividade útil. Eu recebi 
aparte de um eminente colega, velho parlamentar 
como eu, egresso do glorioso Exército Nacional. 
Sabemos que, necessàriamente, hoje, há um tabu da 
segurança nacional. Assim, necessàriamente terá 
implicação com a segurança nacional, porque, não 
havendo um complemento para a transmudação da 
atividade ocupacional, para êsse cidadão, êle sairá 
do local em que trabalha, indo para a cidade para ser 
um favelado. Poderá, também, ser um revoltado. 
Este é assunto que muito me tem preocupado, como 
velho estudioso de Sociologia, que me faz meditar 
muito. 

O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Ex.ª está 
chegando a um ponto interessantíssimo a respeito 
dêste assunto. Há casos até curiosos, decorrentes 
de compromissos da Nação. O caso da Estrada de 
Ferro Madeira–Mamoré, por exemplo, é um dêles. É 
uma estrada deficitária, antiga, que, possìvelmente, 
não dará mais lucro, mas construída na base de um 
compromisso internacional que deve ser respeitado. 
De maneira que não se pode afastá-la, deixar que 
ela não se torne mais viável, uma vez que temos, 
com a Bolívia e com o nascimento e a incorporação 
do Acre, um compromisso neste sentido. É um dos 
exemplos para que a Nação não tome como base 
apenas o lucro. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Exato. 
Esta estrada, por exemplo, é uma estrada política, 
que leva a importância econômica do Brasil a uma 
área estrangeira. Ainda que tivesse qualquer pre- 
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juízo, haveria sempre lucro, pois, sendo 
administrada por direção brasileira, faria com que 
se somassem outros elementos, a fim de dar ao 
Brasil a indiscutível liderança que precisa ter, e 
que já tem, de se afirmar na área da América 
Latina. 

Creio, Sr. Presidente, que fixei bem meu 
pensamento nestas considerações. 

Espero, entretanto, que minhas palavras 
encontrem ressonância no destino a que se 
dirigem, ou seja, ao Ministro dos Transportes, 
homem inteligente, de uma capacidade de 
compreensão muito grande e que, calmamente, 
vem inaugurando um sistema de trabalho muito 
interessante. S. Ex.ª é um peregrino na 
administração; é um inquieto, é um viajante, 
enfim, é um cidadão de quem se diria, no meu 
tempo de colégio, ter o "bicho carpinteiro". O 
Ministro Mário Andreazza tem "bicho carpinteiro", 
não pára em lugar algum; quer aprender tudo, 
quer ver tudo, não se deixando levar pelas 
informações de seus assessôres, ao contrário de 
alguns dos que o antecederam na importante 
Pasta que ocupa. 

Por isto, Sr. Presidente, encerro minhas 
considerações com muita confiança, esperando 
que, pelo menos, no caso particular dessa 
estrada que sobreviveu, possa ser ela mantida, e 
as oficinas que mencionei não sejam extintas 
pelas razões que apontei. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Milton Trindade – Sebastião Archer – 

Victorino Freire – Sigefredo Pacheco –  
Teotônio Vilela – Arnon de Mello – Leandro 
Maciel – Antônio Fernandes – Josaphat  
Marinho – Paulo Tôrres – Gilberto Marinho – 
Carvalho Pinto – Adolpho Franco – Mello Braga  
– Celso Ramos – Attílio Fontana – Daniel  
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Sôbre a mesa, ofício do Sr. Presidente da Comissão 
de Finanças, que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Of. nº 93/70-CF/SA 
 

Brasília, em 29 de junho de 1970. 
 
Sr. Presidente: 
Em aditamento ao Ofício nº 89, de 17 de junho 

do corrente ano, que encaminhou a relação de 
entidades indicadas pelos Srs. Senadores nos 
têrmos do Aviso nº 3.262, de 24-4-70, do Sr. Ministro 
da Educação e Cultura, cumpre-nos comunicar a V. 
Ex.ª que, por engano, deixou de figurar na referida 
relação a seguinte dotação: "Congregação de Santa 
Dorotéia do Brasil" – Recife – Pernambuco – para o 
"Colégio Santo Antônio, em Belém – Pará". Cr$ 
5.000,00. 

Aproveito a oportunidade para renovar, a V. 
Ex.ª os protestos de estima e consideração. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente da Comissão de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O Expediente lido vai à publicação. A Presidência 
dirigirá ofício ao Sr. Ministro da Educação e Cultura, 
comunicando o teor constante do ofício do Sr. 
Presidente da Comissão de Finanças. 

Sôbre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 48, DE 1970 

 
Põe à disposição do Ministério do Interior o 

Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Cláudio Antônio de 
Almeida. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É pôsto à. disposição  

do Ministério do Interior, nos têrmos 
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dos artigos 92 e 300, item I, da Resolução nº 6, de 
1960, pelo prazo de um ano e sem vencimentos, a 
fim de prestar serviços à Superintendência do 
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste – 
SUDECO –, o Auxiliar de Secretaria, PL-11, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Cláudio 
Antônio de Almeida. 
 

Justificação 
 

A Comissão Diretora submete à apreciação do 
Plenário o presente projeto de resolução, a fim de 
atender à solicitação do Exm.º Sr. Ministro do Interior, 
no Ofício AV-BSB nº 0109, de 17 de junho de 1970, no 
sentido de ser colocado à disposição daquele Ministério 
um servidor desta Casa, para prestar serviço à 
Superintendência do Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste – SUDECO –, sem ônus para o Senado. 

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1970. – 
João Cleofas – Wilson Gonçalves – Fernando Corrêa 
– Edmundo Levi – Manoel Villaça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O projeto que acaba de ser lido será publicado e, 
oportunamente, incluído na Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 49, DE 1970 

 
Nomeia, em vaga existente, para o cargo 

inicial da carreira de Oficial Bibliotecário do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, candidata 
habilitada em concurso público. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É nomeada, de acôrdo com  

o art. 85, letra c, nº 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 140, I, da Resolução nº 6, de 
1960, para o cargo vago de Oficial Bibliotecário, PL-5, 
 

do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Maria 
Lúcia Vilar de Lemos, candidata habilitada em 
concurso público. 

 
Justificação 

 
Tendo o PIenário aprovado a Resolução nº 

26/70 concedendo exoneração a Antônio Motta de 
Castro, Oficial Bibliotecário, PL-5, ocupante de cargo 
da classe inicial da carreira de Bibliotecário do 
Quadro da Secretaria do Seriado, torna-se 
imprescindível a nomeação de servidor, a fim de 
atender às necessidades do serviço da Diretoria da 
Biblioteca desta Casa. 

Em cumprimento a dispositivo regimental, a 
Comissão Diretora apresenta à consideração do 
Senado o presente projeto de resolução, indicando 
para a vaga a ser provida a candidata habilitada 
em concurso público Maria Lúcia Vilar de Lemos, 
colocada no 6º lugar, de acôrdo com a ordem de 
classificação final publicada no DCN de 16-10-
1968. 

A presente nomeação coube à candidata 
acima referida, em virtude da desistência dos 
candidatos colocados nos 3º, 4º e 5º lugares, 
conforme Ata da Comissão Diretora publicada no 
DCN de 28 de maio de 1970. 

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1970. – 
João Cleofas – Wilson Gonçalves – Fernando Corrêa 
– Edmundo Leve – Manoel Villaça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O projeto de resolução que acaba de ser lido será 
publicado e, oportunamente, incluído em Ordem do 
Dia. 

A Presidência, conforme comunicação feita na 
Sessão de 14 de abril do corrente ano, recebeu 
Ofício do Governador do Espírito Santo, solicitando 
autorização do Senado Federal para operação de 
financiamento externo, no valor de HFL 1.967.177,64 
(um milhão, seiscentos e noventa e sete mil,  
cento e setenta e sete florins holandeses e ses- 
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senta e quatro centavos), destinada à aquisição de 
material hospitalar. 

O referido pedido ficou aguardando, na 
Secretaria-Geral da Presidência, a complementação dos 
documentos exigidos no art. 343 do Regimento Interno. 

Tendo a Presidência recebido os documentos 
necessários e indispensáveis, a matéria será 
despachada às Comissões de Finanças, 
Constituição e Justiça e dos Estados para Alienação 
e Concessão de Terras Públicas e Povoamento. 

Está terminado o período destinado ao 
Expediente. 

Presentes, na Casa, 47 Srs. Senadores. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 182, de 1968 (nº 725-B/67, na Casa de 
origem), que altera a redação do inciso XI do art. 84 
da Lei nº 4.215, de 27-4-63 (Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil), tendo: 

 
PARECERES, sob nos 229, e 382, de 1970, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento: 

pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e, 
quanto ao mérito, pela aprovação; e 2º 
pronunciamento: pela constitucionalidade e 
juridicidade da emenda de Plenário. 

A discussão do projeto foi encerrada, com 
apresentação de emenda, na Sessão de 10 de junho 
próximo passado. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 182, DE 1968 

 
(Nº 725, do 67, na Casa de origem) 

 
Altera a redação do inciso XI do art. 84 da Lei 

nº 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Acrescente-se ao item XI do art. 84 

da Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil), logo depois da 
palavra "militares", a expressão "da ativa". 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Passa-se à votação da emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se o presente artigo ao Projeto de 

Lei da Câmara nº 182, de 1968. 
Art. – O art. 86 da Lei nº 4.215, de 27 de abril 

de 1963, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 86 – Os magistrados, membros do 

Ministério Público, servidores públicos, inclusive de 
autarquias e entidades paraestatais, e os 
funcionários de sociedade de economia mista, 
definitivamente aposentados ou em disponibilidade, 
bem como os militares transferidos para a reserva 
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remunerada ou reformados, não terão qualquer 
incompatibilidade ou impedimento para o exercício 
da advocacia, decorridos dois anos do ato que os 
afastou da função." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 10, de 1970 (nº 2.094-B/70, na Casa 
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que faculta às emprêsas permissionárias 
de refino de petróleo a adoção da forma "ao 
portador" para as ações preferenciais do respectivo 
capital social, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 383, de 1970, 

da Comissão: 
– de Projetos do Executivo. 
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 132, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra I, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 
1970, a fim de ser feita na Sessão de 10 do corrente. 

Sala das Sessões, 1º de julho de 1970. – 
Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em conseqüência, a matéria sairá da Ordem do Dia 
e retornará na data aprovada. 

 
Item 3 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 22, de 1969, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que declara de uti- 
 

lidade pública a Fundação Universitária Sul-Fluminense, 
com sede em Vassouras, Estado do Rio, tendo: 
 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 372, 373 
e 374, de 1970, das Comissões: 

– de Constituição e Justiça; 
– de Educação e Cultura; e 
– de Finanças. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Encerrada a discussão, sem emenda e não 

havendo requerimento no sentido de que o projeto 
seja submetido a votos, será êle dado como 
definitivamente aprovado, sem votação, nos têrmos 
do art. 272-A, do Regimento Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 22, DE 1969 

 
Declara de utilidade pública a Fundação 

Universitária Sul-Fluminense, com sede em 
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É declarada de utilidade pública a 

Fundação Universitária Sul-Fluminense, com sede 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Item 4 
 
Discussão, em primeiro turno (apreciação 

preliminar da constitucionalidade e juridicidade), nos 
têrmos dos arts. 265 e 265-A do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1968, de autoria do 
Sr. Senador Arnon de Mello, que regula a participação 
do proprietário do solo nos resultados da lavra 
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de jazidas e minas cuja exploração constitui ou 
venha a constituir monopólio da União (art. 161, §§ 
2º e 3º, da Constituição), tendo: 
 

PARECERES, sob nos 379 e 380, de 1970, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça: 1º 
pronunciamento: solicitando diligências ao Ministério 
das Minas e Energia, à PETROBRÁS, ao Ministério 
da Fazenda e ao Ministério da Indústria e do 
Comércio; 2º pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade. 

Em discussão o projeto, quanto à 
constitucionalidade e juridicidade. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
fazer uso da palavra, declararei encerrada a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
O projeto foi rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 29, DE 1968 

 
Regula a participação do proprietário do solo 

nos resultados da lavra de jazidas e minas cuja 
exploração constitua ou venha a constituir monopólio 
da União. (Art. 161, §§ 2º e 3º, da Constituição.) 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A participação do proprietário do solo nos 

resultados da lavra de jazidas e minas cuja exploração 
constitua ou venha a constituir monopólio da União será 
igual a 1% (um por cento) do valor da produção 
efetivamente extraída da jazida, mina ou depósito. 

Art. 2º – A percentagem será paga em dinheiro 
ou minério, calculado, no primeiro caso, o valor 
unitário, à bôca da mina. 

Parágrafo único – Será sempre em dinheiro o 
pagamento das percentagens correspondentes aos 
minérios de que a União detenha o monopólio de 
distribuição. 

Art. 3º – O pagamento das indenizações será 
efetuado, trimestralmente, pela emprêsa ou entidade 
a que a lei tenha conferido o monopólio da extração 
e lavra. 

Art. 4º – O pagamento das indenizações 
correspondentes aos resultados da lavra não 
desobriga a emprêsa ou entidade que explora 
monopolìsticamente a jazida ou mina de sua 
obrigação de reparar, na forma do direito comum, 
os danos que suas atividades tenham provocado 
na superfície, assim como de respeitar as 
disposições contratuais, em vigor na data da  
lei. 

Art. 5º – Sôbre a indenização efetivamente 
recebida pelo proprietário do solo incidirá, com 
exclusividade, a tributação prevista na Lei nº 4.425, 
de 8 de outubro de 1964. 

Art. 6º – Para os efeitos da presente Lei, os 
valôres de petróleo e xisto betuminoso serão 
fixados semestralmente pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, em bases idênticas às constantes dos 
cálculos para indenização dos Estados e municípios 
produtores. 

Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Por solicitação do Sr. Presidente da Comissão do 
Distrito Federal, a Presidência comunica aos nobres 
Senadores que o Sr. Governador do Distrito 
Federal, Coronel Hélio Prates da Silveira, 
comparecerá hoje à reunião da Comissão do 
Distrito Federal, às 17 horas, na sala da Comissão 
de Finanças. 

O Presidente daquela Comissão faz um apêlo 
aos Srs. Senadores, mesmo aos que não pertençam 
àquela Comissão, para se fazerem presentes à 
referida reunião. 
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Há requerimento sôbre a mesa, lido na hora do 

Expediente, pelo qual os nobres líderes Senadores 
Filinto Müller e Adalberto Sena solicitam urgência, nos 
têrmos do art. 26, b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 1970. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
O requerimento é aprovado. 
Passa-se, em conseqüência da aprovação do 

requerimento, à apreciação imediata da matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 42, de 1970 (nº 143/70, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Protocolo sôbre a Proibição do Emprêgo, na Guerra, 
de Gases Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de 
Meios Bacteriológicos de Guerra, firmado em 
Genebra a 17 de junho de 1925. 

Em regime de urgência, nos têrmos do art. 
326, 5-b, do Regimento Interno, dependendo do 
pronunciamento da Comissão de Relações 
Exteriores e da de Segurança Nacional. 

Solicito ao nobre Senador Petrônio Portella, 
Relator da matéria na Comissão de Relações 
Exteriores, o pronunciamento desta Comissão. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA (lê o seguinte 
parecer.): – Sr. Presidente, o projeto de decreto 
legislativo sôbre o qual somos chamados a opinar tem 
por objeto aprovar texto do Protocolo sôbre a Proibição 
do Emprêgo, na Guerra, de Gases Asfixiantes, Tóxicos 
ou Similares e de Meios Bacteriológicos, firmado em 
Genebra, aos 17 de junho de 1925. 

Na Exposição de Motivos que acompanha a 
matéria, alinha o Sr, Ministro das Relações 
Exteriores, dentre outros, os seguintes argumentos 
em prol da ratificação do Protocolo: 

1º – a questão referente à proscrição  
das armas químicas e biológicas 
 

vem sendo objeto constante da atenção do Comitê 
de Desarmamento das Nações Unidas, o qual vem, 
nos últimos três anos, fazendo apelos continuados 
no sentido de que todos os países se tornem partes 
do Protocolo de Genebra de 1925; 

2º – a Assembléia-Geral das Nações Unidas 
aprovou, recentemente, duas convenções sobre a 
matéria: a primeira declara que o emprêgo de armas 
químicas e biológicas de qualquer natureza, em 
conflitos armados entre países, contraria os 
princípios do Direito Internacional contidos no 
Protocolo de 1925. O Brasil foi um dos países que 
patrocinaram a proposta que se converteu na 
convenção acima; a segunda pede a todos os 
Estados que observem os princípios e objetivos do 
Protocolo e que o ratifiquem no curso do corrente 
ano, comemorando o vigésimo quinto aniversário da 
ONU; e 

3º – enumera os Estados-Partes do Protocolo 
de Genebra de 1925, dentre os quais consta o Brasil. 

A matéria foi distribuída na Câmara às 
Comissões de Relações Exteriores, de Justiça e 
Segurança Nacional, sendo o projeto da primeira. 

Nada vemos a obstaculizar a aprovação do 
projeto. O Brasil tem agido sempre em consonância 
com os princípios contidos no referido Protocolo; 
somos, além do mais, signatários do mesmo. 

A Comissão, ante o exposto, manifesta-se 
favoravelmente ao projeto de decreto legislativo sob 
exame. 

Eis o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

O parecer da Comissão de Relações Exteriores é 
favorável. 

Solicito o parecer da Comissão de Segurança 
Nacional ao nobre Senador José Guiomard, Relator 
da matéria nessa Comissão, a quem concede a 
palavra. 
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O SR. JOSÉ GUIOMARD (lê o seguinte 

parecer.): – Sr. Presidente, o presente projeto de 
decreto legislativo teve origem na Mensagem 
Presidencial nº 112, de 1970, de 22 de maio do 
corrente ano, e visa a aprovar o texto do Protocolo 
sobre Proibição do Emprêgo, na Guerra, de Gases 
Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios 
Bacteriológicos de Guerra, firmado em Genebra, a 
17 de junho de 1925. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
das Relações Exteriores, que acompanha a 
mensagem presidencial, consubstancia as razões 
que recomendam a aprovação do citado 
Protocolo, valendo destacar do seu texto o 
seguinte: 

"Consultados há pouco, os órgãos 
competentes opinaram que a ratificação do Protocolo 
de Genebra de 1925 pelo Governo Brasileiro não 
prejudicaria a segurança nacional. Por outro lado, a 
pronta ratificação do referido instrumento 
internacional fortaleceria a posição do Brasil nas 
negociações internacionais sobre os diversos 
aspectos do desarmamento e contribuiria para 
demonstrar o espírito pacífico e humanitário do 
Governo Brasileiro." 

Isto considerado ,cremos inexistirem motivos 
que possam, no âmbito de atribuições desta 
Comissão, obstaculizar a normal tramitação da 
matéria. Somos, assim, pela aprovação do presente 
projeto de decreto legislativo. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

O parecer da Comissão de Segurança Nacional é 
favorável. 

Em discussão o projeto. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): –

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, votarei favoravelmente ao 
projeto de lei que aprova o texto do Protocolo sobre 
a Proibição do Emprêgo, na Guerra, de Gases 
Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios 
Bacteriológicos de Guerra, firmado em Genebra a 17 
de junho de 1925. Ao fazê-lo, desejo consignar nos 
Anais da Casa a minha estranheza de que uma 
proposição dessa importância somente tenha sido 
encaminhada ao Congresso 45 anos depois da 
aprovação do Protocolo, pois que ele é de 1925. 

País pacifista, de sentimento cristão e 
humanitário, contra as guerras, certo é que, tão logo 
fôsse encaminhado o Protocolo, seria imediatamente 
aprovado, como vai acontecer nesta oportunidade, 
em regime de urgência urgentíssima. 

Tanto mais estranhável que isso tenha 
acontecido que, já em 1969, ou seja, no ano passado, 
a Suécia, ao ter a iniciativa na ONU de se declarar 
contra o emprêgo de armas químicas e biológicas, 
encontrou o pronto e imediato apoio do Brasil. 

Reiteradamente o Brasil tem-se colocado 
nesta posição. Assim, é pacífico que, a qualquer 
momento em que viesse ter ao Congresso Nacional, 
a medida, seria ela, sem dúvida alguma, aprovada. 

Há de haver, Sr. Presidente, razões de ordem 
burocrática ligadas à diplomacia internacional. Não 
estou levantando culpa, aqui, como homem da 
Oposição, ao Executivo federal, apenas estranhando 
que um Protocolo dessa natureza, dessa 
importância, firmado em 1925, ou seja, há quarenta e 
cinco anos, somente agora venha ao Senado da 
República para ratificação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): –
Continua a discussão. 

Se mais nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 42, DE 1970 
 
(Nº 143/70, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o texto do Protocolo sôbre a Proibição 

do Emprêgo, na Guerra, de Gases Asfixiantes, 
Tóxicos ou Similares e de Meios Bacteriológicos de 
Guerra, firmado em Genebra a 17 de junho de 1925. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o texto do Protocolo 

sôbre a Proibição do Emprêgo, na Guerra, de Gases 
Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios 
Bacteriológicos de Guerra, firmado em Genebra a 17 
de junho de 1925. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Sôbre a mesa, a redação final oferecida ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 42, de 1970, que acaba de 
ser aprovado, cuja leitura vai ser feita pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 415, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 42, 
de 1970 (nº 143/70, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 1970 (nº 
143/70, na Casa de origem), que aprova o texto do 
Protocolo de Genebra, de 17 de junho de 1925, 
sôbre a Proibição do Emprêgo, na Guerra, de 
 

Gases Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios 
Bacteriológicos de Guerra. 

Sala das Sessões, em 1º de julho de 1970. –
Mem de Sá, Presidente – Cattete Pinheiro, Relator –
Filinto Müller – Nogueira da Gama. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 415, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 42, de 1970 (nº 143/70, na Casa de origem). 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da 
Constituição, eu, ........................................................,  
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1970 
 
Aprova o texto do Protocolo de Genebra, de 

17 de junho de 1925, sôbre a Proibição do Emprêgo, 
na Guerra, de Gases Asfixiantes, Tóxicos ou 
Similares e de Meios Bacteriológicos de Guerra. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o texto do Protocolo de 

Genebra, de 17 de junho de 1925, sôbre a Proibição 
do Emprêgo, na Guerra, de Gases Asfixiantes, 
Tóxicos ou Similares de Meios Bacteriológicos de 
Guerra. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em discussão a redação final. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redação 
final queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
Comunico ao Plenário que esta Presidência 

teve a grata satisfação de receber, em seu Gabinete, 
integrando a Missão de Zâmbia, o Senhor 
Embaixador M. M. Chona, acompanhado dos Srs. 
Ministros Amock I. Phiri, Mr. P. K. Müsukwa, Mr. E. L. 
Nyambe e Mr. J. S. Siyolwe. 
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Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Não há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

presente Sessão, anunciando antes, para a Sessão 
Ordinária de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 180, de 1968 (nº 3.576-B/66, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o comércio de lentes 
de contato e o exercício da profissão dos respectivos 
técnicos, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 411, 412, 413 e 414, de 

1970, das Comissões: 
– de Indústria e Comércio, favorável, nos 

termos do Substitutivo que oferece; 
– de Saúde, favorável, nos termos do 

Substitutivo que oferece; 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da 
Comissão de Saúde; 

– de Finanças, favorável, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Saúde. 

 
2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 47, de 1970 (oferecido pela Comissão 
de Constituição e Justiça, como conclusão de seu 
Parecer nº 392, de 1970), que suspende a execução 
do art. 6º da Lei nº 8.428, de 28 de novembro de 
1984, do Estado de São Paulo, declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
3 

 
Discussão, em turno único (apreciação 

preliminar da constitucionalidade), do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 1969 (nº 1.180-B/59, na Casa de 
origem), que isenta do pagamento de foros, taxas  
de ocupação e aluguel, os terrenos de marinha, 
 

acrescidos ou próprios nacionais, aforados ou 
ocupados pelas Santas Casas de Misericórdia, 
tendo: 
 

PARECERES, sob nos 230 e 231, de 1970, 
das Comissões: 

– de Saúde, favorável, solicitando o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 

– de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

 
4 

 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 108, de 1968, de autoria do Senhor 
Senador Desiré Guarani, que modifica o art. 75 do 
Código Brasileiro do Ar, no tocante à exploração de 
serviços aéreos não regulares de carga, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 326, 327, 328 e 329, de 

1970, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; 
– de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas, pela rejeição; 
– de Valorização da Amazônia, pela rejeição; 
– de Segurança Nacional, pela rejeição. 
 

5 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 144, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Lino de Mattos, que altera o art. 11 da Lei 
nº 605, de 5 de janeiro de 1949, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 154, de 1969, 321 e 

322, de 1970, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; 
– de Legislação Social (audiência aprovada 

em Plenário), pela aprovação; e 
– de Economia (audiência aprovada em 

Plenário), pela aprovação. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 55 

minutos.) 
 



68ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 2 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES, LINO DE MATTOS E FERNANDO CORRÊA 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Oscar Passos – Cattete Pinheiro – Lobão 

da Silveira – Clodomir Milet – Sebastião  
Archer – Petrônio Portella – Sigefredo Pacheco – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves –  
Duarte Filho – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – 
Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo –  
Domício Gondim – Leandro Maciel – Júlio  
Leite – Antônio Fernandes – Carlos Lindenberg – 
Aurélio Vianna – Nogueira da Gama – Lino de 
Mattos – José Feliciano – Fernando Corrêa – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
– A lista de presença acusa o comparecimento  
de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida 
a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior, que é, sem debate, 
aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIO 
 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 
 
Enviando à revisão do Senado autógrafo do 

seguinte projeto: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 12, DE 1970 

 
(Nº 1.058-B/68, na Casa de origem) 

 
Dispõe sôbre a cobrança de dívidas fiscais e 

dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Nenhuma ação judicial poderá  

ser intentada pela União, Estados, Distrito 
Federal, Territórios, Municípios, autarquias, 
entidades paraestatais, bem como aquelas  
com autonomia financeira e administrativa  
cujo contrôle acionário pertencer ao Poder 
Público, para a cobrança de dívidas oriundas de 
impostos, taxas, contribuição de melhoria, co- 
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tas e outras eventuais, sempre que o devedor, 
pessoa física ou jurídica de Direito Privado, houver 
habilitado crédito seu junto da repartição 
devedora. 

Art. 2º – Habilitado o crédito, sob protocolo, a 
repartição responsável remeterá o documento ao 
órgão fazendário, acompanhado da informação e 
elementos que permitam a rápida verificação do 
direito do credor. 

Parágrafo único – Órgão fazendário, para 
os efeitos do presente artigo, é aquele que tiver a 
seu cargo o contrôle e execução dos débitos 
fiscais. 

Art. 3º – Entende-se por direito das pessoas 
mencionadas no art. 1º aquêle que emanar de 
crédito de qualquer natureza, independentemente de 
sua origem. 

Art. 4º – Aos créditos das pessoas de Direito 
Privado serão acrescidos os mesmos encargos, 
juros de mora, correção monetária e outros, que, 
pelo Poder Público, são debitados aos seus 
devedores. 

Parágrafo único – Os encargos referidos no 
presente artigo serão devidos a partir da data do 
vencimento da obrigação. 

Art. 5º – Se o crédito regularmente habilitado 
fôr inferior à importância devida ao Poder Público, 
caberá a este cobrar a diferença pela forma 
estabelecida em lei. 

Art. 6º – Liquidado o crédito e constatado 
saldo a favor da pessoa física ou jurídica de Direito 
Privado, a repartição devedora dará andamento 
normal ao processo de liquidação do saldo 
pendente, observado o disposto no art. 4º e seu 
parágrafo. 

Art. 7º – As cobranças ajuizadas na data da 
presente lei terão a instância suspensa, com 
relaxamento das medidas judiciais aplicadas, até que, 
procedida a liquidação, haja a definição do saldo, ca- 
 

bendo ao credor o uso dos princípios fixados na 
presente lei. 

Art. 8º – Qualquer contestação, administrativa 
ou judicial só poderá versar sobre a ilegitimidade da 
dívida, respondendo o contestante pela temeridade 
das alegações, na forma da lei processual civil. 

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 10 – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça.) 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 416, DE 1970 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S-9, 

de 1970, do Sr. Governador do Estado do Espírito 
Santo, solicitando ao Senado Federal autorização 
para aquêle Estado contrair empréstimo externo no 
valor de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), 
ou o equivalente em outra moeda estrangeira, para a 
realização do Programa de Obras Rodoviárias, 
constante do Plano Trienal de Desenvolvimento. 

 
Relator: Sr. Raul Giuberti 
O Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, 

nos têrmos do art. 42, IV, da Constituição, solicita ao 
Senado Federal autorização para aquêle Estado 
contrair empréstimo externo no valor de US$ 
10.000.000,00 (dez milhões de dólares), ou o 
equivalente em outra moeda estrangeira, para a 
realização do Programa de Obras Rodoviários, 
constante do Plano Trienal de Desenvolvimento, em 
execução pelo Govêrno do Estado. 

2. Pelo mesmo ofício, o Chefe do  
Executivo do Estado do Espírito Santo esclarece 
que o custo global do Programa de 
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Obras Rodoviárias alcançará a cifra de  
Cr$ 95.010.000,00 (noventa e cinco mi- 
 

lhões e dez mil cruzeiros), com a seguinte fonte de 
recursos: 

 

Fontes Extensão (km) Participação 
Financeira 

   
Recursos próprios 355 39.660.000,00 
Recursos externos 507,5 43.550.000,00 
Recursos do BNDE 125,5 11.800.000,00 
 988 95.010.000,00 

 
3. As estradas a serem construídas com os recursos provenientes do empréstimo externo são as 

seguintes: 
 
 km 

a) Mantenópolis–Alto Rio–Nôvo Pancas..................................................................................... 96 
b) Barra de São Francisco–Ecoporanga..................................................................................... 53 
c) Guaçuí–Bom Jesus do Norte (pavimentação)........................................................................ 50 
d) Mucurici–Montanha–Pinheiro (BR-101).................................................................................. 98,5 
e) Nova Venécia–Boa Esperança–Pinheiro................................................................................ 44 
f) Bom Jesus do Norte–Apiacá (BR-101) (pavimentação)......................................................... 40 
g) Safra–Marataízes (pavimentação).......................................................................................... 36 
h) Colatina–Barra de São Francisco (pavimentação)................................................................. 90 

  TOTAL........................................................................................................................... 507,5 
 

4. O empréstimo será contratado pelo Banco 
do Estado do Espírito Santo (ex-Banco de Crédito 
Agrícola do Espírito Santo), para repasse ao 
Departamento de Estradas de Rodagem, no prazo 
de resgate mínimo de 5 (cinco) anos, e a taxa de 
juros será a que fôr admitida pelo Banco Central do 
Brasil para registro e financiamento dessa natureza. 

O estabelecimento financiador será o 
Internacional Commercial Bank Ltd. – 9/10 – Angel 
Court – Londres, e outros. 

5. Cumpre esclarecer que o Sr. Governador do 
Estado endereçou ofício (nº NG-0872, de 22 de  
maio de 1970, Anexo 5) ao Senhor Presidente do 
Banco Central do Brasil, consultando-o sôbre a 
possibilidade de fixação de taxa de juros admitida, 
tendo o Sr. Presidente do Banco Central respondido 
(Ofício nº 367/70, de 25 de maio de 1970, Anexo 6) 
que "não é conveniente a fixação prévia, pelo Senado, 
ou por lei estadual, da taxa de juros, em vista das 
oscilações a que está sujeito o mercado internacio- 
 

nal", fazendo menção, nos documentos legais, tão-
sòmente "à taxa de juros admitida pelo Banco 
Central do Brasil". 

6. A solicitação do Sr. Governador do Estado 
do Espírito Santo está instruída com os documentos 
indispensáveis para apreciar pedidos desta 
natureza (art. 343, letras a e b, do Regimento 
Interno): 

a) parecer do órgão encarregado da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal para a 
operação (Ofício nº 387/70, da Presidência do Banco 
Central do Brasil); 

b) publicação oficial do texto do autorização do 
Legislativo Estadual para a operação (Lei nº 2.466, 
de 17 de novembro de 1969, que aprovou o 
Orçamente Plurianual de Investimento para o triênio 
1969/71, artigo 7º e parágrafos). 

7. Constam do processado, além de  
farta documentação que esclarece com  
bastante detalhe a finalidade do emprésti- 
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mo, os seguintes pareceres, todos favoráveis à 
operação: 

1) do Diretor da Carteira de Câmbio do Banco 
do Brasil (DICAM) (Anexo 8); 

2) do Ex.mo Sr. Ministro do Planejamento e 
Coordenação Geral (Aviso nº 42, de 5-2-70); 

3) da Procuradoria-Geral do Ministério da 
Fazenda (Anexo 11); 

4) do Ex.mo Sr. Ministro da Fazenda (Anexo 
12). 

8. Diante do exposto, estando devidamente 
explicada a operação e atendidas, no caso, as 
exigências legais, a Comissão de Finanças opina 
pela concessão da autorização pleiteada, desde que 
atendidas as exigências dos órgãos encarregados da 
política econômico-financeira do Govêrno Federal, 
nos têrmos do seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 50, DE 1970 
 
Autoriza o Govêrno do Estado do Espírito 

Santo, através do Departamento de Estradas de 
Rodagem, com aval do Govêrno Federal, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
10.000.000,00 (dez milhões de dólares), ou o 
equivalente em outra moeda, para realização do 
Programa de Obras Rodoviárias constante do Plano 
Trienal de Desenvolvimento. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Espírito 

Santo autorizado, através do Departamento de 
Estradas de Rodagem, com aval do Govêrno 
Federal, a obter empréstimo externo, destinado a 
financiar a realização do Programa de Obras 
Rodoviárias, constante do Plano Trienal de 
Desenvolvimento, desde que atendidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 2º – O valor da operação a  
que se refere o art. 1º é de US$  
10,000,000.00 (dez milhões de dólares), ou 
 

o equivalente em outra moeda, no prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, à taxa de juros admitida pelo Banco 
Central do Brasil para o registro dos financiamentos 
da espécie, obtidos no exterior. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 29 de junho de 1970. 

– Argemiro de Figueiredo, Presidente – Raul 
Giuberti, Relator – Eurico Rezende – Carlos 
Lindenberg – CIodomir Milet – Vasconcelos Torres – 
José Leite – Júlio Leite – Waldemar Alcântara – 
Cattete Pinheiro – Carvalho Pinto – Dinarte Mariz. 
 

PARECER 
Nº 417, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 50, de 1970, da Comissão 
de Finanças. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
No uso de suas atribuições regimentais, a 

Comissão de Finanças apresenta à apreciação desta 
Casa o presente projeto de resolução, pelo qual é o 
Govêrno do Estado do Espírito Santo autorizado a 
obter empréstimo externo, através do Departamento 
de Estradas de Rodagem, com aval do Governo 
Federal, no valor de US$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de dólares), ou o equivalente em outra moeda, 
destinado a financiar a realização do Programa de 
Obras Rodoviárias, constante do Plano Trienal de 
Desenvolvimento do Estado. 

2. A Comissão de Finanças, em seu parecer, 
examinou pormenorizadamente o mérito da matéria 
– o Programa das Obras Rodoviárias, a fonte de 
recursos e os outros aspectos do problema – e 
opinou favoràvelmente à concessão da autorização 
pelo Senado, nos termos do presente projeto de 
resolução. 

3. No que compete a esta Comissão examinar, 
verifica-se terem sido atendidas tôdas as exigências 
constitucionais e regimentais. 
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Assim é que, tendo em vista o disposto no 
artigo 42, IV, da Constituição, foram ouvidos os 
seguintes órgãos do Poder Executivo Federal: 

a) Presidência do Banco Central do Brasil 
(Ofício nº 367/70); 

b) Carteira de Câmbio do Banco do Brasil 
(Anexo 8); 

c) Ministério do Planejamento e Coordenação 
Geral (Aviso nº 42/70); 

d) Procuradoria do Ministério da Fazenda 
(Anexo 11); 

e) Ministro da Fazenda. 
No tocante às exigências dos artigos 342 e 

343 do Regimento Interno, além dos documentos 
acima aludidos, foi anexada ao ofício do 
Governador do Estado do Espírito Santo ampla 
documentação, que possibilita ao Senado conhecer 
perfeitamente a operação e os recursos com que 
será atendida e o texto da Lei nº 2.466, de 17 de 
novembro de 1969, daquele Estado, cujo art. 7º e 
seus parágrafos tratam especificamente da 
autorização. 

4. Diante do exposto, entendemos nada haver, 
no âmbito da competência regimental desta 
Comissão, que possa ser argüido contra o projeto, 
pois constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Petrônio Portella, Presidente – Carlos Lindenberg, 
Relator – Argemiro de Figueiredo – Júlio Leite – 
Dinarte Mariz – Eurico Rezende – Milton Campos – 
Carvalho Pinto – Josaphat Marinho. 

PARECER 
Nº 418, DE 1970 

 
da Comissão dos Estados para Alienação e 

Concessão de Terras Públicas e Povoamento, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 50, de 1970, da Comissão 
de Finanças. 

 
Relator: Sr. Eurico Rezende 
O presente projeto de resolução apresentado 

pela Comissão de Finanças, nos termos regimentais 
(arte. 344, letra a, e 93, letra c), autoriza o Govêrno do 
Estado do Espírito Santo, através do Departamento de 
Estradas de Rodagem – autarquia daquele Govêrno – 
a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), para 
realização do Programa de Obras Rodoviárias 
constante do Plano Trienal de Desenvolvimento. 

2. O Senhor Governador do Estado do Espírito 
Santo, no ofício dirigido ao Presidente do Senado, 
esclarece que "o custo global do Programa de Obras 
Rodoviárias alcançará a cifra de Cr$ 95.010.000,00 
(noventa e cinco milhões e dez mil cruzeiros)", dos 
quais Cr$ 43.550.000,00 (quarenta e três milhões, 
quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros) serão 
provenientes da fonte "Recursos Externos". 

Com os recursos provenientes do empréstimo 
externo, serão construídos 507,5 km, de um total de 
988 km constante do Plano Trienal. 

São as seguintes as estradas e os trechos a 
serem construídos com o referido recurso: 

 
 km 

a) Mantenópolis–Alto Rio–Nôvo Pancas..................................................................................... 96 
b) Barra de São Francisco–Ecoporanga..................................................................................... 53 
c) Guaçuí–Bom Jesus do Norte (pavimentação)........................................................................ 50 
d) Mucurici–Montanha–Pinheiro (BR-101).................................................................................. 98,5 
e) Nova Venécia–Boa Esperança–Pinheiro................................................................................ 44 
f) Bom Jesus do Norte–Apiacá (BR-101) (pavimentação)......................................................... 40 
g) Safra–Marataízes (pavimentação).......................................................................................... 36 
h) Colatina – Barra de São Francisco (pavimentação)............................................................... 90 

  TOTAL...................................................................................................................... 507,5 
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3. O empréstimo será contratado pelo Banco 

do Estado do Espírito Santo (ex Banco de Crédito 
Agrícola do Espírito Santo), para repasse ao 
Departamento de Estradas de Rodagem, no prazo 
de resgate mínimo de 5 (cinco) anos, e a taxa de 
juros será a que fôr admitida pelo Banco Central do 
Brasil para registro e financiamento, sendo 
financiador um consórcio de bancos liderado pelo 
Internacional Commercial Bank Ltd. – 9/10 – Angel 
Court – Londres. Cumpre esclarecer que o Senhor 
Governador do Estado endereçou Ofício (nº 
NG/0872, de 22 de maio de 1970 – Anexo 9) ao 
Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, 
consultando-o sôbre a possibilidade de fixação de 
taxa de juros admitida, tendo o Sr. Presidente do 
Banco Central respondido (Ofício nº 367/70, de 25 
de maio de 1970 – Anexo 6), que "não é 
conveniente a fixação prévia, pelo Senado, ou por 
lei estadual, da taxa de juros, em vista das 
oscilações a que está sujeito o mercado 
internacional", fazendo menção, nos documentos 
legais, tão-sòmente "à taxa de juros admitida pelo 
Banco Central do Brasil". 

4. Constam do processado, além de farta 
documentação que nos habilita a conhecer com 
detalhe a operação e a sua finalidade, os 
documentos necessários e indispensáveis para 
apreciar pedidos desta natureza. 

5. A Comissão de Finanças, encarregada do 
exame do mérito da matéria, opina pela concessão 
da autorização, nos têrmos do presente projeto de 
resolução, e a Comissão de Constituição e Justiça 
deu parecer pela juridicidade e constitucionalidade 
do projeto, atendidas que foram tôdas as exigências 
constitucionais e regimentais (art. 42, IV, da 
Constituição, e arts. 432 e 343 do Regi- ilegível 
 

6. Desta forma, no Âmbito da competência 
regimental desta Comissão, nada há que possa ser 
oposto ao presente projeto de resolução. Ao 
contrário, todas as medidas como a presente, que 
visem a propiciar às populações dos Estados 
melhores condições de vida, só podem merecer a 
nossa aprovação. 

7. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto ora sob o nosso exame. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970 – 
Waldemar Alcântara, Presidente eventual – Eurico 
Rezende, Relator – Lobão da Silveira – José 
Guiomard – Ruy Carneiro – Petrônio Portella. 

 
PARECER 

Nº 419, DE 1970 
 
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S-

6/70, do Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, solicitando autorização do Senado Federal 
para que aquêle Govêrno, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA – obtenha financiamento externo junto ao 
Mediobanca Spa. – Itália, destinado ao 
financiamento de "Projetos de Abastecimento de 
Água da Baixada Fluminense". 

 
Relator: Sr. José Leite 
O Senhor Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, tendo em vista a exigência do art. 42, IV, da 
Constituição, solicita autorização do Senado para 
que aquele Govêrno, através da Superintendência 
Central de Engenharia Sanitária – SUCESA –, 
autarquia da Secretaria de Estado de Água e 
Saneamento, possa obter empréstimo externo 
destinado ao financiamento de "Projetos de Abas- 
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tecimento de Água Integrado da Baixada 
Fluminense", constituída dos Municípios de 
Nilópolis, Nova Iguaçu, São João do Meriti e Duque 
de Caxias. 

2. O Chefe do Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro esclarece que o valor do empréstimo a ser 
contraído é de Lit. 922.506.108 (novecentos e vinte e 
dois milhões, quinhentos e seis mil, cento e oito liras 
italianas), a ser obtido junto ao Mediobanca Spa. – 
Itália, e o seu resgate será feito em 90 (noventa) 
meses, incluídos 18 meses de carência, à taxa de 
juros de 6,5% (seis e cinco décimos por cento) ao 
ano e aval do Banco do Estado da Guanabara S.A. 
Cumpre esclarecer que a SUCESA, objetivando 
escolha de firma que elaborasse os projetos, realizou 
a Concorrência Pública nº 1/70, para o concurso dos 
projetos, na qual foi exigido financiamento de 80% 
(oitenta por cento) do custo dos Projetos. Com órgão 
financiador, foi apresentado o Govêrno italiano, 
através do Mediobanca Spa. 

3. O Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro instrui seu pedido com os documentos que, 
pelo art. 343, letras a e b, do Regimento Interno, são 
indispensáveis para apreciar matéria desta natureza, 
a saber: 

a) parecer do órgão incumbido da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal (através 
do Ofício nº 22/70 – CEMPEX – FIRCE – Banco 
Central do Brasil, de 25 de maio de 1970 – em que 
autoriza o prosseguimento das negociações com o 
financiador estrangeiro – cópia anexa; 

b) publicação oficial da autorização do 
Legislativo estadual para a operação (mediante o 
Decreto-Iei nº 298, de 11 de junho de 1970 – que 
autorizou a autarquia SUCESA a contrair o 
empréstimo) – cópia anexa. 

4. Diante do exposto e estando a 
documentação exigida na mais perfeita or- 
 

dem, opinamos pela aprovação da autorização, nos 
têrmos do seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 51, DE 1970 

 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Superintendência Central de 
Engenharia Sanitária, obter financiamento externo, 
com garantia do Banco do Estado da Guanabara 
S.A., junto ao Mediobanca Spa. – Itália, destinado ao 
financiamento de "Projetos de Abastecimento de 
Água da Baixada Fluminense". 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a realizar, através da Superintendência 
Central de Engenharia Sanitária – SUCESA – com 
garantia do Banco do Estado da Guanabara S.A., 
operação de empréstimo externo junto ao Mediobanca 
Spa. – Itália, destinada ao financiamento de "Projetos de 
Abastecimento de Água da Baixado Fluminense". 

Art. 2º – O valor da operação a que se refere o 
art. 1º é de Lit. 922.506.108 (novecentos e vinte e 
dois milhões, quinhentos e seis mil, cento e oito liras 
italianas), à taxa de juros de 6,5% (seis e cinco 
décimos por cento) ao ano, e o seu resgate será feito 
no prazo de 90 meses, incluídos 18 (dezoito) meses 
de carência, desde que atendidas as demais 
exigências e condições dos órgãos encarregados da 
política econômico-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1970. 
– Argemiro de Figueiredo, Presidente – José Leite, 
Relator – Waldemar Alcântara – Clodomir Milet – 
Eurico Rezende – Raul Giuberti – Carvalho Pinto – 
Carlos Lindenberg – Duarte Filho. 
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PARECER 
Nº 420, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 51, de 1976, da Comissão 
de Finanças. 

 
Relator: Sr Petrônio Portella 
Pelo presente projeto de resolução, 

apresentado pela Comissão de Finanças, nos têrmos 
regimentais, é o Govêrno do Estado do Rio de 
Janeiro autorizado a realizar, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA – com garantia do Banco do Estado da 
Guanabara S.A, operação de empréstimo externo de 
Lit. 922.506.108 (novecentos e vinte e dois milhões, 
quinhentos e seis mil e cento e oito liras italianas), 
junto ao Mediobanca Spa. – Itália, destinada ao 
financiamento de "Projetos de Abastecimento de 
Água da Baixada Fluminense". 

2. A Comissão de Finanças, examinando o 
mérito da questão, opinou pela concessão da 
autorização solicitada pelo Senhor Governador do 
Estado do Rio de Janeiro, nos têrmos do projeto de 
resolução ora sob nosso exame. 

3. Examinando o processado, verifica-se: 
a) ter sido "ouvido o Poder Executivo Federal", 

consoante dispõe o artigo 42, IV, da Constituição: 
"parecer CEMPEX – FIRCE nº 70/22, de 25 de maio 
de 1970, do Banco Central do Brasil; 

b) terem sido atendidas as exigências dos 
artigos 342 e 343 do Regimento Interno, com 
documentos que habilitam o Senado a conhecer 
perfeitamente a operação, anexados o parecer do 
Banco Central do Brasil (CEMPEX) 70/22, de 25-5-70, 
e o texto da lei estadual que autorizou a operação 
(Decreto-lei nº 298, de 11 de junho de 1970). 

c) estar o projeto de resolução em 
condições, obedecidos que foram os melhores 
preceitos quanto à técnica legisla- ilegível 
 

4. Dessa forma, a Comissão de Constituição e 
Justiça nada tema opor a que o presente projeto de 
resolução tenha tramitação normal, pois 
constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970 – 
Júlio Leite, Presidente eventual – Petrônio Portella, 
Relator – Carlos Lindenberg – Dinarte Mariz – Milton 
Campos – Eurico Rezende – Josaphat Marinho – 
Carvalho Pinto. 

 
PARECER 

Nº 421, DE 1970 
 
da Comissão dos Estados para Alienação e 

Concessão de Terras Públicas e Povoamento, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 51, de 1970, da Comissão 
de Finanças. 

 
Relator: Sr. Eurico Rezende 
O Senhor Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, em Ofício de 22 de junho do corrente ano, 
solicita ao Senado Federal a competente autorização 
para que possa aquele Govêrno realizar operação de 
empréstimo externo, de novecentos e vinte e dois 
milhões, quinhentos e seis mil, cento e oito liras 
italianas (Lit.922.508.108), através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA – junto ao Mediobanca – Spa. – Itália, 
destinada ao financiamento de "Projetos de 
Abastecimento de Água Integrado da Baixada 
Fluminense". 

2. O Senhor Governador, no referido ofício, 
esclarece que o seu Govêrno tem procurado resolver 
os problemas de saneamento básico de seu Estado 
e ressalta: 

"Dentre as regiões que, sob êsse aspecto, 
mais o preocupa, situa-se a da Baixada Fluminense, 
constituída dos Municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu, 
São João do Meriti e Duque de Caxias, onde habitam 
cerca de 30% da população fluminense. 
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Êsses municípios vêm participando, como 

unidades administrativas periféricas, da aglomeração 
metropolitana chamada de "Grande Rio" e nela vêm 
integrando-se de forma íntima, embora pertencendo 
a um Estado diferente. Nesta última década, 
entretanto, diversificou-se sobremodo a função que 
desempenham no conjunto dessa aglomeração. De 
área periférica residencial, êsses municípios 
galgaram posição de maior relêvo através do 
crescimento como centro industrial e da ampliação 
das funções terciárias – comércio e serviços. As 
condições sanitárias dessa região não são boas. Os 
municípios sofrem as conseqüências comuns às 
localidades em que não há abastecimento de água, e 
esgotamento sanitário satisfatório. O abastecimento 
de água é precário e, pràticamente, não há rêdes de 
esgotos sanitários na Baixada Fluminense. A 
incidência de doenças de veiculação hídrica é 
elevada. Em recentes estatísticas, em 178.000 
pessoas examinadas, 148.000 eram portadoras de 
verminoses, das quais 80% de constituíam de 
crianças entre 7 e 14 anos". 

3. A Comissão de Finanças, examinando o 
mérito da matéria, opinou pela concessão da 
autorização solicitada, nos têrmos do presente 
projeto de resolução. A Comissão de Constituição e 
Justiça nada opôs à normal tramitação do projeto, 
por ser o mesmo constitucional e jurídico, estando 
atendidas as exigências constitucionais e 
regimentais. 

4. Vindo a matéria ao nosso exame, ex vi do 
disposto no artigo 90-B, nº III, do Regimento Interno, 
nada temos a opor à autorização solicitada. 

Ao contrário, a autorização em tela só pode 
merecer a nossa concordância, uma vez que os 
recursos oriundos da operação serão empregados em 
obras de fundamental interêsse para os habitantes 
 

da Baixada Fluminense, ou seja, em abastecimento 
de água e em rêdes de esgotos sanitários. Êsses 
dois campos devem, sem dúvida, merecer especial 
atenção dos governantes. 

Na atual fase de nossa civilização, de imenso 
adiantamento tecnológico, em que o progresso nos 
traz as mais variadas formas de confôrto, não 
podemos, evidentemente, nos esquecer das nossas 
populações interioranas, que merecem e devem ter o 
amparo e a ajuda de todos. 

5. Diante do exposto, esta Comissão opina 
pela aprovação do presente projeto de resolução. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Argemiro de Figueiredo, Presidente eventual – 
Eurico Rezende, Relator – Petrônio Portella – José 
Guiomard – Ruy Carneiro - Lobão da Silveira. 
 

PARECER 
Nº 422, DE 1970 

 
da Comissão de Finanças, sabre o Ofício nº S-

7, de 1970, do Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, solicitando ao Senado Federal autorização 
para aquêle Govêrno efetuar operação financeira, 
em moeda estrangeira, no valor de US$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-
americanos), destinada a financiar parte da 
execução do projeto do Interceptor Oceânico de 
Niterói. 

 
Relator: Sr. Eurico Rezende 
O Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

nos têrmos do art. 42, IV, da Constituição, solicita ao 
Senado Federal autorização para que aquêle Estado 
realize operação de financiamento em moeda 
estrangeira, no valor de US$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de dólares norte-americanos), destinada a finan- 
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ciar parte da execução da obra do projeto do 
Interceptor Oceânico de Niterói. 

2. Pelo mesmo ofício, o Chefe do Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro esclarece que, "em princípio, 
o Estado solicitou ao Banco do Brasil o concurso de 
sua agência em Nova Iorque para encaminhar 
entendimentos com financiadores potenciais daquela 
praça". A partir de então – prossegue o referido ofício – 
o negócio evoluiu no sentido de ser o próprio Banco do 
Brasil, por sua agência em Nova Iorque, o principal 
financiador, coordenando um grupo de outros 
banqueiros norte-americanos, formalizando, em 
reunião de sua Diretoria, a aprovação de um 
empréstimo ao Estado do Rio de Janeiro, com as 
seguintes características básicas: 

Valor: equivalente a US$ 5.000.000,00; 
Financiador: consórcio de bancos norte-

americanos, liderados pela Agência do Banco do 
Brasil em Nova Iorque; 

Tomador: Estado do Rio de Janeiro, através 
da SUCESA; 

Garantia: do Banco do Brasil S.A; 
Carta-Garantia: quotas do Fundo de 

Participação dos Estados e Municípios; 
Prazo: 5 (cinco) anos, com 2 (dois) de 

carência e amortização em prestações semestrais a 
partir do 24º mês; 

Juros: taxa móvel (equivalente a 2% acima do 
custo médio dos recursos especialmente captados 
para êsse fim), dividida nas seguintes parcelas: 

a) uma, correspondente a 1,75% acima da 
prime rate americana – 8,5 + 1,75 = 10,25% – 
 

pagável em dólares diretamente à Agência do Banco 
do Brasil em Nova Iorque; 

b) outra, pagável em cruzeiros, no Brasil, a 
crédito da conta da agência, composta pela diferença 
entre a taxa efetiva do empréstimo e a letra a acima; 

Comissão: 1% sôbre o valor do empréstimo. 
3. A operação, como se vê, far-se-á sem o 

aval do Tesouro Nacional, pois que, sendo o Banco 
do Brasil também emprestador, sua garantia como 
banco é bastante, simplificando, com isso, o 
processamento administrativo, não sendo necessária 
formalização de prioridade do projeto pelo Ministro 
do Planejamento e Coordenação Geral, embora o 
projeto seja prioritário de fato, pois saneamento é 
meta básica do Govêrno Federal. 

4. A solicitação do Sr. Governador do Estado 
do Rio está instruída com os documentos 
indispensáveis para apreciar pedidos desta natureza 
(artigo 343, letras, a e b, do Regimento, Interno): 

a) parecer do órgão encarregado da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal para a 
operação (Ofício nº 70/71-CEMPEX – FIRCE – 
Banco Central do Brasil, de 12 de janeiro de 1910), 
comunicando que a comissão, em sessão de 8-1-70, 
autorizou o início das negociações – cópia anexa. 

b) publicação oficial do texto da autorização do 
Legislativo estadual, para a operação. (Decreto-lei nº 
296, de 10 de junho de 1970, autorizando a SUCESA 
a contrair o empréstimo com garantia do Governo 
Federal) – cópia anexa. 

5. Como se vê, os documentos estão na 
mais perfeita ordem, razão por que opi- 
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nanica pela aprovação da autorização solicitada, nos 
têrmos do seguinte. 

 
PROJETO, DE RESOLUÇÃO 

Nº 52, DE 1970 
 

Autorizado o Govêrno do Estado do Rio de 
Janeiro, através da Superintendência Central de 
Engenharia Sanitária – SUCESA – e com aval do 
Govêrno Federal, a efetuar operação financeira em 
Moeda estrangeira, no valor de US$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de dólares norte-americanos), 
destinada a financiar parte da execução do projeto 
do Interceptor Oceânico de Niterói: 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado, através da Superintendência 
Central de Engenharia Sanitária – SUCESA – a 
efetuar operação financeira em moeda estrangeira, 
destinada a financiar parte da execução do projeto 
do Interceptor Oceânico de Niterói, desde que 
atendidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da política econômico-financeira do 
Govêrno Federal. 

Art. 2º – O valor dá operação a que se refere o 
artigo anterior é de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de dólares norte-americanos), pagável no prazo de 5 
(cinco) anos, incluídos 2 (dois) anos de carência, em 
prestações semestrais, comissão de 1% sobre o total 
do empréstimo, taxa de juros móvel (quivalente a 2% 
acima do custo médio dos recursos especialmente 
captados para êsse fim), dividida nas seguintes 
parcelas: 

a) uma, correspondente a 1,75% acima da 
prime rate americana – pagável em dólares na 
Agência do Banco do Brasil em Nova Iorque; 

b) outra, pagável em cruzeiros, em conta no 
Banco do Brasil. 

Art. 3 – Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1970. 
– Argemiro de Figueiredo, Presidente – Eurico 
Rezende, Relator – Raul Giuberti – Carlos 
Lindenberg – Clodomir Milet – José Leite Bezerra 
Neto – Waldemar Alcântara – Carvalho Pinto – 
Duarte Filho. 
 

PARECER 
Nº 423, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 52, de 1970, da Comissão 
de Finanças. 

 
Relator: Sr. Petrônio Portella 
Apresentado pela Comissão de Finanças, nos 

têrmos regimentais, o presente projeto de resolução 
autoriza o Govêrno do Estado do Rio de Janeiro a 
contrair empréstimo externo, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA – de até US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
dólares) ou o seu equivalente em outra moeda, pagável 
em cinco anos, com dois de carência, destinado a fazer 
face às despesas de parte da execução do projeto do 
Interceptor Oceânico de Niterói. 

2. O mérito da questão foi devidamente 
examinado pela Comissão de Finanças, que opinou 
pela concessão da autorização solicitada, nos  
têrmos do projeto de resolução ora sob o nosso 
exame. 

3. No que compete a esta Comissão examinar, 
ressaltamos: 

a) quanto ao disposto no artigo 42, IV, da 
Constituição: foi ouvido o Poder Executivo Federal – 
Parecer FIRCE-OF-70/1, de 12 de janeiro de 1970, 
que se reporta, ao pronunciamento do CEMPEX 
(órgão do Banco Central do Brasil); 
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b) quanto aos artigos 342 e 343 do Regimento 

Interno: 
– foram anexados documentos que habilitam o 

Senado a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos e a sua finalidade; 

– anexado parecer do órgão incumbido da 
execução da política financeira do Govêrno Federal, 
Parecer FIRCE-OF-70/ 1, de 12 de janeiro de 1970, 
acima aludido; e 

– publicação do texto da autorização legal 
estadual para a operação: Decreto-lei nº 298, de 10 
de junho de 1970, do Estado do Rio de Janeiro; 

c) o projeto encontra-se redigido de acôrdo 
com os melhores preceitos de técnica legislativa. 

4. Diante do exposto, esta Comissão nada tem 
a argüir contra o projeto de resolução, pois 
constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Júlio Leite, Presidente eventual – Petrônio Portella, 
Relator – Carlos Lindenberg – Argemiro de 
Figueiredo – Carvalho Pinto – Josaphat Marinho – 
Eurico Rezende – Dinarte Mariz – Milton Campos. 

 
PARECER 

Nº 424, DE 1970 
 
da Comissão dos Estados para Alienação e 

Concessão de Terras Públicas e Povoamento, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 52, de 1970, da Comissão 
de Finanças. 

 
Relator: Sr. Eurico Rezende 
O presente projeto de resolução, apresentado 

pela Comissão de Finanças nos têrmos regimentais 
(arts. 344, letra a, 93, letra i), autoriza o Govêrno do 
Estado do Rio de Janeiro, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA – autarquia da Secretaria de Estado de 
Águas e Saneamento, a contrair empréstimo de até 
 

US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), para 
fazer face às despesas com os estudos e parte da 
execução do projeto do Interceptor Oceânico de 
Niterói. 

2. O Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, no Ofício G/2-864, de 19 de junho de 
1970, dirigido ao Presidente do Senado, 
esclarece: 

"Em princípio, o Estado solicitou ao Banco 
do Brasil o concurso de sua agência em Nova 
Iorque para encaminhar entendimentos com 
financiadores potenciais daquela praça. O 
Govêrno Federal, através da Comissão de 
Empréstimos Exteriores, tomou conhecimento e 
considerou atendidas as exigências da legislação 
em vigor e das normas de política econômico-
financeira necessárias à credenciação de 
negociações. A partir de então, o negócio evoluiu 
no sentido de ser o próprio Banco do Brasil, por 
sua agência em Nova Iorque, o principal 
financiador, coordenando um grupo de outros 
banqueiros norte-americanos. 

Agora, vem o Banco do Brasil formalizar, 
em reunião de sua Diretoria, a aprovação de  
um empréstimo ao Estado, em moeda 
estrangeira, com as seguintes características 
básicas: 

Valor: o equivalente a US$ 5,000,000.00. 
Financiador: consórcio de bancos norte-

americanos liderado pela Agência do Banco do Brasil 
em Nova Iorque. 

Tomador: Estado do Rio de Janeiro, através 
da SUCESA. 

Gestor: Banco do Estado do Rio de  
Janeiro. 

Garantia: do Banco do Brasil por conta 
própria. 

Carta-Garantia: quotas do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios. 
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Prazo: 5 (cinco) anos, com 2 (dois) de 
carência e amortização em prestações semestrais. 

Juros: taxa móvel equivalente a 2% acima  
do custo médio dos recursos especialmente  
captados para êsse fim, dividida nas seguintes 
parcelas: 

a) uma correspondente a 1,75% acima da 
prime rate americana – pagável em dólares; 

b) outra, pagável em cruzeiros. 
Impôsto de Renda: por conta do mutuário e 

incidente sôbre a parcela em dólar. 
Comissão: 1% sôbre o total do empréstimo." 
3. O Banco Central do Brasil, no Parecer 

FIRCE-OF-70/1, de 12 de janeiro de 1970, declara 
que a Comissão de Empréstimos Externos – 
CEMPEX – em sessão de 8-1-70, decidiu autorizar o 
início das negociações com os financíadores 
estrangeiros, ressalvando que a eventual 
contratação da operação e a outorga do aval  
do Tesouro Nacional ficam condicionadas à  
observância da legislação em vir e das  
normas da política econômico-financeira do Govêrno 
Federal. 

4. É de se ressaltar que a operação pagar-se-
á sem o aval do Tesouro, pois, sendo o Banco do 
Brasil também emprestador, sua garantia como 
banco é bastante, simplificando, com isso, o 
processamento administrativo. Não há, também, 
necessidade da formalização de prioridade pelo 
Ministro do Planejamento e Coordenação Geral, 
embora o projeto seja prioritário de fato, uma vez que 
saneamento é uma das metas básicas do Govêrno 
Federal. 

5. A. Comissão de Finanças, encarregada do 
exame do mérito da matéria, opina pela concessão 
da. autorização, nos têrmos do presente projeto  
de resolução, e a Comissão de Constituição  
e Justiça deu parecer pela juridicidade e constitu- 
 

cionalidade do projeto, atendidas que foram tôdas as 
exigências constitucionais e regimentais – art. 42, IV, 
da Constituição e arts. 342 e 343 do Regimento Interno. 

6. Dessa forma, no âmbito da competência 
regimental desta Comissão, nada há que possa ser 
oposto ao presente projeto de resolução. Ao 
contrário, tôdas as medidas como a presente, que 
visem a propiciar às populações dos Estados 
melhores condições de vida, só podem merecer a 
nossa aprovação. 

7. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Argemiro de Figueiredo, presidente eventual – 
Eurico Rezende, Relator – Petrônio Portella – José 
Guiomard – Ruy Carneiro – Lobão da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O Expediente lido vai à publicação. 

Sôbre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 20, DE 1970 

 
Declara de utilidade pública o Grupo de 

Promoção Humana – G.P.H., com sede no Bairro do 
Cônego, Município de Nova Friburgo, Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É declarado de utilidade pública o 

Grupo de Promoção Humana G.P.H., com sede no 
Bairro do Cônego, Praça de Sant'Ana, Município de 
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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Justificação 
 

O Grupo de Promoção Humana, entidade de 
caráter civil, sem fins econômicos e nem político-
partidários, com sede no Bairro do Cônego, 
Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de 
Janeiro, foi fundado em 22 de julho de 1967, com 
seu estatuto aprovado em assembléia-geral, 
realizada no mesmo ano, e registrado no Cartório de 
Pessoas Jurídicas, sob o nº 219, Livro A, em Nova 
Friburgo, no dia 4 de outubro de 1967, reconhecido 
de Utilidade Pública. Municipal pela Deliberação nº 
872, de 8-5-68, registrado no Serviço de Censura de 
Diversões Públicas da Secretaria de Segurança 
Pública, sob o nº9.408, e inscrito no  
C.G.C. do Ministério da Fazenda, sob o nº 
30.552.996. 

O referido Grupo de Promoção Humana tem 
por finalidade ajudar a remover as. causas da 
pobreza; a superar os casos individuais de miséria: 
colaborar eficientemente no planejamento e 
execução de promoção humana das pessoas, 
grupos e comunidades, através de processos e 
técnicas adequadas; concorrer para, que a justiça 
social seja realizada dentro dos princípios sociais 
cristãos; colaborar com os órgãos governamentais 
nos programas de educação de base e no 
desenvolvimento integral do homem. 

Levado pelo espírito de justiça, é que submeto 
à apreciação de meus nobres pares o presente 
projeto de lei que declara de utilidade pública o 
Grupo de Formação Humana, de Nova Friburgo, no 
meu Estado. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970 – 
Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Há oradores inscritos.  

Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos 
Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente, entendo que 
o acontecido no dia de ontem, relativo à tentativa de 
um seqüestro de uma aeronave brasileira, deve ser 
registrado nos ,Anais do Senado.  

Talvez não competisse á mim, porque existem 
sempre as vozes autorizadas que devem falar com a 
categoria oficial. Mas, integrante da Bancada 
governista, quero crer que interpreto o pensamento 
de todos os representantes do Senado, e, por que 
não dizer, da Nação brasileira, ao endereçar minhas 
mais sinceras e efusivas congratulações à Fôrça 
Aérea Brasileira pela atitude de ontem e que 
representou uma tomada de posição, no meu  
modo de entender, correta contra aquêles que, 
ensandecidos, procuram criar um clima de 
incompreensão em nossa Pátria.  

Um grupo ultramínoritário, dentro de uma 
aeronave, faz com que a vida de inúmeros homens, 
mulheres e crianças seja colocada em risco, criando 
um problema grave e sério, que não pode ser 
minimizado, e que só não teve conseqüências 
maiores por aquilo que atribuo à visão estratégica, 
da nossa gloriosa FAB, que, silenciosamente, de há 
muito vinha adestrando não só os' seus oficiais, mas, 
também, os seus. soldados para dar – e me. permita, 
Sr. Presidente, eu que sou tão fiel à minha 
linguagem, usar de expressão popular – um chega 
pra lá nessa atividade terrorista que tantos 
embaraços tem criado ao nosso País. 

Desejo que a minha exaltação à FAB tenha 
sentido eminentemente correto de elogio, também 
ressaltando essa verdadeira previdência do Estado-
Maior que, talvez, jamais pudesse ter sido antevista 
por aquêles brasileiros transviados do bom caminho, 
em que se tem um determinado propósito. 

 



– 43 – 
 

Sr. Presidente, êsses fanáticos de tal maneira 
têm o raciocinio obliterado que, não tendo auto-
estima, colocam em posição de ameaça aqueloutros 
que, inocentente, embarcam numa aeronave, a fim 
de atingirem determinado destino, e se vêem 
obstaculizados por êsses incidentes – no meu modo 
de entender – inaceitáveis, porque ameaçam á vida 
dos passageiros, criam no exterior atmosfera 
inteiramente desfavorável à nossa Pátria e que, em 
se realizando seus objetivos, que eu poderia 
classificar como de pirataria aérea, fazem com que a 
Nação brasileira, em horas tão felizes, mergulhe 
inesperadamente na tristeza e na angústia, como 
ontem aconteceu, durante aquêles momentos, de 
expectativas vividos num jato da Cruzeiro do Sul, 
pousado no Aeroporto do Galeão, sem que ninguém 
soubesse, em que redundaria. Resultou no ferimento 
de um dos maiores pilotos brasileiros, o Comandante 
Harro Cyranka, de quem, Sr. Presidente, tenho 
orgulho de ser amigo e admirador. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Permite-me 
V. Exª um aparte? 

O SR.VASCONCELOS TORRES: – Pois não. 
O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Quero, na 

oportunidade, dizer a V. Exª que sua palavra não tem 
simplesmente um sentido de uma manifestação 
pessoal, porque ela traduz o pensamento da Maioria 
desta Casa, da Bancada do Govêrno, com assento 
no Senado Federal. V. Exª, ao condenar a violência, 
dos terroristas e ao homenagear as fôrças legais que 
agiram eficientemente, não faz senão se transformar 
num intérprete fiel de seus colegas que integram a 
Maioria do Senado Federal. 

O SR.VASCONCELOS TORRES: –  
Agradeço a V. Exª pela intervenção. Creio poder  
adiantar que interpreto não somente o pensamento  
da Maioria governamental, pois penso que  
não haverá um Senador oposicionista, um Deputado 
 

que não comungue com os princípios ideológicos da 
representação arenista, que também não condene a 
ação vil, o crime perpetrado de lesa-humanidade e 
de lesa-pátria, apor aquêles que, ensandecidos, 
como disse, criam embaraços à normalidade  
democrática pretendida, não apenas pelo Govêrno, 
mas por tôda a opinião pública brasileira. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Permite V. 
Exª um aparte? (Assentimento do orador.)  
Concordo com o que V. Exª está a expressar,  
mas me releve a circunstância de me cingir 
simplesmente à Maioria, em nome da qual tenho a 
honra de falar. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Perfeito. 
Mas é tal o meu sentimento de brasilidade ao proferir 
estas palavras, no que tange principalmente ao 
Senado, que eu, Sr. Presidente, desafio e duvido que 
haja uma voz sequer aqui discordante. E, se 
houvesse, ela teria que se manifestar, porque hoje 
não se trata apenas, no caso que ocorreu, do 
Govêrno e sim em têrmos de Brasil. Quem procede 
da maneira por que os terroristas procederam não 
fere apenas essa ou aquela legenda partidária. Fere 
o sentimento brasileiro, que é – isto é indiscutível – 
de repulsa unânime a êsses processos condenáveis 
e que só não jogam o Brasil em posição difícil porque 
os seqüestros de aeronaves ocorrem não só na área 
Ocidental. Nos Estados Unidos, no mesmo instante 
em quê ocorriam os acontecimentos do Galeão, um 
jato norte-americano era desviado para a Cidade de 
Havana. 

É, Sr. Presidente, uma loucura misturada com 
crime que tem que ser profligada nos seus devidos 
têrmos. E, quando em têrmos verde-amarelos eu 
falo, só digo que êsses brasileiros desviados do bom 
caminho da Pátria fazem o jôgo dos inimigos da 
democracia, atuam no sentido do retardamento do 
processo democrático que se intenta restabelecer; e, 
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mais do que isso, criam perigo, risco para aquêles 
que nada têm a ver com êsses piratas modernos – 
condenados por todos nós pelos processos que 
usam, chegados de perto à metodologia totalitária, 
que é, justamente, a de criar aquela atmosfera do 
"quanto pior, melhor". Quanto pior para o Brasil, 
melhor para aquêles que não têm êsse sentimento 
sacrossanto de Pátria e fazem com que tôda a 
Nação brasileira fique em momentos de sofrimento e 
de angústia – como ocorreu ontem, relativamente às 
pessoas que se encontravam na aeronave, inclusive 
dois filhos de um suplente de Senador da República. 

Ergo a minha voz, e já agora a Liderança me 
respaldou para que falasse em seu nome. E, antes 
da chegada do Presidente do MDB, disse que falava 
em nome de todo o Senado. Quero fazer justiça ao 
Senador Oscar Passos. S. Exª sempre combateu o 
terrorismo desde o instante em que assumiu a 
Presidência do MDB. Em têrmos de Senado, 
respondo ao meu eminente Líder que falava em 
nome de todos nós, brasileiros, não em têrmos de 
Senado. Acho que estava interpretando, como penso 
que interpreto, o pensamento de tôda a opinião 
pública brasileira. 

O SR. OSCAR PASSOS: – Permite-me, V. 
Ex.ª, um aparte? (Assentimento do orador.) De 
nossa parte, nobre Senador Vasconcelos Torres, V. 
Ex.ª interpreta o pensamento do Movimento 
Democrático Brasileiro, que em tôdas as 
oportunidades tem-se manifestado contra o terror, 
contra os hábitos dos seqüestradores, que põem em 
risco a segurança do público e a vida de seus 
semelhantes. V. Ex.ª, portanto, fala em nosso nome. 
Agradeço que V. Ex.ª tenha feito essa referência à 
opinião manifestada coerentemente, em tôdas as 
oportunidades, pelo partido que tenho a honra de 
presidir. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: –  
Nem poderia ser de outra maneira, por- 
 

que a Oposição, representada por V. Ex.ª, não pode 
ser identificada com aquêle outro tipo de 
contestação. 

Quero fazer justiça ao MDB, porque acho que 
êsse partido deseja atingir o poder através das urnas 
e nunca por êsses processos violentos, 
antidemocráticos, que não se coadunam com o 
pensamento político representado nesta Casa – 
principalmente nesta Casa – pelos integrantes da 
Oposição. 

Acho que me expressei cem por cento correto, 
relativamente à condenação dêsse ato terrorista 
ocorrido no dia de ontem. Desejava, e quero dar 
ênfase a isto, ressaltar o trabalho anônimo que 
estava sendo feito pela infantaria de Aeronáutica, 
pelos nossos oficiais-aviadores e por aquêles que 
encontravam oportunidade de demonstrar que, ao 
seu tempo, teria que haver uma reação a essas 
tentativas criminosas. Não me vou deter nos 
detalhes da operação porque são do conhecimento 
público, mas, no meu modo de julgar as coisas, acho 
que foi perfeita e que, se deve elogiar a Fôrça Aérea 
Brasileira, quero deixar bem patente também o meu 
tributo de admiração aos tripulantes do jato da 
"Cruzeiro do Sul", representados na pessoa de um 
dos maiores pilotos do mundo, o terceiro com mais 
horas de vôo, o Comandante Harro Cyranka. A sua 
calma e o seu sangue frio e – por que não dizer? – o 
seu patriotismo fizeram com que o Brasil desse uma 
lição a todo o mundo, que está enfrentando 
problemas terroristas e de seqüestro. Êle, arriscando 
a sua vida, foi vítima de um ferimento. Mas pôde 
demonstrar que talvez esteja chegando a hora de os 
desavindos do bom caminho serem chamados às 
falas, entendendo que, isoladamente, criam 
problemas para o nosso País é para a nossa Pátria. 

Sr. Presidente, hoje, há um princípio filosófico-
político, adotado nos Estados Unidos e em outras partes 
do mundo, que diz o seguinte: "ame-o ou deixe-o". 
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Os Estados Unidos dão a liberdade, mas aqueles 
que não o amam que o deixem. No Brasil, também, 
já se está adotando o mesmo princípio. Já tive 
oportunidade de ver, aqui, alguns plásticos com esta 
mensagem: "quem não ama o Brasil deve deixar o 
Brasil". Mas deixar o Brasil por processos pacíficos e 
não desta maneira, que tanto fere os sentimentos da 
humanidade, de cordialidade, de solidariedade 
humana, levando a ameaça àqueles que nada têm a 
ver com os princípios defendidos por quantos 
praticam o terrorismo em nossa Pátria. 

Ao encerrar estas considerações, endereço 
um elogio, já agora em nome do Senado, à nossa 
Fôrça Aérea Brasileira. Posso falar em nome do 
Senado, porque a Liderança do MDB, através do seu 
presidente, a tanto me autorizou. Assim, também a 
liderança da ARENA me considera autorizado para 
falar em seu nome. Estendo o elogio ao Ministro 
Márcio de Souza e Mello, aos integrantes da 
Guarnição Militar do Galeão e, também, talvez êste, 
o elogio mais direto, ao Presidente Emílio Garrastazu 
Médici, que, tendo tomado conhecimento, nos 
primeiros momentos, do que ocorria, traçou, 
pessoalmente, as diretrizes coroadas totalmente de 
êxito, com um final feliz para o Brasil e para a Fôrça 
Aérea Brasileira. 

Sr. Presidente, acho que o Senado não podia 
deixar de registrar este acontecimento no dia de 
hoje. Por este motivo, sendo eu o primeiro orador 
inscrito para de outro tema tratar, dêle abdiquei a fim 
de que a primeira oração, nesta Casa, fôsse, 
justamente, sôbre a ressonância do que ocorreu hoje 
e inspirou a atitude tomada pelo Govêrno da 
República, através da Fôrça Aérea Brasileira. 

Era o que queria dizer Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – Tem 
a palavra o nobre Senador Cattete Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (lê o seguinte 
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, tive a honra de integrar, juntamente com 
os Senadores Bezerra Neto e Raul Giuberti, e por 
designação da Presidência, comissão especial para 
assistir aos trabalhos do III Encontro Nacional das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, 
realizado nesta Capital, de 22 a 28 de junho findo. 

A oportunidade me foi útil e quero deixar 
registrado, nos Anais do Senado, a importância 
alcançada, no contexto brasileiro, pelo Plano 
Nacional de Habitação, que, nos últimos anos, vem 
gerando 48% dos novos empregos. 

O Dr. Mário Trindade, Presidente do BNH, em 
pronunciamento feito no decorrer daquele 
"Encontro", apontou as causas do êxito conseguido 
no setor habitacional, enfatizando o seguinte: 

a) a escolha de estratégia indireta para a 
solução dos problemas, obtendo a geração de 
empregos como objetivo tático para a produção de 
habitações e a formação de recursos; 

b) motivação de poupança para casa própria, 
como forma de utilizar motivação relativamente fácil, 
na conjuntura econômico-social, para multiplicação 
da eficiência dos recursos disponíveis, atendendo a 
maior número de pessoas, em menor prazo, e 
acelerando, conseqüentemente, o atendimento 
popular; 

c) rapidez de ação para utilizar o potencial dos 
fatores ociosos da economia – mão-de-obra e 
indústria de construção civil – para mais rápido 
atendimento das necessidades sociais. 

O Plano Nacional de Habitação  
colocou a habitação como meio de gerar em- 
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pregos, poupanças, renda, consumo, atividade 
econômica e investimentos, para atingir a 
urbanização necessária, em desenvolvimento sócio-
econômico acelerado. 

Patenteado está que o País persegue, com 
entusiasmo, a solução de problemas prementes das 
áreas urbanas, conduzindo, ao mesmo tempo, o 
processo de urbanização nacional, para que as 
populações rurais possam receber, a curto prazo, os 
influxos da. nova política habitacional, assegurando-
lhes padrão de vida condizente com as conquistas 
do mundo moderno. 

O Ministro da Fazenda, Professor Delfim 
Netto, ao analisar o problema habitacional brasileiro, 
durante o III Encontro Nacional das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança, assinalou o seguinte: 

"Em todos os processos históricos do 
desenvolvimento econômico, por mais diferentes que 
êles tenham sido, por mais diferenciados que tenham 
sido os sistemas. políticos que produziram êsse 
desenvolvimento, existe uma constante: o 
desenvolvimento econômico é sempre acompanhado 
por um rápido processo de urbanização, parte 
importante na transformação política da sociedade 
que acompanha o processo de desenvolvimento. 

Quando um país se engaja, portanto, num 
programa de desenvolvimento, há de entender e há 
de precaver-se quanto ao fato de que a urbanização 
será ainda mais rápida do que o ritmo de 
desenvolvimento que êle escolhera. Quem fala em 
urbanização fala em habitação. O grande drama do 
processo de desenvolvimento, quando não são 
pensados corretamente, é produzir crises 
habitacionais insuperáveis. Tivemos uma crise dessa 
dimensão. Hoje, felizmente, ilegível este problema. 
 

O processo de desenvolvimento exige não 
sòmente formação de poupanças, mas 
desenvolvimento de poupanças. Em um programa de 
urbanização rápido, exige investimento imenso em 
habitações. Para que êsse programa possa ser 
realizado, portanto, de maneira razoável, é preciso 
que o País construa um sistema de captação de 
poupanças dirigido para o problema habitacional. 
Sem essa construção é impossível realizar o 
desenvolvimento econômico com equilíbrio, é 
impossível realizar o desenvolvimento econômico 
com decência humana. 

O Brasil tem uma grande felicidade; formulou um 
programa de desenvolvimento urbano que está sendo 
conduzido, hoje, pelo BNH e que revelou  aspectos 
realmente insuspeitáveis. Temos investidos, hoje, 
recursos financiados pelo Fundo de Garantia, pelas 
letras imobiliárias e pelas cadernetas de poupanças – 
investimentos diretos, portanto, que representam, 
talvez, 40% dos investimentos totais – um bilhão e meio 
de dólares. Temos de lembrar que isso foi feito, 
pràticamente, em 40 meses, em 36 meses. 

Não é qualquer país, não é qualquer economia 
que possibilita mobilização de 1 bilhão e meio de 
dólares. em prazo tão curto. É preciso, realmente, que 
se descubram essas poupanças, que já existiam, que 
só não eram mobilizadas. O grande papel do Banco 
Nacional da Habitação, o grande papel de todo o, 
sistema de captação de poupanças foi transformar em 
ato aquilo que era simples potência. 

Tem razão o Dr.García Rodriguez quando diz 
que essa mobilização não produzia redução do  
nível geral de poupanças. Não, esta – e no caso  
brasileiro o exemplo é concreto, é flagrante é uma  
mobilização adicional, capaz de transformar aquilo 
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que eram poupanças esparsas, dispersas em todo 
um sistema. econômico brasileiro e conduzi-las para 
um sistema habitacional. 

Os investimentos em habitação representam, 
hoje, cêrca de 20 a 25% do total dos investimentos 
nacionais, 3,6% do Produto Nacional Bruto dêste 
País. Isto é um esfôrço extraordinário, isto é um 
esfôrço que não existia, ou melhor, que não era 
transformado em ato, que não se transformava  
em investimentos, simplesmente porque não 
dispúnhamos de um sistema inteligente de captação. 

O papel, portanto, dêsse sistema de captação, 
que tem hoje 300 mil investidores, aproximadamente, 
em letras imobiliárias e que tem 800 mil investidores 
em cadernetas de poupança, essa mobilização 
imensa de pequenas poupanças mostra o que é 
possível fazer, quando conseguimos pensar no 
processo de desenvolvimento econômico.  

Não é só no plano habitacional; também no 
plano de saneamento, quase mil municípios 
brasileiros se beneficiam hoje deste sistema de 
captação de poupanças que lhes está levando uma 
elevação do padrão de saúde e, portanto, 
contribuindo de maneira decisiva para o 
desenvolvimento econômico. 

Acredito que esta mobilização de poupanças 
representa a contribuição mais importante, a 
contribuição maior que podia ser esperada de um 
sistema como aquêle que tivemos em tôrno do BNH. 
Êle é um fato surpreendente, é uma lição que 
deveríamos aprender e sôbre a qual deveríamos 
meditar. 

A cada instante, e olhando para êste País, 
vemos os recursos não mobilizados, vemos as 
energias perdidas, vemos as poupanças esvaindo-se 

pela incapacidade do sistema de mobilizá-las. Se 
olharem para a agricultura, verão a produção de 
algodão dobrar de um ano para outro, sem que haja 
redução de nenhuma outra produção. O que é isto? 
Recursos que estavam no sistema, que já estavam 
em estado de potência, latentes no sistema. Mas foi 
preciso que o sistema cambial criasse condições 
para sua mobilização. Quando dobramos a produção 
de algodão sem reduzir a produção de nenhum outro 
produto é como se estivéssemos criando, do nada, 
200 mil toneladas de algodão, que são exatamente 
equivalentes a Usina de Volta Redonda, isto é, a 
simples criação dos instrumentos de captação dessa 
poupança transforma em ato aquilo que é apenas 
potência. 

O desenvolvimento econômico é êste milagre, 
é o milagre de mobilizar o País; mobilizar aquilo que 
êle já tem, aquilo que êle não sabe que tem, mas 
que tem, e que, quando se criam, as condições, 
quando se criam os veículos, se transforma em ato. 

E aí está o exemplo que nos deu o Sistema 
Nacional de Habitação, o exemplo que nos deu o 
Banco Nacional da Habitação, o exemplo que nos 
deu Mário Trindade, esta figura singular no 
panorama brasileiro, porque é de uma audácia, de 
uma perspicácia, de uma coragem e de uma 
insistência incomuns. 

Êle conseguiu provar que existia 1 bilhão e meio 
de dólares perdidos. Ele conseguiu mobilizá-los em mais 
de 4 bilhões de dólares de investimentos em habitação. 
Isso, volto a insistir, em quarenta meses! É muito mais 
do que o nosso Dr. Garcia disse, realmente um 
investimento médio espantoso, da ordem de setenta, 
oitenta milhões, de dólares, por mês. Setenta oitenta 
milhões de dólares que não prestavam serviço algum a 
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êste País, porque não podiam ser usados, 
simplesmente porque não sabíamos que êles 
existiam. E, agora, o Govêrno Federal vem juntar-se 
ainda mais a êsse esfôrço unificando as Caixas 
Econômicas Federais. Elas vão dar mais um 
empurrão extraordinário nesse sistema de captação 
de poupanças. 

A caderneta de poupança, na qual esperamos 
ver transformado o grosso das poupanças que serão 
conduzidas para o Sistema Nacional de Habitação, é 
a conseqüência final dêsse sistema que se iniciou 
timidamente com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço. Eu me orgulho de haver participado, 
naquele momento inicial, com Mário Trindade, do 
projeto original, que deu início a êsse Fundo de 
Garantia. E me felicito por ver que aquêle sonho, 
principalmente o sonho do nosso Mário Trindade, 
pôde ser realizado, porque este País se dispôs a 
realizá-lo, se dispôs a construir um Sistema Nacional 
de Habitação realmente surpreendente, porque êste 
País se dispôs a mobilizar as suas poupanças e 
pôde mostrar que essas poupanças existiam. Da 
mesma forma que realizamos isso, acredito que 
vamos realizar o nosso desenvolvimento econômico. 
Vamos repetir em 70 e nos anos seguintes a 
performance de 69. Vamos mobilizar os recursos 
dêste País, os recursos humanos que não são 
demais. Antes, são de menos. Vamos mobilizar os 
recursos geográficos e os da nossa inteligência para, 
seguindo o programa que o Presidente da República 
estabeleceu, transformar êste País numa grande 
Nação." 

(Muito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 

Tem a palavra o Sr. Senador Edmundo Levi. 
(Pausa.) 

S. Exª não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (não foi revisto 

pelo orador.): – Sr. Presidente, os pronunciamentos 
dos Ministros Professôres Delfim Netto, da Fazenda, 
e Reis Velloso, do Planejamento, de estímulo à 
iniciativa privada para que intensifique as 
exportações de produtos manufaturados brasileiros 
foram oportunos, oportuníssimos. Mas, Sr. 
Presidente, a medida só obterá êxito se fôr apoiada 
por uma série de fatôres, entre os quais se destaca a 
necessária e indispensável atuação das nossas 
Embaixadas nos países que apresentam mercados 
sensíveis aos nossos produtos. 

Louvável, sem dúvida, Sr. Presidente, o 
pensamento do Govêrno Brasileiro de promover o 
incremento de nossas exportações. Acho, todavia, 
que a iniciativa não deve ficar apenas nas palavras e 
entendimentos de gabinetes, deve ganhar sua real 
dimensão através de medidas que facilitem as 
exportações e criem estímulo para que nossos 
produtos possam concorrer em igualdade de 
condições no mercado internacional. 

O Brasil, Sr. Presidente, goza de uma situação 
privilegiada no que diz respeito à exportação, pois temos 
muita coisa para vender e podemos, em certa medida, 
impor condições que nossos concorrentes não possuem. 
Tudo isso, entretanto, deverá ser apoiado maciçamente 
pelas autoridades, sem que estas se atemorizem com 
reações de outros países, sejam êles quais forem. 

O problema da exportação de tecidos, por 
exemplo, está causando celeuma, principalmente 
nos Estados Unidos; exige certa cautela, certa 
preocupação por parte de nossas autoridades, a fim 
de se evitar as provocações promovidas, quase que 
com certeza, por países concorrentes ou que nos 
desejam vender produtos que costumeiramente 
compramos dos Estados Unidos. 
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O problema dos tecidos deve ser exposto com 
franqueza pelo Govêrno, a fim de que o povo tome 
conhecimento de seus detalhes e não o conheça 
apenas superficialmente. 

Quanto à reação norte-americana, proibindo a 
entrada de tecidos brasileiros, por certo não foi 
analisada em profundidade pelos técnicos de 
Washington, que talvez se tenham deixado 
impressionar por alguns produtores interessados em 
colocar seus produtos no mercado da vizinha nação. 

O Brasil, Sr. Presidente, inegavelmente 
ganhará outra dimensão com o aumento da sua 
exportação, rumo a uma nação desenvolvida. 

Quando lembrei a necessidade de as palavras 
governamentais não se limitarem a palavras, mas se 
transformarem em ação, é porque há necessidade 
de desenvolvimento do comércio internacional 
brasileiro, e a idéia não é nova, vem-se 
desenvolvendo há muitos anos, com maior 
intensidade de vinte anos a esta parte. 

Lembro-me, Sr. Presidente, que em maio de 
1958, quando o atual Presidente da República dos 
Estados Unidos da América do Norte, Richard Nixon, 
na qualidade de vice-presidente daquela nação, 
visitava a América Latina, com passagem pelo Brasil, 
tive oportunidade de ocupar a tribuna desta Casa, 
exatamente no dia 12 de maio de 1958, para 
examinar as razões que teriam levado populações de 
algumas nações americanas a uma ação violenta 
contra o vice-presidente norte-americano. A opinião 
pública está lembrada que houve cidades da 
América Latina em que o Sr. Nixon foi agredido a 
pedradas e apupado violentamente. 

Na análise que então tive oportunidade de fazer, 
mostrei que estava aquêle político norte-americano 
sendo vítima da reação, ou melhor, do efeito de uma 
 

causa que era, exatamente, o tratamento desigual 
que a nação vizinha procurava dar aos países da 
América Latina, no trato dos problemas econômico-
financeiros. 

Dizia eu, então, naquele discurso, que não era 
pensamento apenas nosso ser o tratamento 
desigual, porque, no Congresso norte-americano, no 
Senado da República daquele país, alguns colegas 
nossos se colocavam exatamente nessa posição. 

Tive então o ensejo de transcrever palavras de 
dois senadores norte-americanos, como consta  
do meu discurso, publicado no dia 31 de maio de 
1958. E, então, nestas palavras eu examinava o 
problema: 

"Aliás, Sr. Presidente, não são sòmente os 
brasileiros que estranham êsse comportamento 
norte-americano quanto a alguns dos nossos 
problemas, como, especìficamente, o caso do café. 
A suscitação de dúvidas está partindo dos próprios 
meios políticos norte-americanos. 

Não faz muito tempo, a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado norte-americano reuniu-se 
especialmente para examinar as relações 
econômico-financeiras dos Estados Unidos com a 
América Latina. 

No decorrer dessa reunião, que eu friso da 
maior importância, o Senador George Smathers 
declarou "ter a impressão de que os Estados Unidos 
da América do Norte, com relação á sua política para 
com a América Latina, se encontravam à deriva, sem 
rumo". 

É grave a observação, que não é nossa, não 
parte de nenhum político da América Latina: ela é da 
própria Comissão de Relações Exteriores do Senado 
dos Estados Unidos da América. É um senador 
norte-americano quem afirma, alto e em bom 
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som, que, no seu entender, a política norte-
americana para com os países da América Latina 
"está à, deriva, isto é, sem rumo". 

Esta crítica recebeu imediatamente a 
colaboração do Senador Fulbright, que afirmou: "Os 
Estados Unidos da América não estão fazendo o 
sufi-ciente para os seus vizinhos da América do Sul 
no que se relaciona com a sua política econômico-
financeira." Acrescentou ainda: "No meu entender, 
têm mesmo feito muito pouco no setor econômico da 
América Latina." 

Então, Sr. Presidente, eu mostrava a causa da 
reação latino-americana contra a presença – ilustre, 
sem dúvida – do chefe da nação norte-americana. 

O Brasil, através de seus homens de 
responsabilidade, pleiteava, e continua pleiteando, 
que seus produtos primários fossem mais bem pagos 
pelo comércio importador internacional e, em 
particular, pelos vizinhos do Norte. 

Exigimos mais: era imperativo para nosso 
desenvolvimento econômico o crescimento da 
indústria nacional, o que só se faria possível se 
tivéssemos mercado consumidor. 

Nesta linha de orientação, ainda ontem, Sr, 
Presidente, ocupou a tribuna desta Casa o Líder do 
Govêrno, o eminente Senador Filinto Müller, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, de 
pronunciamento do Sr. Ministro do Trabalho. Na 
oportunidade, em aparte que S. Ex.ª me deu a honra 
de conceder, lembrei que, em 1962, eu integrara 
delegação de parlamentares a uma reunião informal 
sob a égide da Organização dos Estados 
Americanos – OEA – onde, falando em nome dos 
colegas do Senado, pedi a atenção dos 
representantes dos países desenvolvidos para o fato 
de que a nós não interessava, absoluta- ilegível e no 

sentido de esmolas ou de favorecimento, mas, sim, 
melhor compreensão para o valor do produto de 
nosso trabalho. 

Nessas condições foi que disse, no início do 
meu pronunciamento, que não bastam as palavras 
do Sr. Ministro da Fazenda, do Sr. Ministro do 
Planejamento e nem mesmo do Sr. Presidente da 
República, se essas palavras não forem 
coadjuvadas, seguidas de providências práticas. 

Entendo que providência prática que, 
imediatamente, se pode tomar seria a mobilização 
das nossas Embaixadas, em todos os países 
suscetíveis de se transformarem em mercados 
consumidores de produtos brasileiros, para que elas 
se dediquem a esta atividade de natureza comercial, 
localizando mercado, localizando compradores, 
deixando de ser diplomatas no velho sentido de 
mangas de renda, para serem exatamente homens 
atuantes, decisivos, capazes de dar orientação às 
nossas indústrias, às nossas atividades econômico-
financeiras e, principalmente, aos nossos 
exportadores, para, que êles, orientados e dirigidos 
pelos embaixadores e pelos elementos das 
Embaixadas, saibam onde se encontram os 
mercados capazes de consumir os nossos produtos. 

Aí, sim, as palavras se transformarão em 
realidade, e poderemos marchar para a exportação, 
conduzindo a nossa Pátria, para o rumo que a 
coloque entre os países desenvolvidos, com renda 
per capita à altura da dignidade humana. 

Creio, Sr. Presidente, que posso ficar por aqui. 
Fixei bem o reconhecimento de que foram oportunas 
as manifestações governamentais, mas que elas 
devem ter seguimento com ação prática e que, a 
mim parece, a mobilização das Embaixadas dentro 
desta linha de orientação e aconselhável, é 
necessária, é imprescindíveI. 

Era, Sr. Presidente, o que eu desejava ilegível 
bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Há Expediente sôbre a mesa, que vai ser lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte 
 

COMUNICAÇÃO 
 

Em 2 de julho de 1970 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que, terminada a licença em cujo gôzo me achava, 
reassumo hoje o exercício do meu mandato. 

Atenciosas saudações – Flávio Britto. 
O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – O 

Expediente lido vai à publicação, 
Sôbre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 132-A, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução nº 
50, de 1970, que autoriza o Govêrno do Estado do 
Espírito Santo a obter empréstimo externo para 
realização do programa de obras rodoviárias, 
constantes do Plano Trienal de Desenvolvimento, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Waldemar Alcântara. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 133, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução nº 
51, que autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a obter empréstimo destinado ao Projeto de 
Abastecimento de Água da Baixada Fluminense, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970, – 
Waldemar Alcântara. 

REQUERIMENTO 
Nº 134, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução 
nº 52, que autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 
Janeiro a obter empréstimo externo, destinado a 
financiar parte da execução do projeto do Interceptor 
Oceânico de Niterói, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Waldemar Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Os projetos a que se referem os requerimentos 
aprovados figurarão na Ordem do Dia da próxima 
Sessão. 

A Presidência recebeu ofício da Consultoria 
Jurídica do Ministério do Planejamento, 
encaminhando parecer sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 4/69, solicitado àquele ministério, tendo 
em vista a aprovação, em 5 de maio passado, do 
requerimento do Sr. Senador Guido Mondin. 

A matéria será remetida a nôvo exame da 
Comissão de Indústria e Comércio. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Flávio Britto – Edmundo Levi 

– Milton Trindade – Arnon de Mello – José Leite – 
Josaphat Marinho – Paulo Torres – Vasconcelos 
Torres – Gilberto Marinho – Milton Campos – 
Carvalho Pinto – Filinto Müller – Adolpho Franco – 
Celso Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Findo o período destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 40 Srs. Senadores. 
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Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 180, de 1968 (nº 3.575-B/66, na Casa 
de origem), que dispõe sôbre o comércio de lentes 
de contato e o exercício da profissão dos respectivos 
técnicos, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 411, 412, 413 e 414, de 
1970, das Comissões 

– de Indústria e Comércio, favorável; 
– de Saúde, favorável, nos têrmos do 

Substitutivo que oferece; 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da 
Comissão de Saúde; e 

– de Finanças, favorável, nos têrmos do 
Substitutivo da Comissão de Saúde. 

Sôbre a mesa, requerimento solicitando 
adiamento da discussão da matéria, que vai ser lido 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 135, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra I, e 274, letra d, 

do Regimento Interno, requeiro o adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 
1968, para a seguinte diligência: audiência do 
Ministério da Saúde. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em conseqüência, a matéria sairá da Ordem do Dia, 
a fim de ser cumprida a diligência solicitada. 

Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 47, de 1970 (oferecido pela Comissão 
de Constituição e Justiça, como conclusão de seu 
Parecer nº 392, de 1970), que suspende a execução 
do art. 6º da Lei nº 8.428, de 28 de novembro de 
1964, do Estado de São Paulo, declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-

lo vou dar 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. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 47, DE 1970 

 
Suspende a execução do art. 6º da Lei nº 

8.428, de 28 de novembro de 1964, do Estado de 
São Paulo, declarado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

 
Art. 1º – É suspensa a execução do art. 8º da 

Lei nº 8.428, de 28 de novembro de 1964, do Estado 
de São Paulo, declarado inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2º – Está resolução entrará em vigor na 
data desta publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único  

(apreciação preliminar da constituciona- 
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lidade), do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1969 
(nº 1.180-B/59, na Casa de origem), que isenta do 
pagamento de foros, taxas de ocupação e aluguel os 
terrenos de marinha, acrescidos ou próprios 
nacionais, aforados ou ocupados pelas Santas 
Casas de Misericórdia, tendo 
 

PARECERES sob nºs 230 e 231, de 1970, das 
Comissões 

– de Saúde, favorável, solicitando o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 

– de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à 
constitucionalidade. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 
Está rejeitado. 
O projeto será arquivado, feita a devida 

comunicação à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto rejeitado:  

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 1, DE 1969 
 

Isenta do pagamento de foros, taxas de 
ocupação e aluguel os terrenos de marinha, 
acrescidos ou próprios nacionais, aforados ou ocupa-
dos pelas Santas Casas de Misericórdia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As Santas Casas e  

demais associações de assistência social, que 
 

mantêm hospitais e serviços instalados em imóveis de 
propriedade da União, ficam isentas do pagamento dos 
foros a que tais imóveis estejam sujeitos e habilitadas a 
obter, a titulo gratuito, o aforamento ou a cessão de uso 
dos imóveis que ocupem ou de que sejam locatárias. 

§ 1º – Fazem jus aos favores da presente lei 
as Santas Casas e demais associações de 
assistência social que se tenham habilitado no 
mesmo ano perante o Ministério da Saúde aos 
benefícios do Decreto-lei nº 9.846, de 12 de 
setembro de 1946, na forma de seu art. 5º.  

§ 2º – As prestações vencidas do fôro, aluguel 
ou taxa de ocupação ficarão remidas no ato da 
concessão dos favores da presente lei. 

Art. 2º – No caso de transferência dos terrenos 
a que se refere o artigo anterior, será sempre devido 
o laudêmio e restabelecido a cobrança do fôro ou da 
taxa de ocupação. 

Art. 3º – Cessarão os benefícios desta Lei caso as 
instituições favorecidas percam o caráter beneficente e 
assistencial ou deixem de aplicar, integralmente no País 
os seus rendimentos para os respectivos fins. 

Art. 4º – A concessão dos favores da presente 
lei será processada pelo Serviço do Patrimônio da 
União, na forma do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de 
setembro de 1946. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 4 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado número 108, de 1968, de autoria do 
Senhor, Senador Desíré Guarani, que modifica o art. 75 
do Código Brasileiro do Ar, no tocante à exploração 
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de serviços -aéreos não regulares de carga, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 326, 327, 323 e 329, de 
1970, das Comissões 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; 

– de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, pela rejeição; 

– de Valorização da Amazônia, pela rejeição; e 
– de Segurança Nacional, pela rejeição. 
Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada.  
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
O projeto será arquivado. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 108, DE 1968 

 
Modifica o art. 75 do Código Brasileiro do Ar, 

no tocante à exploração de serviços aéreos não 
regulares de carga. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 75 do 

Decreto-lei nº 32, de 18 de novembro de 1966, 
modificado pelo Decreto-lei nº 234, de 28 de 
fevereiro de 1967, os seguintes parágrafos: 

§ 1º – Obedecidos os respectivos requisitos 
legais e regulamentares para funcionamento  
jurídico das entidades interessadas, o Ministério  
da Aeronáutica ilegível para facilitar o de- 
 

senvolvimento, na Região Amazônica, dos serviços 
aéreos não regulares de carga, principalmente os 
destinados a abastecimento e escoamento da 
produção regional. 

§ 2º – Quando se tratar de emprêsa sediada 
na Região Amazônica, a autorização para operar 
serviços aéreos não regulares de carga poderá 
compreender as principais capitais da região Centro-
Sul, cujos mercados sejam, simultâneamente, 
centros de abastecimento do Norte do País e de 
absorção dos produtos dessa região. 

§ 3º – A emprêsa autorizada a operar serviços 
aéreos não regulares de carga não poderá, em 
tempo algum, transformar-se em emprêsa regular, 
sendo-lhe vedada a exploração, a qualquer título, de 
serviços aéreos regulares. 

§ 4º – As normas e condições para a exploração 
dos serviços aéreos não regulares de carga serão 
fixadas pelo Ministério da Aeronáutica, com vistas 
simultâneamente, ao desenvolvimento referido no § 1º 
e ao afastamento da competição ruinosa ao 
transportador regular que opere serviço idêntico. 

§ 5º – Essas normas e condições deverão fixar 
o limite máximo da freqüência semanal admitida, o 
tipo de equipamento e a enumeração das cargas 
cujo transporte é facultado ao transportador não 
regular, com vistas, a evitar o aliciamento, por êste, 
da carga que integra o mercado criado ou 
incrementado pelo transportador aéreo regular. 

§ 6º – Para a execução dos serviços aéreos 
não regulares de carga serão utilizados os 
equipamentos existentes no País e retirados do 
tráfego por injunção da política de reequipamento 
das emprêsas de transporte aéreo regular. 

§ 7º – O Poder Executivo baixará, dentro do prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data da presente  
lei, as normas e condições a que se refere o § 4º 
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Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 5 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 144, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Lino de Mattos, que altera o art. 11 da Lei 
nº 805, de 5 de janeiro de 1949, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 154, de 1969, 321 e 
322, de 1970, das Comissões  

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; 

– de Legislação Social (audiência aprovada 
em plenário), pela aprovação; e 

– de Economia (audiência aprovada em 
plenário), pela aprovação. 

Sôbre a mesa, requerimento de adiamento de 
discussão da matéria, cuja leitura vai ser feita pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 138, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra d, do 

Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei do Senado nº 144, de 1968, para a 
seguinte diligência: audiência do Ministro do Trabalho. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em conseqüência da deliberação do Plenário, a 
matéria sairá da Ordem do Dia, a fim de ser 
cumprida a diligência solicitada. 

Está concluída a matéria da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
Sessão, convocando antes os Srs. Senadores para a 
Sessão Extraordinária a realizar-se, hoje, às 17 
horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

1 
 

Discussão, em turno o único, do Projeto de 
Resolução- nº 50, de 1970, apresentado pela 
Comissão de Finanças, como conclusão de seu 
Parecer nº 416, de 1970, que autoriza o Govêrno do 
Estado do Espírito Santo, através do Departamento 
de Estradas de Rodagem, com aval do Govêrno 
Federal, a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares), ou o equivalente em outra moeda, para 
realização do Programa de Obras Rodoviárias, 
constante do Plano Trienal de Desenvolvimento, 
tendo: 
 

PARECERES, sob números 417 e 418, de 
1970, das Comissões 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; e 

– dos Estados para Alienação e Concessão de 
Terras Públicas e Povoamento, favorável. 

 
2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 51, de 1970, apresentado pela Comissão 
de Finanças, como conclusão de seu Parecer nº 419, 
de 1970, que autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 
Janeiro, através da Superintendência Central de 
Engenharia Sanitária, a obter financiamento  
externo, com garantia do Banco do Estado da 
Guanabara S.A., junto ao Mediobanca Spa. – Itália,  
destinado ao financiamento de "Projetos de Abas- 
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tecimento de Água da Baixada Fluminense", tendo: 
 

PARECERES, sob números 420, 421, de 
1970, das Comissões 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; e 

– dos Estados para Alienação e Concessão de 
Terras Públicas e Povoamento, favorável. 

 
3 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 52, de 1970, apresentado pela Comissão 
de Finanças, como conclusão de seu Parecer nº 422 de 
1970, que autoriza o Govêrno do Estado do Rio de Ja- 
 

neiro a efetuar operação financeira em moeda 
estrangeira, no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco 
milhões de dólares norte-americanos), destinada a 
financiar parte da execução do projeto do Interceptor 
Oceânico de Niterói, tendo: 
 

PARECERES, sob números 423 e 424, de 
1970, das Comissões 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; e 

– dos Estados para Alienação e Concessão de 
Terras Públicas e Povoamento, favorável. 

Está encerrada a Sessão 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas.) 

 



69ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 2 DE JULHO DE 1970 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES, FERNANDO CORRÊA E JOSÉ FELICIANO 
 

Às 17 horas, acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

José Guiomard – Oscar Passos – Flávio Brido 
– Edmundo Levi – Milton Trindade – Cattete Pinheiro 
– Lobão da Silveira – Clodomir Milet – Sebastião 
Archer – Petrônio Portella – Sigefredo Pacheco – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Duarte 
Filho – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy 
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Domício 
Gondim – Arnon de Mello – Leandro Maciel – Júlio 
Leite – José Leite – Antônio Fernandes – Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Paulo Torres – 
Vasconcelos Torres – Aurélio Vianna – Gilberto 
Marinho – Milton Campos – Nogueira da Gama – 
Carvalho Pinto – Lino de Mattos – José Feliciano – 
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Adolpho Franco – 
Celso Ramos – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A lista de presença acusa o comparecimento de 40 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é aprovada, sem debate. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:  
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 425, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Ofício nº 3, de 1970, do Supremo Tribunal Federal, 
remetendo cópia das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, 
nos autos da Representação nº 700, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade 
dos artigos 4º, 5º, 6º, 14, 17 18, 20 e 22 da Lei 
Paulista nº 9.271, de 16 de março de 1966. 

 
Relator: Sr. Eurico Rezende 
O Supremo Tribunal Federal, em sessão 

plenária de 3 de maio de 1967, por unanimidade de 
votos, acolhendo a Representação nº 700, do Estado 
de São Paulo, acordou em declarar a inconsti- 
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tucionalidade dos artigos 4º, 5º, 6º, 14, 17, 18, 20, e 
22 da Lei nº 9.271, de 18 de março de 1966, daquele 
Estado, na forma das notas taquigráficas e acórdão 
que, por cópia, foram enviados ao Senado Federal 
com o Ofício nº 31/69-P/ MC, de 4 de dezembro de 
1969, do Senhor Presidente daquela Suprema Côrte, 
em obediência à determinação constante do art. 42, 
VII, da Constituição do Brasil. 

A decisão proferida já transitou em julgado, 
uma vez que o acórdão a ela referente foi publicado 
no Diário da Justiça de 27 de dezembro de 1967. 

Observados que foram todos os trâmites 
legais pertinentes à espécie, esta Comissão submete 
à deliberação do Plenário o seguinte 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 53, DE 1970 
 

Suspende a execução de dispositivos da Lei 
nº 9.271, de 16 de março de 1966, do Estado de São 
Paulo. 

 
Art. 1º – É suspensa a execução dos artigos 4º 

5º, 6º, 14, 17, 18, 20 e 22 da Lei nº 9.271, de 16 de 
março de 1966, do Estado de São Paulo, declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Petrônio PortelIa, Presidente – Eurico  
Rezende, Relator – Carlos Lindenberg – Júlio Leite  
– Carvalho Pinto – Josaphat Marinho – Dinarte 
 

PARECER 
Nº 426, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o 

Ofício nº 29/70 (nº 41/70-P/MC – Supremo Tribunal 
Federal), do Sr. Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, remetendo cópias das notas taquigráficas do 
acórdão proferido naquela egrégia Côrte, nos autos do 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 
16.456, do Estado de São Paulo, em que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 304/59, de 
Águas de Lindóia, daquele Estado. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o 

Recurso Ordinário em. Mandado de Segurança nº 
16.456, do Estado de São Paulo, declarou 
inconstitucional a Lei Municipal nº 304/59, de Águas 
de Lindóia, daquele Estado. 

Do exame dos autos remetidos ao nosso 
conhecimento, depreende-se que a respeitável decisão 
respaldou-se no fato de cogitar o mencionado diploma 
da anulação de impôsto que, pela nossa sistemática 
constitucional, escapa à competência municipal. 

Feitas as comunicações de praxe ao Senado 
Federal, através do Ofício nº 14, de 1970, da Presidência 
daquela Côrte, vem esta Comissão, dando cumprimento 
ao preceituado no art. 42, VII, da Constituição e ao art. 
86, letra b, do nosso Regimento Interno, apresentar à 
consideração de seus pares o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 54, DE 1970 
 

Suspende a execução da Lei Municipal nº 304/59, 
de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, julgada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 
decisão definitiva prolatada aos 24 de setembro de 1969. 

Art. 1º – É suspensa a execução da  
Lei Municipal nº 304, de 1959, de Águas 
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de Lindóia, Estado de São Paulo, declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Petrônio Portella, Presidente – Carlos Lindenberg, 
Relator – Eurico Rezende – Júlio Leite – Dinarte 
Mariz – Milton Campos – Josaphat Marinho. 

 
PARECER 

Nº 427, DE 1970 
 

da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 183, de 1968 (nº 257-
B/67, na Casa de origem), que reconhece como de 
grau superior, ao nível de graduação, os estudos 
realizados em seminários maiores católicos ou em 
estabelecimentos equivalentes de outras confissões 
religiosas. 

 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
Reconhecer como de grau superior, ao nível 

de graduação, os estudos realizados em seminários 
maiores católicos ou em estabelecimentos 
equivalentes em outras confissões religiosas é o 
objetivo do projeto que vem ao exame desta 
Comissão. 

A proposição é originária da Câmara dos 
Deputados, o, ao estudá-la, anteriormente, esta 
Comissão decidiu ouvir o Conselho Federal de 
Educação, que se manifestou contrário, tendo em 
vista que já existe legislação dispondo sobre o 
assunto. 

Convém salientar que o projeto é de 1967, e, 
pouco depois, o Conselho Federal de Educação 
aprovara a indicação nº 11, cujo teor é este: 

"Os portadores de diplomas  
de cursos de Filosofia em seminários, de  
qualquer confissão religiosa, com a duração  
mínima de dois anos, serão autorizados a prestar  
exame, em faculdades de Filosofia, exclusivamen- 
 

te no curso de Filosofia, das disciplinas que, sendo 
parte do currículo do curso de Licenciados em 
Filosofia, tenham sido estudadas no curso de 
seminário. 

Se aprovados nesses exames, que serão 
preliminares, os interessados poderão matricular-se 
no curso de Filosofia da faculdade, havendo vagas, 
independentemente de concurso vestibular, para 
concluir o curso de Filosofia, cursando regularmente 
as disciplinas restantes no currículo de disciplina 
adotada pela faculdade." 

Essa primeira providência no referido órgão do 
Ministério da Educação procurou atender ao que a 
proposição em curso no Congresso preconizava. 

Por seu turno, o Decreto-lei nº 1.051, de 21 de 
outubro de 1969, deu nôvo rumo à questão, ao 
prever o aproveitamento, em cursos de Licenciatura, 
de estudos realizados em seminários maiores, 
faculdades teológicas ou instituições equivalentes de 
qualquer confissão religiosa. 

Verifica-se, portanto, que o assunto de que 
trata o presente projeto já está atendido pelo  
ato legislativo de 21 de outubro último, razão  
por que opinamos pelo arquivamento do presente 
projeto. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Eurico Rezende, Presidente – Cattete Pinheiro, 
Relator – Adalberto Sena – Duarte Filho. 

 
PARECER 

Nº 428, DE 1970 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1969 (nº 890-
C, de 1968, na Casa de origem), que fixa o horário 
de trabalho dos Registros Públicos e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
Fixar o horário de funcionamento  

do serviço de registro de pessoas jurídicas 
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de títulos e documentos, de imóveis e propriedade 
literária, científica e artística é o objetivo do projeto 
de lei que vem ao exame desta Comissão.  

A justificativa, de início, assinalava: 
"O Decreto que nos propomos alterar data de 

1939." 
E prossegue: 
"Foi modificado no ano seguinte, quando lhe 

imprimiram nova redação a nada menos do que em 
28 de seus artigos, mas no 11 não tocaram." 

Na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, o Relator frisa que "nenhuma 
modificação sugere o ilustre autor ao consignado 
no parágrafo único do aludido artigo" (trata-se do 
art. 11 do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 
1939). 

Em seguida, o mesmo Relator adverte quanto 
à providência, desaconselhável, de ser necessária 
uma lei para modificar dispositivo de um decreto. Diz 
ele, porém: 

"A primeira questão a examinar é se lei 
necessita ser publicada para que se modifique o 
texto de um decreto. Tem esta Comissão, 
invariàvelmente, respondido pela negativa. A 
correção legislativa tem-se reservado para os 
decretos-leis." 

Mesmo diante dêsse entendimento, o 
eminente Relator levantou a preliminar de que a 
matéria de que trata o Decreto nº 4.857/39 é da 
atribuição do Poder Legislativo. O então Chefe do 
Govêrno, usando de poder discricionário, praticara 
ato equívoco, o qual seria lícito ser corrigido por meio 
de lei. 

Diante de tal entendimento,  
a Comissão o e ilegível derou 
 

constitucional e jurídica a proposição. O Plenário, 
também, aprovou a matéria. 

Parece que não vinga o argumento de que é 
cabível a votação de lei pelo Congresso Nacional 
para modificar o texto de decreto, cuja competência 
é privativa do Presidente da República (art. 81, III). 
Ainda mais quando a lei modificaria apenas o caput, 
deixando o parágrafo único inalterado. 

Não é cabível, no caso, a invocação de que o 
projeto, como se encontra, não modifica o citado 
decreto, constituindo medida autônoma. 

Mesmo aceita essa afirmação, a medida  
é injurídica, pôsto que contém norma "regulamentadora", 
própria de um decreto, e não de uma lei. 

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do 
projeto, por injuridicidade. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Petrônio Portella, Presidente – Carlos Lindenberg, 
Relator – Eurico Rezende – Júlio Leite – Milton 
Campos – Dinarte Mariz – Carvalho Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Está finda a leitura do Expediente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lino de 

Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (Sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
propósito do discurso que ontem pronunciei sôbre a 
ferrugem que está ameaçando a cafeicultura 
brasileira, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a 
matéria, resumindo-a nestes têrmos: 

"Em Brasília, o Senador Lino de Mattos 
responsabilizou ontem o Govêrno atual e os 
anteriores pelo "descuido" de não ter sido realizado 
estudo sôbre a ferrugem." 
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Como se vê, o jornalista fêz um resumo que dá 
margem a interpretações capciosas, dando a impressão 
de que, Senador na Oposição, formulei acusações pelo 
prazer de as formular, porque o jornalista não 
acrescentou as razões principais que eu apresentava. 

Afirmei, realmente, que o Govêrno brasileiro 
está despreparado para defender a lavoura cafeeira 
da praga denominada "ferrugem", apesar de ser a 
mesma conhecida há 109 anos. Logo, o Govêrno 
atual e os governos anteriores sabiam da existência 
da Hemileia vastatrix, da ferrugem, porque a mesma 
havia atacado cafèzais da Ásia, do arquipélago da 
Malásia, da Sumatra e da África. Isto, desde o ano 
de 1861. Foi o principal do pronunciamento feito 
ontem, na parte que responsabilizei as autoridades 
governamentais. Foi um descuido, descuido 
imperdoável, tanto mais grave que, em certa época, 
o Govêrno brasileiro importou mudas de café da 
Sumatra, quando grassava a praga naquela região. 

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – Não 
havendo mais oradores inscritos, vamos passar à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto  

de Resolução nº 50, de 1970, apresentado pela 
Comissão de Finanças, como conclusão de  
seu Parecer nº 416, de 1970, que autoriza o Govêrno 
do Estado do Espírito Santo, através  
do Departamento de Estradas de Rodagem, com 
aval do Govêrno Federal, a realizar operação de 
empréstimos externo no valor de US$ 10,000,000.00 
(dez milhões de dólares), ou o equivalente em  
outra moeda, para realização do Progra- 
 

ma de Obras Rodoviárias, constante do Plano 
Trienal de Desenvolvimento, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 417 e 418, de 1970, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade;e 
– dos Estados para Alienação e Concessão de 

Terras Públicas e Povoamento, favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 50, DE 1970 

 
Autoriza o Govêrno do Estado do Espírito 

Santo, através do Departamento de Estradas de 
Rodagem, com aval do Govêrno Federal, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares), ou o 
equivalente em outra moeda, para realização do 
Programa de Obras Rodoviárias, constante do Plano 
Trienal de Desenvolvimento. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do  

Espírito Santo autorizado, através do Departamento 
de Estradas de Rodagem, com aval do  
Govêrno Federal, a obter empréstimo externo, 
destinado a financiar a realização do Programa  
de Obras Rodoviárias, constante do Plano Trienal 
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de Desenvolvimento, desde que atendidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da política 
econômica-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 2º – O valor da operação a que se refere o 
art. 1º é de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares), ou o equivalente em outra moeda, no prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos, à taxa de juros admitida 
pelo Banco Central do Brasil para o registro dos 
financiamentos da espécie obtidos no exterior. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 51, de 1970, apresentado pela 
Comissão de Finanças, como conclusão de seu 
Parecer nº 419, de 1970, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária, a 
obter financiamento externo, com garantia do Banco 
do Estado da Guanabara Sociedade Anônima, junto 
ao Mediobanca Spa. – Itália –, destinado ao 
financiamento de "Projetos de Abastecimento de 
Água da Baixada Fluminense", tendo: 

 
PARECERES sob nos 420 e 421, de 1970, das 

Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e jurídícidade; e 
– dos Estados para Alienação e Concessão de 

Terras Públicas e Povoamento, favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 51, DE 1970 

 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Superintendência Central de 
Engenharia Sanitária, a obter financiamento externo, 
com garantia do Banco do Estado da Guanabara 
S.A., junto ao Mediobanca Spa. – Itália –, destinado 
ao financiamento de "Projetos de Abastecimento de 
Água da Baixada Fluminense". 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado a realizar, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA –, com garantia do Banco do Estado da 
Guanabara S.A., operação de empréstimo externo 
junto ao Mediobanca Spa. – Itália –, destinado ao 
financiamento de "Projetos de Abastecimento de 
Água da Baixada Fluminense". 

Art. 2º – O valor da operação a que se refere o 
art. 1º é de L nº 922.506.108 (novecentos e vinte e dois 
milhões, quinhentos e seis mil, cento e oito liras 
italianas), à taxa de juros de 6,5% (seis e cinco 
décimos por cento) ao ano, e o seu resgate será feito 
no prazo de 90 (noventa) meses, incluídos 18 (dezoito) 
meses de carência, desde que atendidas as demais 
exigências e condições dos órgãos encarregados da 
política econômico-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vi ilegível 
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 52, de 1970, apresentado pela 
Comissão de Finanças, como conclusão de seu 
Parecer nº 422, de 1970, que autoriza o Govêrno do 
Estado do Rio de Janeiro a efetuar operação 
financeira em moeda estrangeira, no valor de US$ 
5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-
americanos), destinada a financiar parte da 
execução do projeto do Interceptar Oceânico de 
Niterói, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 423 e 424, de 1970, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; 
– dos Estados para Alienação e Concessão de 

Terras Públicas e Povoamento, favorável. 
Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o Sr. Senador Argemiro de 

Figueiredo. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (sem 

revisão do orador.): – Sr. Presidente, antes que o 
Senado vote êste projeto, desejava fazer uma 
observação no sentido de que na redação final não 
ocorra mais o que está acontecendo agora. É o 
seguinte: há uma divergência evidente entre a 
ementa do projeto de resolução e o texto. A ementa 
refere-se ao aval, à garantia do Govêrno Federal, e o 
texto do projeto, aprovado na Comissão de Finanças, 
não contém esta disposição. 

Então, Sr. Presidente, para prevalecer projeto, 
e não a ementa, e se estabelecer a harmonia entre 
as duas partes, eu pediria a atenção da Mesa  
no sentido de que na redação final se fizesse a 
 

retificação, se estabelecesse a harmonia entre a 
ementa e o texto do projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – V. 
Ex.ª será atendido na retificação solicitada em plenário. 

Continua em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 52, DE 1970 

 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Superintendência Central de 
Engenharia Sanitária – SUCESA – e com aval do 
Govêrno Federal, a efetuar operação financeira em 
moeda estrangeira, no valor de US$ 5,000,000.00 
(cinco milhões de dólares norte-americanos), 
destinada a financiar parte da execução do projeto 
do Interceptor Oceânico de Niterói. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado, através da Superintendência 
Central de Engenharia Sanitária – SUCESA –, a 
efetuar operação financeira em moeda estrangeira, 
destinada a financiar parte da execução do projeto 
do Interceptor Oceânico de Niterói, desde que 
atendidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da política econômico-financeira do 
Govêrno Federal. 

Art. 2º – O valor da operação a que  
se refere o artigo anterior é de US$ 
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5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-
americanos), pagável no prazo de 5 (cinco) anos, 
incluídos 2 (dois) anos de carência, em 
prestações semestrais, comissão de 1% sôbre o 
total do empréstimo, taxa de juros móvel 
(equivalente a 2% acima do custo médio dos 
recursos especialmente captados para êsse fim), 
dividida nas seguintes parcelas: 

a) uma, correspondente a 1,75% acima da 
prime rate americana, pagável em dólares na 
Agência do Banco do Brasil em Nova Iorque; 

b) outra, pagável em cruzeiros, em conta no 
Banco do Brasil. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 137, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução nº 50, 
de 1970, que autoriza o Govêrno do Estado do 
Espírito Santo, através do Departamento de 
Estradas de Rodagem, com aval do Govêrno 
Federal, a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez 
milhões de dólares), ou o equivalente em outra 
moeda, para realização do Programa de Obras 
Rodoviárias, constante do Plano Trienal de 
Desenvolvimento. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Sigefredo Pacheco. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Em conseqüência, passa-se à imediata 
aprovação da redação final, que será lida pelo Sr. 
1º-Secretário. 

 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 429, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 50, de 1970. 
 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução nº 50, de 1970, que autoriza o Govêrno 
do Estado do Espírito Santo, através do Departamento 
de Estradas de Rodagem, com aval do Govêrno 
Federal, a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$10,000,000.00 (dez milhões de dólares), 
ou o equivalente em outra moeda, para realização do 
Programa de Obras Rodoviárias, constante do Plano 
Trienal de Desenvolvimento. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Nogueira da Gama, Presidente – Cattete Pinheiro, 
Relator – José Leite. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 429, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Resolução nº 50, 

de 1970. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos têrmos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e 
eu, ........................, Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 
Autoriza o Govêrno do Estado do Espírito Santo, 

através do Departamento de Estradas de Rodagem, 
com aval do Govêrno Federal, a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez 
milhões de dólares), ou o equivalente em outra moeda, 
para realização do Programa de Obras Rodoviárias, 
constante do Plano Trienal de Desenvolvimento. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado  

do Espírito Santo autorizado, através do 
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Departamento de Estradas de Rodagem, com aval 
do Govêrno Federal, a obter empréstimo externo, 
destinado a financiar a realização do Programa de 
Obras Rodoviárias, constante do Plano Trienal de 
Desenvolvimento, desde que atendidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 2º – O valor da operação a que se refere 
o artigo 1º é de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de 
dólares), ou o equivalente em outra moeda, no 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, à taxa de juros 
admitida pelo Banco Central do Brasil para o 
registro dos financiamentos da espécie obtidos no 
exterior. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Em discussão a redação final. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
Sôbre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 138, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação,  
da redação final do Projeto de Resolução nº 51,  
de 1970, que autoriza o Govêrno do Estado do  
Rio de Janeiro, através da Superintendência 
 

Central de Engenharia Sanitária, a obter financiamento 
externo, com garantia do Banco do Estado da 
Guanabara S.A., junto ao Mediobanca Spa – Itália –, 
destinado ao financiamento de "Projetos de 
Abastecimento de Água da Baixada Fluminense". 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Sigefredo Pacheco. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Em conseqüência da aprovação do requerimento, 
passa-se à apreciação da redação final, que vai ser 
lida pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 430, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 51, de 1970. 
 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução nº 51, de 1970, que autoriza o Govêrno 
do Estado do Rio de Janeiro, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária, a 
obter financiamento externo, com garantia do Banco do 
Estado da Guanabara, S.A., junto ao Mediobanca Spa. 
– Itália –, destinado ao financiamento de Projetos de 
Abastecimento de Água da Baixada Fluminense. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Nogueira da Gama, Presidente – Cattete Pinheiro, 
Relator – José Leite. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 430, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Resolução nº 51, 

de 1970. 
 
Faço saber que o Senado Federal  

aprovou, nos têrmos do art. 42, inciso IV, da 
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Constituição, e eu, ................, Presidente, promulgo 
a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Superintendência Central de 
Engenharia Sanitária, a obter financiamento 
externo, com garantia do Banco do Estado da 
Guanabara S.A., junto ao Mediobanca Spa. – 
Itália. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado a realizar, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária 
– SUCESA –, com garantia do Banco do Estado 
da Guanabara S.A., operação de empréstimo 
externo junto ao Mediobanca Spa. – Itália –, 
destinado ao financiamento de "Projetos de 
Abastecimento de Água da Baixada Fluminense". 

Art. 2º – O valor da operação a que se 
refere o art. 1º é de L 922.506.108 (novecentos e 
vinte e dois milhões, quinhentos e seis mil, cento 
e oito liras italianas), à taxa de juros de 6,5% 
(seis e cinco décimos por cento) ao ano, e o seu 
resgate será feito no prazo de 90 (noventa) 
meses, incluídos 18 (dezoito) meses de carência, 
desde que atendidas as demais exigências e 
condições dos órgãos encarregados da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, dou-a 
por encerrada. 

 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 139, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da redação final do 
Projeto de Resolução nº 52, de 1970, que autoriza o 
Govêrno do Estado do Rio de Janeiro, através da 
Superintendência Central de Engenharia Sanitária – 
SUCESA – e com aval do Govêrno Federal, a efetuar 
operação financeira em moeda estrangeira, no valor de 
US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-
americanos), destinada a financiar parte da execução 
do projeto do Interceptor Oceânico de Niterói. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970, – 
Sigefredo Pacheco. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Passa-se, em conseqüência, à apreciação da 
redação final, que vai ser lida pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 431, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 52, de 1970. 
 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução nº 52, de 1970, que autoriza o Govêrno 
do Estado do Rio de Janeiro, através da Superin- 
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tendência Central de Engenharia Sanitária – SUCESA 
– e com aval do Govêrno Federal, a efetuar operação 
financeira em moeda estrangeira, no valor de US$ 
5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-
americanos), destinada a financiar parte da execução 
do projeto do Interceptor Oceânico de Niterói. 

Sala das Sessões, em 2 de julho de 1970. – 
Nogueira da Gama, Presidente – Cattete Pinheiro, 
Relator – José Leite. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 431, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Resolução nº 52, 

de 1970. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos têrmos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e 
eu, ........................, Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de Janeiro, 

através da Superintendência Central de Engenharia 
Sanitária – SUCESA –, a efetuar operação financeira 
em moeda estrangeira, no valor de US$ 5,000,000.00 
(cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada 
a financiar parte da execução do projeto do Interceptor 
Oceânico de Niterói. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado, através da Superintendência 
Central de Engenharia Sanitária – SUCESA –, a efetuar 
operação financeira em moeda estrangeira, destinada a 
financiar parte da execução do projeto do Interceptor 
Oceânico de Niterói, desde que atendidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da política 
econômico-financeira do Govêrno Federal. 

Art. 2º – O valor da operação a que se refere o 
art. 1º é de US$ 5,000,000,00 (cinco milhões de 
dólares norte-americanos), pagável no prazo de 5 
(cinco) anos, incluídos 2 (dois) anos de carência, em 
prestações semestrais, comissão de 1% sôbre o total 
do empréstimo, taxa de juros móvel (equivalente a 
2% acima do custo médio dos recursos 
especialmente captados para êsse fim), dividida nas 
seguintes parcelas: 

a) uma, correspondente a 1,75% – acima da 
prime rate americana – pagável em dólares na 
Agência do Banco do Brasil em Nova Iorque; 

b) outra, pagável em cruzeiros, em conta no 
Banco do Brasil. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo nenhum Senador que queira 
fazer uso da palavra, dou a discussão como 
encerrada. 

Em votação a redação final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai à promulgação. 
Esgotada a matéria constante da Ordem do 

Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

Sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 48, de 1970, de autoria da Comissão 
Diretora, que põe à disposição do Ministério  
do Interior o Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Cláudio Antônio  
de Almeida. 
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2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 49, de 1970, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia, em vaga existente, para o 
cargo de Oficial Bibliotecário, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, candidata habilitada 
em concurso público. 

 
3 

 
Discussão, em turno único, do  

Requerimento nº 131, de 1970, de auto- 
 

ria do Sr. Senador Minto Müller, solicitando transcrição, 

nos Anais do Senado, do discurso proferido por S. Ex.a o 

Ministro do Trabalho, Professor Júlio Barata, no Plenário 

da LIV Conferência Internacional do Trabalho, em 

Genebra. 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão ás 17 horas e 40 

minutos.) 
 



70ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 3 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Oscar Passos – Flávio 

Britto – Edmundo Levi – Milton Trindade – Cattete 
Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir MiIet – 
Sebastião Archer – Petrônio Portella – Sigefredo 
Pacheco – Waldemar Alcântara – Wilson 
Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz – 
Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – Domício Gondim – José Ermírio – 
Arnon de Mello – Leandro Maciel – Júlio Leite – 
José Leite – Antônio Fernandes – Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Paulo Torres – 
Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Milton 
Campos – Nogueira da Gama – Carvalho Pinto – 
Lino de Mattos – José Feliciano – Fernando 
Corrêa – Filinto Müller – Adolpho Franco – Celso 
Ramos – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 
40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata 
da Sessão anterior, que é aprovada, sem debate. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Restituindo autógrafos de projeto de lei 

sancionado: 
– Nº 89/70 (nº 188/70, na origem), de  

2 do corrente, referente ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 6/70 (nº 2.131-B/70, 
 

na Casa de origem), que altera a redação do art. 2º do 
Decreto-Iei nº 449, de 17-3-69, que institui nova carteira 
de identidade para estrangeiros e dá outras providências 
(projeto que se transformou na Lei nº 5.587, de 2-7-70); 

– Nº 90/70 (nº 189/70, na origem), de 2 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 9/70 
(nº 2.132-B/70 na Casa de origem), que estende aos 
servidores das autarquias da União, de suas emprêsas 
públicas e de suas sociedades de economia mista que 
tiverem sido ou vierem a ser aposentados com 
fundamento no Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro 
de 1968, disposições do Decreto-lei nº 290, de 28-2-67 
(projeto que se transformou na Lei nº 5.588, de 2-7-70). 

 
Agradecendo remessa de autógrafos de 

decreto legislativo: 
– Nº 91/70 (nº 191/70, na origem), de 2 de 

corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 37/70, 
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.104, de 30 de 
abril de 1970, que altera o Decreto-lei número 1.060, 
de 21-10-69. 

 
OFÍCIOS 

 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 
 
Enviando à revisão do Senado autógrafos dos 

seguintes projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 13, DE 1970 

 
(Nº 1.474-B/68, na Casa de origem) 

 
Altera a redação do § 1º do art 662 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O § 1º do art. 662 da  

Consolidação das Leis do Trabalho, aprova- 
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da pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
passa vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 662 – ......................................................... 
§ 1º – Para êsse fim, cada sindicato de 

empregados e de empregadores, com base territorial 
extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou 
em parte, procederá, na ocasião determinada pelo 
Presidente do Tribunal Regional, à escolha de três 
nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição 
o disposto no artigo 524 e seus §§ 1º e 3º" 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 14, DE 1970 
 
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA) 
 
(Nº 2.177-A, de 1970 na Casa de origem) 
 
Dispõe sôbre a instituição de regime especial 

de trabalho para servidores da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística que participarem 
diretamente da execução do VIII Recenseamento 
Geral do Brasil e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, atendendo às necessidades do 
serviço, poderá instituir, no período de 1º do julho de 
1970 a 30 de setembro de 1971, regime especial de 
trabalho para os servidores que participarem diretamente 
das atividades do VIII Recenseamento Geral do Brasil. 

§ 1º – O servidor dos quadros de pessoal  
em extinção da antiga autarquia IBGE (arts. 16  
e 17 e seu parágrafo único do Decreto-lei nº 161,  
de 13 de feve- ilegível de ilegível o ilegível em que 
 

estiver sujeito ao regime de trabalho autorizado 
neste artigo, fará jus a uma gratificação especial 
censitária mensal, prevista em tabela baixada 
com resolução do Conselho Diretor da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na 
forma do art. 16 e de sua alínea f do Estatuto 
aprovado pelo Decreto nº 61.126, de 2 de agôsto 
de 1967, obedecido o disposto no § 1º do art. 50 
do mesmo Estatuto. 

§ 2º – O Conselho Diretor da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao 
fixar os valores da gratificação especial referida 
no § 1º, levará em consideração, entre outros 
fatores, o número de horas extraordinárias 
prestadas pelo servidor, as peculiaridades das 
tarefas censitárias que lhe forem confiadas e os 
níveis salariais. 

Art. 2º – O servidor que perceber a 
gratificação prevista nesta Lei não poderá receber 
qualquer outra gratificação, excetuadas a de 
função e a adicional por tempo de serviço. 

Parágrafo único – As importâncias pagas a 
título de gratificação especial censitária não serão 
computadas para efetivo de aposentadoria ou de 
benefício concedido pelo IPASE, nem para efeito 
de desconto se incorporam ao salário de 
contribuição previdenciária do servidor. 

Art. 3º – O pagamento da gratificação 
especial censitária cessará automàticamente com 
a conclusão das tarefas censitárias atribuídas ao 
servidor e não ultrapassará, em hipótese alguma, 
a data de 30 de setembro de 1971, sob pena de 
responsabilidade. 

Art. 4º – O servidor que integrar as tabelas 
de tempo integral e de dedicação exclusiva, ou  
de serviço extraordinário a ele vinculado, será 
retirado das respectivas folhas de pagamento 
durante todo o período em que perceber a  
gra ilegível especial censitária, sem prejuí- 
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zo do disposto no § 2º do art. 11 da Lei nº 4.345, de 
26 de junho de 1964. 

Parágrafo único – A Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística comunicará, 
para os devidos fins, ao Departamento Administrativo 
do Pessoal Civil as datas da exclusão e da 
reinclusão do servidor nas fôlhas de pagamento 
referidas neste artigo. 

Art. 5º – As horas suplementares de trabalho 
do pessoal sujeito à legislação trabalhista que vier a 
prestar serviços sob o regime especial autorizado 
nesta Lei serão pagas de acôrdo com o disposto na 
legislação trabalhista em vigor. 

Art. 6º – As despesas com a execução desta 
Lei correrão à conta das disponibilidades financeiras 
do Projeto 01.02.1.002 – VIII Recenseamento Geral 
do Brasil, constante do Orçamento vigente. 

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 8º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
MENSAGEM 

Nº 173, DE 1970 
 
Excelentíssimos Senhores Membros 

Congresso Nacional: 
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, o anexo projeto 
de lei que "dispõe sôbre a Instituição de regime 
especial de trabalho para servidores da Fundação 
IBGE que participarem diretamente da execução do 
VIII Recenseamento Geral do Brasil e dá outras 
providências". 

Brasília, em 18 de junho de 1970. – Emílio  
G. Médici. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 126 DE 1970, DO 
SR. MINISTRO DO PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL 
 
Em 15 de junho de 1970. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
Tenho a honra de me dirigir a Vossa 

Excelência para reportar-me ao incluso Ofício nº 
P.GAB-222, de 1º do corrente mês, em que a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística solicita seja instituída, por tempo 
determinado e dentro dos recursos orçamentários 
existentes, uma gratificação especial censitária para 
os seus funcionários que participarem diretamente 
da execução do VIII Recenseamento Geral do Brasil. 

2. Justificando a proposta, declara aquela 
Fundação que a realização do VIII Recenseamento 
Geral do Brasil, rigorosamente dentro dos prazos 
programados e de acôrdo com padrões desejaveis, é 
uma de suas preocupações fundamentais; que a coleta 
censitária exigirá esfôrço excepcional dos funcionários 
que integram a atual rêde de coleta, sendo necessária a 
concessão de um estímulo a êsse pessoal, de modo a 
compensar, pelo menos parcialmente, as horas 
extraordinárias de trabalho específico executado, quase 
sempre em circunstâncias penosas. 

3. Depois de examinar o assunto, o 
Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) 
pronunciou-se favoràvelmente quanto ao mérito. 

4. Considerando as razões apresentadas pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, tenho a honra de manifestar-me de 
acôrdo com a concessão da gratificação especial 
censitária proposta, na forma consubstanciada no 
incluso anteprojeto de lei. 

5. Permito-me sugerir que, em  
face da urgência exigida para a solução  
da matéria, seja solicitada a apreciação pelo 
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Congresso Nacional, em Sessão Conjunta, no prazo 
de quarenta dias, fixado no artigo 51, § 2º, da 
Constituição. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos do meu mais 
profundo respeito e admiração – João Paulo dos 
Reis Velloso, Ministro. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 43, DE 1970 
 
(Nº 144-A/70, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Decreto-lei nº 1.105, de 20 de maio 

de 1970, que declara de interêsse da segurança 
nacional os municípios que especifica e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Decreto-lei nº 1.105, de 

20 de maio de 1970, que declara de interêsse da 
segurança nacional os municípios que especifica e 
dá outras providências. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
MENSAGEM 

Nº 160, DE 1970 
 
Exmos Srs. Membros do Congresso Nacional: 
Nos têrmos do § 1º do art. 55 da Constituição, 

tenho a honra de submeter à elevada deliberação  
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Sr. Secretário-Geral do Con- ilegível 
de ilegível segurança Nacional, o texto do 
 

Decreto-lei nº 1.105, de 20 de maio de 1970, 
publicado no Diário Oficial do dia subseqüente, que 
"declara de interêsse da segurança nacional, nos 
têrmos do art. 15, § 1º, alínea b, da Constituição, os 
municípios que especifica e dá outras providências". 

Brasília, 9 de junho de 1970. – Emílio G. 
Médici. 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 17-A, DE 1970, DO 

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 
Brasília – DF, em 7 de maio de 1970. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 

Excelência relativamente à inclusão dos Municípios 
de Paulínia e Castilho, no Estado de São Paulo, e 
Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso, na relação 
dos municípios considerados de interêsse da 
segurança nacional. 

Após ter procedido a minucioso estudo, esta 
Secretaria-Geral, concluindo pela conveniência de 
adoção da medida, submeteu à elevada apreciação 
de Vossa Excelência sugestão no sentido de que 
fôsse ouvido o Conselho de Segurança Nacional, em 
face ao que preceitua o item III do artigo 89 da 
Constituição, combinado com o art. 8º do Decreto-lei 
nº 348, de 4 de janeiro de 1968. 

Aprovada por Vossa Excelência a sugestão 
desta Secretaria-Geral e tendo os membros do 
Conselho de Segurança Nacional opinado 
favoràvelmente, submeto à alta apreciação de Vossa 
Excelência o incluso projeto de decreto-lei, que 
declara de interêsse da segurança nacional, nos 
têrmos do art. 15, § 1º , alínea b, da Constituição, os 
Municípios de Paulínia e Castilho, no Estado de São 
Paulo, e Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos do meu mais profundo 
respeito. 

Gen. Bda. João Baptista de Oliveira 
Figueiredo, Secretário-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional. 

 
DECRETO-LEI Nº 1.105 

DE 20 DE MAIO DE 1970 
 
Declara de interêsse da segurança nacional, 

nos têrmos do art. 15, § 1º, alínea "b", da 
Constituição, os municípios que especifica e dá 
outras Providências. 

 
O Presidente da República, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da 
Constituição, decreta: 

Art. 1º – São considerados de interêsse da 
segurança nacional, para os efeitos do art. 15, § 1º, 

alínea b, da Constituição, os Municípios de Paulínia 
e Castilho, no Estado de São Paulo, e Três Lagoas, 
no Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º – Aos municípios referidos no artigo 
anterior aplica-se o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 
seus parágrafos da Lei nº 5.449, de 4 de junho de 
1968, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 560, 
de 29 de abril de 1969. 

Art. 3º – Êste Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 20 de maio de 1970; 149º da 
Independência e 82º da República. – EMÍLIO G. 
MÉDICI – Alfredo Buzaid – Adalberto de Barros 
Nunes – Orlando Geisel – Mário Gibson Barbosa – 
Antônio Delfim Netto – Mário David Andreazza – Luís 
Fernando Cirne Lima – Jarbas G. Passarinho – Júlio 
Barata – Márcio de Souza e Mello – Ruy Vieira da 
Cunha – Marcus Vinicius Pratini de Moraes – Antônio 
Dias Leite Júnior – João Paulo dos Reis Velloso – 
Henrique Brandão Cavalcanti – Hygino Caetano 
Corsetti. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 44, DE 1970 

 
(Nº 145-B/70, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Acôrdo de Previdência social firmado 

com o Govêrno de Portugal em 17 de outubro de 1969. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo de Previdência 

Social firmado com o Govêrno de Portugal, em 17 de 
outubro de 1969. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
MENSAGEM 

Nº 178, DE 1970 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossas Excelências, de conformidade com o 
disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, o 
texto do Acôrdo de Previdência Social firmado com o 
Govêrno de Portugal, em 17 de outubro de 1969, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores. 

Brasília, 25 de junho de 1970. – Emílio G. 
Médici 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR. 

MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 
Em 17 de junho de 1970. 
DEOo/DAI/550.41(88) 
A Sua Excelência o Senhor Generalde-Exército 

Emílio Garrastazu Médici, Presidente da República 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de passar às mãos  

de Vossa Excelência nove cópias autentica- 
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das de texto do Acôrdo de Previdência Social, 
assinado com Portugal a 17 de outubro de 1969. 

2. O referido Acôrdo tomou por base o firmado 
com a Espanha a 25 de abril do mesmo ano. 

3. Dentre as diversas vantagens pelo mesmo 
asseguradas aos trabalhadores que se deslocarem 
de um para outro dos Estados signatários, cumpre 
ressaltar a conservação do direito às prestações 
econômicas que lhes sejam devidas pela previdência 
social do país de origem, em virtude de contribuições 
pagas anteriormente ao deslocamento. Tal 
disposição se aplicará não apenas aos trabalhadores 
que venham a deslocar-se, mas também, 
retroativamente, aos que se tenham transferido 
anteriormente à entrada em vigor do Acôrdo em 
questão. 

4. Computados os períodos de serviço prestado 
em um e outro país, efetuar-se-á o pagamento dos 
benefícios, pelos respectivos organismos de previdência 
social, de forma proporcional ao tempo de serviço 
cumprido em cada um dos Estados signatários. 

5. Por outro lado, as prestações pecuniárias 
devidas por qualquer dos signatários em virtude do 
presente Acôrdo serão efetuadas em sua própria 
moeda, realizando-se as respectivas transferências 
na forma dos acôrdos de pagamento vigentes entre 
os dois países ou conforme mecanismos fixados 
especìficamente para êsse fim. 

6. Em face do exposto, Senhor Presidente, 
penso que o Acôrdo em aprêço merece a aprovação do 
Poder Legislativo e está em condições de lhe ser 
encaminhado, se Vossa Excelência assim houver por 
bem, nos têrmos do art. 44, I, da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar  
a Vossa Excelência, Senhor Presidente,  
os protestos do meu mais profundo respeito –  
Mário Gibson Barboza, Minis- ilegível 
 

ACÔRDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTRE 
OS GOVERNOS DE PORTUGAL E DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

 
O Presidente da República Federativa do 

Brasil e o Presidente da República Portuguêsa, 
Animados do desejo de regular as relações em 

matéria de previdência social entre os dois Estados, 
Resolvem concluir um Acôrdo de Previdência 

Social e nomeiam, para êsse fim, os seguintes 
Plenipotenciários: 

O Presidente da República Federativa do 
Brasil: 

Sua Excelência o Senhor Coronel Jarbas 
Gonçalves Passarinho, Ministro do Trabalho e 
Previdência Social. 

O Presidente da República Portuguêsa: 
Sua Excelência o Senhor Professor Marcello 

José das Neves Alves Caetano, Ministro Interino dos 
Negócios Estrangeiros. 

Os quais, após haverem reconhecido seus 
plenos podêres como em boa e devida forma, 
acordaram no seguinte: 

 
Artigo 1 

 
1. O presente Acôrdo aplicar-se-á: 
I – Em Portugal, aos direitos previstos: 
a) no regime geral sôbre previdência social 

referente aos seguros de doença, maternidade, 
invalidez, velhice e morte e ao subsídio de 
nascimento; 

b) no regime de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais; 

c) nos regimes especiais de  
previdência estabelecido para certas categorias,  
na parte em que respeitem aos riscos 
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ou prestações cobertos pelos regimes enumerados 
nas alíneas precedentes, e designadamente no 
regime relativo ao pessoal das emprêsas 
concessionárias dos serviços públicos de 
transportes. 

II – No Brasil, aos direitos previstos no sistema 
geral de previdência social, relativamente a: 

a) assistência médica e incapacidade de 
trabalho transitória; 

b) velhice; 
c) invalidez; 
d) tempo de serviço; 
e) morte; 
f) natalidade. 
2. O presente Acôrdo aplicar-se-á igualmente 

aos casos previstos nas leis e disposições que 
completem ou modifiquem os direitos indicados no 
parágrafo anterior. 

3. Aplicar-se-á também aos casos previstos 
nas leis e disposições que estendam os regimes 
existentes a novas categorias profissionais, ou que 
estabeleçam novos regimes de previdência social, se 
o Estado contratante interessado não se opuser a 
essas medidas, no prazo de três meses contados da 
data do recebimento da comunicação das mesmas 
feita pelo outro Estado contratante. 

 
Artigo 2 

 
As legislações que prevêem os direitos 

enumerados no artigo 1, vigentes respectivamente 
no Brasil e em Portugal, aplicar-se-ão igualmente 
aos trabalhadores brasileiros em Portugal e aos 
trabalhadores portuguêses no Brasil, os quais terão 
os mesmos direitos e as mesmas obrigações que os 
nacionais do Estado contratante em cujo território se 
encontrem. 

 

Artigo 3 
 
1. O princípio estabelecido no artigo 2 será 

objeto das seguintes exceções: 
a) o trabalhador que dependa de uma 

emprêsa pública ou privada com sede em um dos 
Estados contratantes e que fôr enviado ao território 
do outro por um período limitado continuará sujeito à 
legislação do primeiro Estado sempre que o tempo 
de trabalho no território do outro Estado não exceda 
um período de doze meses; se o tempo de trabalho 
se prolongar, por motivo imprevisível, além do prazo 
prescrito de doze meses, poder-se-á 
excepcionalmente manter, no máximo por mais doze 
meses, a aplicação da legislação do Estado 
contratante em que tenha sede a emprêsa, mediante 
prévio consentimento expresso da autoridade 
competente do outro Estado; 

b) o pessoal de vôo das emprêsas de 
transporte aéreo continuará exclusivamente sujeito à 
legislação vigente no Estado em cujo território a 
emprêsa tenha sede; 

c) os membros da tripulação de navios sob 
bandeira de um dos Estados contratantes estarão 
sujeitos às disposições vigentes no mesmo Estado; 
qualquer outra pessoa que o navio empregue em 
tarefas de carga e descarga, consêrto e vigilância, 
quando no pôrto, estará sujeita à legislação do 
Estado sob cujo âmbito jurisdicional se encontre o 
navio. 

2. Os nacionais de qualquer dos dois  
Estados contratantes que participem de trabalhos em 
atividades resultantes de cooperação artística ou 
cultural entre pessoas ou emprêsas de um e de outro 
Estado, ficam sujeitos à legislação do Estado em que 
se realize a referida atividade, ainda que a 
permanência do pessoal a que se refere esta alínea no 
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mencionado território seja inferior a doze meses. 

3. As autoridades competentes dos Estados 
contratantes poderão, de comum acôrdo, ampliar, 
suprimir ou modificar, em casos particulares ou 
relativamente a determinadas categorias profissionais, 
as exceções enumeradas no parágrafo anterior. 

 
Artigo 4 

 
1. Os funcionários diplomáticos, administrativos 

e técnicos das missões diplomáticas e representações 
consulares dos Estados contratantes ficam submetidos 
à legislação do Estado a que pertencem, executados 
os cônsules honorários, que ficam sujeitos à legislação 
do Estado de residência. 

2. Os demais funcionários, empregados e 
trabalhadores a serviço das missões diplomáticas e 
repartições consulares ou a serviço pessoal de um de 
seus membros ficam igualmente sujeitos à legislação 
do Estado a cujo serviço se encontrem, sempre que 
dentro dos doze meses seguintes à sua contratação 
não optem, com autorização, em cada caso, da 
autoridade competente do referido Estado, pela 
legislação do Estado contratante em cujo território 
prestam serviços. Se a relação de trabalho já existia na 
data da entrada em vigor do presente Acôrdo, o prazo 
de doze meses contar-se-á a partir dessa data. 

 
Artigo 5 

 
1. O trabalhador brasileiro ou o trabalhador 

português que faça jus em um Estado contratante 
aos direitos enumerados no artigo 1 conservá-los-á, 
sem qualquer limitação, perante a entidade gestora 
dêsse Estado, quando se transferir para o território 
do outro Estado contratante. Em casos de 
transferência para um terceiro Estado, a 
conservação dos referidos direitos estará sujeita  
às condições determinadas pelo Estado que outorga 
as prestações aos seus nacionais ilegível 
 

2. O trabalhador brasileiro ou o trabalhador 
português que por haver-se transferido do território 
de um Estado contratante para o do outro teve 
suspensas as prestações correspondentes aos 
direitos relacionados no artigo 1 poderá, a pedido, 
readquiri-las em virtude do presente Acôrdo. Se o 
trabalhador, brasileiro ou português, apresentar seu 
pedido no prazo de doze meses contados da data da 
entrada em vigor dêste Acôrdo, terá direito às 
mencionadas prestações a partir dessa data. Se o 
pedido fôr apresentado depois dêsse prazo, o direito 
às referidas prestações começará a partir da data da 
apresentação do pedido. Em ambas as hipóteses, 
considerar-se-ão as normas vigentes nos Estados 
contratantes sôbre caducidade e prescrição dos 
direitos relativos à Previdência Social. 

 
Artigo 6 

 
1. O trabalhador brasileiro ou português 

vinculado à Previdência Social de um Estado 
contratante conservará o direito à assistência médica 
quando se encontrar temporàriamente no território do 
outro Estado contratante. Terão o mesmo direito os 
dependentes do referido trabalhador que o 
acompanhem em seu deslocamento. 

2. Os dependentes do trabalhador migrante 
que permaneçam no Estado contratante de origem 
terão direito à assistência médica durante o prazo 
máximo de doze meses contados do dia da 
vinculação do mencionado trabalhador à Previdência 
Social do Estado contratante que o acolheu. 

3. A extensão e as modalidades da assistência 
médica prestada pela entidade gestora do Estado de 
permanência temporária do trabalhador e de seus 
dependentes (parágrafo 1) e da prestada pela 
entidade gestora do Estado de residência dos 
dependentes do trabalhador migrante (parágrafo 2) 
serão determinadas respectivamente consoante a 
legislação dos ilegível Estados. Não obstante, a 
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duração da assistência médica será a prevista pela 
legislação do Estado a cuja Previdência Social esteja 
vinculado o trabalhador, considerada a limitação 
estabelecida no parágrafo anterior. Caberá ainda a 
entidade gestora dêste último Estado autorizar 
grandes próteses e intervenções médicas de elevado 
custo, salvo em casos de absoluta urgência. 

4. As despesas relativas à assistência 
médica de que trata êste artigo ficarão por conta 
da entidade gestora à qual esteja vinculado o 
trabalhador. A forma de indenizar essas despesas 
e de determinar o seu custo será fixada de 
comum acôrdo entre os Estados contratantes, 
conforme o estipulado em ajuste complementar 
ao presente Acôrdo. 

 
Artigo 7 

 
1. O trabalhador brasileiro ou português que 

haja cumprido períodos de seguro sob a égide das 
legislações de ambos os Estados contratantes terá 
êsses períodos totalizados para a concessão das 
prestações decorrentes de invalidez, velhice e morte. 

2. Quando, nos têrmos das legislações dos 
Estados contratantes, o direito a uma prestações 
depender dos períodos de seguro cumpridos em 
uma profissão regulada por um regime especial  
de Previdência Social, sòmente serão totalizados, 
para a concessão das referidas prestações,  
os períodos cumpridos na mesma profissão em  
um e outro Estado. Quando em um Estado 
contratante não existir regime especial de 
previdência social para a referida profissão, só  
serão considerados, para a concessão das 
mencionadas prestações no outro Estado, os 
períodos em que a profissão tenha sido exercida  
no primeiro Estado sob o regime de previdência 
social nêle vigente. Se, todavia, o trabalhador  
não obtiver a direito às prestações do regime 
especial, os períodos cumpridos nesse regime se- 
 

rão considerados como se tivessem sido cumpridos 
no regime geral. 

3. Nos casos previstos nos parágrafos 1 e 2 do 
presente artigo, cada entidade gestora determinará, 
de acôrdo com a sua própria legislação e conforme a 
totalização dos períodos de seguro cumpridos em 
ambos os Estados, se o interessado reúna as 
condições necessárias para a concessão das 
prestações previstas naquela legislação. 

4. Quando o trabalhador, mediante a 
totalização, não satisfazer simultâneamente as 
condições exigidas nas legislações dos dois Estados 
contratantes, no que respeita ao período de carência 
ou de garantia, o seu direito será determinado em 
face de cada legislação com referência apenas ao 
tempo de seguro contado no respectivo regime. 

5. O trabalhador terá direito à prestação por 
velhice assim que, cumpridas as demais condições, 
completar a idade mínima prevista em cada 
legislação dos dois Estados contratantes. 

 
Artigo 8 

 
1. O trabalhador brasileiro ou português que 

tenha completado no Estado de origem o período de 
carência ou de garantia necessária à concessão das 
prestações pecuniárias por doença terá assegurado no 
Estado que o acolheu o direito a essas prestações, nas 
condições estabelecidas pela legislação dêsse último 
Estado. Igual direito será reconhecido quando a soma 
dos períodos de contribuições correspondente a ambos 
os Estados fôr suficiente para complementar o 
mencionado período de seguro. 

2. Será condição para aplicação do disposto 
no parágrafo anterior que entre os períodos de 
seguro cumpridos num e noutro Estado não tenha 
decorrido prazo superior a doze meses. 

3. O disposto nos parágrafos 1 e 2  
é aplicável aos casos de concessão  
de auxílio-natalidade e de subsídio de nasci- 
 

 



– 78 – 
 
mento previstos, respectivamente, nas legislações 
brasileiras e portuguêsas. 

 
Artigo 9 

 
1. As prestações a que os trabalhadores 

referidos nos artigos 7 e 8 do presente Acôrdo ou 
seus dependentes têm direito em virtude das 
legislações de ambos os Estados contratantes, em 
conseqüência da totalização dos períodos, serão 
liquidadas pela forma seguinte: 

a) a entidade gestora de cada Estado 
contratante determinará, separadamente, a 
prestação a que teria direito o interessado como se 
os períodos de seguro totalizados houvessem sido 
cumpridos sob sua própria legislação; 

b) a quantia a ser paga por cada entidade 
gestora será o resultado da proporção estabelecida 
entre o período totalizado e o tempo cumprido sob a 
legislação do seu próprio Estado; 

c) a prestação a ser concedida será a soma 
das quantias parciais que cada entidade gestora 
deverá pagar de acôrdo com o referido cálculo. 

 
Artigo 10 

 
Quando as quantias parciais, devidas pelas 

entidades gestoras dos Estados contratantes, não 
alcançarem, somadas, o mínimo fixado no Estado 
contratante em que a prestação deva ser paga, a 
diferença até êsse mínimo correrá por conta da 
entidade gestora dêste último Estado. 

 
Artigo 11 

 
O interessado poderá renunciar à aplicação do 

presente Acôrdo quando solicitar a prestação. Nesse 
caso, o valor dela será determinado, separadamente, 
pela entidade gestora de cada Estado contratante, 
nos têrmos da respectiva legislação, 
independentemente do período de seguro cumprido 
no outro Estado. 

 

Artigo 12 
 

Se, para avaliar o grau de incapacidade em caso 
de acidente de trabalho ou de doença profissional, a 
legislação de um dos Estados contratantes preceituar 
que sejam tomados em consideração os acidentes de 
trabalho e as doenças profissionais anteriormente 
ocorridas, sê-lo-ão também os acidentes de trabalho e 
as doenças profissionais anteriormente ocorridas ao 
abrigo da legislação de outro Estado como se tivesse 
ocorrido sob a legislação do primeiro Estado. 

 
Artigo 13 

 
Para os fins previstos no presente Acôrdo, 

entende-se por autoridades competentes os Ministros de 
quem depende a aplicação dos regimes enumerados no 
artigo 1. Essas autoridades informar-se-ão 
reciprocamente sôbre medidas adotadas para a 
aplicação e desenvolvimento do Acôrdo, bem como 
sôbre as modificações que sejam introduzidas nas 
respectivas legislações em matéria de previdência social. 

 
Artigo 14 

 
1. As autoridades competentes e as entidades 

gestoras dos Estados contratantes prestar-se-ão 
assistência recíproca para a aplicação do presente 
Acôrdo. 

2. Os exames médicos solicitados pela entidades 
gestoras de um Estado contratante, relativamente a 
beneficiários que se encontrem no território do outro 
Estado, serão Ievados a efeito pela entidade gestora 
dêste último, a pedido e por conta daquela. 

 
Artigo 15 

 
1. Quando as entidades gestoras dos Estados 

contratantes tiverem de conceder prestações 
pecuniárias em virtude do presente Acôrdo, fá-lo-ão em 
moeda do seu próprio país. As transferências resultantes 
dessa obrigação efetuar-se-ão conforme os acôrdos de 
pagamento vigentes entre ambos os Estados ou con- 
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forme os mecanismos que foram fixados de comum 
acôrdo para êsse fim. 

2. O pagamento das prestações efetuar-se-á 
pelas entidades gestoras dos Estados contratantes, 
conforme o estabelecido em ajuste complementar ao 
presente Acôrdo. 
 

Artigo 16 
 

1. As isenções de direitos, de taxas e de 
impostos, estabelecidos em matéria de previdência 
Social pela legislação de um Estado contratante, 
aplicar-se-ão também, para efeito do presente 
Acôrdo, aos nacionais do outro Estado. 

2. Todos os atos e documentos que tiverem de 
ser produzidos em virtude do presente Acôrdo ficam 
isentos de vistos e legalização por parte das 
autoridades diplomáticas e consulares e de registro 
público, sempre que tenham tramitado por uma das 
entidades gestoras. 

 
Artigo 17 

 
Para a aplicação do presente Acôrdo, as 

autoridades competentes e as entidades gestoras dos 
Estados contratantes comunicar-se-ão diretamente 
entre si e com os beneficiários ou seus representantes. 

 
Artigo 18 

 
Os pedidos e os documentos apresentados 

pelos interessados às autoridades competentes ou 
às entidades gestoras de um Estado contratante 
surtirão efeito como se fôssem apresentados às 
autoridades ou entidades gestoras correspondentes 
do outro Estado contratante. 

 
Artigo 19 

 
Os recursos a interpor perante uma instituição 

competente de um Estado contratante serão tidos 
como interpostos em tempo, mesmo quando forem 
apresentados perante a instituição correspondente do 
outro Estado, sempre que sua apresentação fôr 
efetuada dentro do prazo estabelecido pela legislação 
do Estado a quem competir apreciar os recursos. 

Artigo 20 
 

As autoridades consulares dos Estados 
contratantes poderão representar, sem mandato 
especial, os nacionais do seu próprio Estado perante 
as autoridades competentes e as entidades gestoras 
em matéria de previdência social do outro Estado. 

 
Artigo 21 

 
As autoridades competentes dos Estados 

contratante resolverão, de comum acôrdo, as 
divergência e controvérsias que surgirem na 
aplicação do presente Acôrdo. 

 
Artigo 22 

 
Para facilitar a aplicação do presente Acôrdo, 

as autoridade competentes dos Estados contratantes 
poderão instituir organismo de ligação. 

 
Artigo 23 

 
1. O presente Acôrdo terá a duração de três 

anos contados da data da sua entrada em vigor. 
Considerar-se-á como tàcitamente prorrogado por 
períodos de um ano, salvo denúncia notificada por 
escrito pelo Govêrno de qualquer um dos Estados 
contratantes, pelo menos três meses antes de sua 
expiração. 

2. No caso de denúncia, as disposições do 
presente Acôrdo e dos ajustes complementares que 
o regulamentem continuarão em vigor com respeito 
aos direitos adquiridos sempre que o 
reconhecimento dêstes tenha sido solicitados dentro 
do prazo de um ano a partir da data da expiração do 
Acôrdo. 

3. As situações determinadas por direitos em 
fase de aquisição no momento da expiração do 
Acôrdo serão reguladas pelos Estados contratantes. 

 
Artigo 24 

 
1. O presente Acôrdo será ratificado e 

proceder-se-á à troca dos instrumentos de ratificação 
em Brasília. 

 



– 80 – 
 

2. O Acôrdo entrará em vigor no primeiro dia 
do segundo mês seguinte á data da troca dos 
instrumentos de ratificação. 

3. A aplicação do presente Acôrdo será objeto 
de ajuste complementares. 

Em fé do que os Plenipotenciários respectivos 
assinaram o presente Acôrdo e o autenticaram com 
os seus selos. 

Feito em Lisboa, a 17 de outubro de 1969, em 
dois exemplares, fazendo ambos os textos 
igualmente fé. 

Pelo Govêrno da República Federativa do 
Brasil: Jarbas G. Passarinho. 

Pelo Govêrno de Portugual: Marcello Caeteno. 
(Às Comissões de Relações Exteriores, de 

Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

O Expediente lido vai à publicação. 
Não há orador inscrito. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da 

palavra, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 48, de 1970, de autoria da Comissão 
Diretora, que põe à disposição do Ministério do 
Interior o Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Cláudio Antônio de 
Almeida. 

 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da 

palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados.(Pausa) 

O projeto irá à Comissão Diretora para a 
redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 48, DE 1970 

 
Põe à disposição do Ministério do Interior o 

Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Cláudio Antônio de Almeida. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É pôsto à disposição do 

Ministério do Interior, nos têrmos dos arts. 92 e 300, 
item I, da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo de um 
ano e sem vencimentos, a fim de prestar serviços à 
Superintendência do Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste – SUDECO –, o Auxiliar de Secretaria, 
PL-11, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Cláudio Antônio de Almeida. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 49, de 1970, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia, em vaga existente, para o 
cargo de Oficial Bibliotecário, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, candidata habilitada 
em concurso público. 

 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
ilegível aprovado. 
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O projeto irá à Comissão Diretora para a 
redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
Nº 49, DE 1970 

 
Nomeia, em vaga existente, para o cargo 

inicial da carreira de Oficial Bibliotecário, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, candidata 
habilitada em concurso público. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo única – É nomeada, de acôrdo com o 

art. 85, letra c, nº 2, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 140, I, da Resolução nº 6, de 
1960, para o cargo vago de Oficial Bibliotecário, PL-
5, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Maria Lúcia Vilar de Lemos, candidata habilitada em 
concurso público. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Item 3. 

 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 131, de 1970, de autoria do Sr. Senador Filinto 
Müller, solicitando transcrição, nos Anais do Senado, 
do discurso proferido por S, Ex.ª o Ministro do 
Trabalho, Professor Júlio Barata, no Plenário da LIV 
Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. 

 
Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Será feitas transcrição solicitada. 

DISCURSO PROFERIDO POR S. EX.ª O MINISTRO 
DO TRABALHO, PROFESSOR JÚLIO BARATA, NO 
PLENÁRIO DA LIV CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DO TRABALHO, EM GENEBRA, 
QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO 
REQUERIMENTO Nº 131, DE 1970, DE AUTORIA 
DO SR. SENADOR FILINTO MOLLER. 

O Ministro do Trabalho e Previdência-Social 
do Brasil saúda o Presidente desta LIV Sessão da, 
Conferência Internacional do Trabalho, o         
Diretor-Geral do Bureau Internacional desta 
Organização e tôdas as delegações dos países aqui 
reunidos, mais uma vez, para o planejamento da 
ação em prol da paz social, cada vez mais 
necessária no mundo conturbado de hoje. 

Somos, aqui, o representante de uma nação 
jovem em marcha para o pleno desenvolvimento e 
ansiosa por fazer desaparecer o hiato que ainda nos 
separa dos grandes países desenvolvidos. 

Pleiteamos o livre acesso aos instrumentos e 
meios, financeiros e técnicos, que nos proporcionem 
o avanço material, pelo aumento de nossa 
capacidade econômica, evidenciada no crescimento 
de nosso produto nacional bruto e na estabilização 
de nossa moeda, conseguida pelo gradual e 
persistente combate à inflação, cujos furtos se 
revelam à medida que se expande e consolida nosso 
crédito internacional. 

O volume de nossas exportações, que, nos 
próximos doze meses, poderá atingir três bilhões de 
dólares, fala bem alto do esfôrço coletivo de uma 
nação de quase cem milhões de habitantes, 
espalhados por mais de oito milhões de quilômetros 
quadrados. 

Estamos ganhando, menos pelo auxilio 
estrangeiro em empréstimos e contratos bilaterais, 
do que pelo progresso de nossa indústria, de nossos 
transportes e meios de comunicação, a batalha do 
enriquecimento e da prosperidade, 
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graças, também, a dois fatôres essenciais que 
condicionam o surto do Brasil: a continuidade da 
ordem democrática, que nos foi assegurada, desde 
março de 1964, pelos Governos oriundos da 
comunhão do povo com as Fôrças Armadas, e a 
participação crescente dos trabalhadores nos 
organismos destinados a promover o 
desenvolvimento. 

Esta filosofia de Govêrno e de administração, 
claramente definida pelo Presidente Médici, em  
sua Mensagem ao Congresso Nacional, e  
aplaudida pelos representantes, livremente eleitos, 
de todos os Estados de nossa República  
Federativa, esá em consonância com os postulados 
básicos da Organização Internacional do Trabalho,  
à qual pertencemos, desde sua fundação,  
há 50 anos, e à qual podemos dizer que somos  
fiéis, pela observância das convenções, que 
ratificamos, e das normas, que procuramos  
seguir. 

O Relatório do Diretor-Geral, que é de praxe 
seja comentado nas manifestações perante êste 
Plenário, encerra poucas alusões ao Brasil, e, na 
parcimônia de suas palavras, preferimos ver o 
reconhecimento de nossa adesão às linhas mestras 
da política da OIT em prol da paz social no Inundo. 
Não nos preocupa, por isso mesmo, ao falar para 
uma assembléia mundial tripartite de Governos, 
empregadores e trabalhadores, salientar os sérios c 
bem planejados esforços que o Govêrno e o povo do 
Brasil estão realizando para atingir melhores níveis 
de desenvolvimento econômico e social. Quem se 
dispuser a examinar números e fatos se encontrará 
ante a evidência. Ela pode ser constatada por todos 
que, vindo de todos os quadrantes, nos visitam e são 
recebidos, de portas abertas, pelas nossas 
autoridades e pelo, nosso povo, cordial, generoso e 
simples, inimigo da violência e tradicionalmente 
apegados às máximas espirituais do cris- 
 

Consagramos 5% da importância de nosso 
produto nacional bruto à formação de nossa 
juventude, sòmente sendo superados nesta 
percentagem por três nações do mundo; estamos 
distribuindo, neste ano, mais de trezentas mil bôlsas 
de estudos, por meio dos sindicatos, a filhos de 
trabalhadores, como meio eficaz de atender a uma 
demanda anual de novos empregos, que já vai ,a 
novecentos mil; no campo da seguridade social, 
inauguramos uma política de associação permanente 
entre os órgão sindicais e os órgãos da previdência; 
distribuímos os benefícios da aposentadoria, das 
pensões e outros mais a oito milhões de segurados, 
que, com seus dependentes, perfazem um total 
superior à terça parte de nossa população; estamos 
dando medicamentos gratuitamente ou a preço de 
custo a todos os segurados, que já dispõem de mais 
de dois mil e quatrocentos hospitais e ambulatórios 
médicos, e por fim, com a contribuição dos 
proprietários rurais, nas pequenas comunidades 
agrícolas do interior, fornecemos aos sindicatos de 
trabalhadores ambulâncias, remédios, material 
cirúrgico, aparelhamento dentário e assistência 
médica. Tudo isso é o Brasil de hoje, em alguns de 
seus aspectos, ligados aos problemas do trabalho e 
da seguridade social. 

Parece-nos, portanto, que êstes fatos e a 
fidelidade com que cumprimos os compromissos 
assumidos perante as Conferências de Genebra, 
bem como na Conferência de Ottawa, em 1966, e na 
recente Conferência de Caracas, nos conferem 
autoridade para alguns comentários sôbre o 
Relatório do Diretor-Geral, no trecho, especialmente 
digno de elogios; em. que se revela o propósito de 
descentralizar os órgãos de decisão da OIT. 

A Delegação Brasileira também  
aplaude a idéia de regionalização das atividades  
da OIT, admirando com otimismo e  
esperança e coordenação já estabeleci- 
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da entre a OIT e os organismos do sistema 
interamericano, da qual é exemplo, como no 
Relatório do Diretor-Geral se salienta, a missão 
enviada à Colômbia para elaboração de uma política 
de emprêgo, com a colaboração de técnicos da FAO, 
da OMS, da UNESCO, do BIRD, do CNUCD, da 
CEPAL e da OEA. 

A necessidade de uma combinação racional 
de atividades, recomendada, mais de um avez, pela 
Assembléia-Geral da ONU, nos inspira uma 
observação importante: existem disparidades nas 
escalas, que sustentam os orçamentos dos diversos 
órgãos da ONU, e a escala da OIT é um exemplo de 
tal disparidade, desfavorável aos países em 
desenvolvimento. Apesar das repetidas 
recomendações da Assembléia-Geral da ONU, ainda 
se esquece que alguns Estados contribuem para os 
organismos internacionais com o que lhes é 
supérfluo, ao passo que os países em 
desenvolvimento contribuem sempre com o que lhes 
é necessário. Esse critério de desigualdade, que 
representa um sacrifício para os países em 
desenvolvimento, precisa ser abolido, e seria 
desejável que novos princípios para o cálculo da 
escala de contribuições à OIT sejam estudados e 
possam ser apresentados à Conferência 
Internacional do próximo ano. 

Como a OIT, no campo das relações  
de trabalho, pràtícamente já esgotou, através  
de suas convenções, o regime que deve presidir  
a essas relações, é chegada a hora de se voltar  
esta benemérita instituição para os programas  
de atividades práticas e para o fortalecimento  
das instituições afiliadas de treinamento e  
pesquisa, como o Centro de Turim e o Instituto  
de Altos Estudos Trabalhistas, cujas atividades  
têm sido muito úteis para os países em 
desenvolvimento. Nesse contexto, o programa 
mundial de emprego merece especial, consideração 
por parte da OIT. Na realidade, a OIT já está agindo 
nesse sentido, de coordenação com o BIRD, em 
 

questões relativas à mão-de-obra em emprêsas 
multinacionais. 

A necessidade de conjugar o programa 
mundial de emprego com o objetivos de outras 
instituições das Nações Unidas, durante a segunda 
década de desenvolvimento, foi bem apontada no 
Relatório que o Diretor-Geral apresentou à 
Conferência de 1969, mas lamento não encontrar 
muitas idéias novas a este respeito no Relatório de 
1970. A êsse propósito, minha Delegação submeteu 
ao Plenário um projeto de resolução, No nosso 
entender, a forma correta de formular o problema 
consiste em reiterar, como está dito no Relatório do 
Diretor-Geral de 1969, que os programas de 
emprêgo devem absorver, entre 1970 e 1980, um 
aumento de população ativa nos países em 
desenvolvimento da ordem de 226 milhões de 
pessoas. Entre 1980 e 1990, haverá naturalmente 
nôvo aumento de população ativa nesses países, 
aumento êsse resultante em grande parte de um 
crescimento demográfico que já se verificou.  
Não adianta falar apenas em programas de limitação 
de natalidade. Em virtude dos aumentos de 
população já havidos, os países em desenvolvimento 
serão obrigados, durante muitos anos, a consagrar 
uma parte importante de suas poupanças a 
investimentos de infra-estrutura social, 
investimentos, como é sabido; com baixo coeficiente 
de geração de produto e de empregos. 
Freqüentemente, muitas personalidades de países 
desenvolvidos aliviam a própria consciência ao 
adiantarem aos países em desenvolvimento 
conselhos que raramente se fundamentam no 
conhecimento adequado das condições locais e  
que muitas vêzes são derivados de modelos 
abstratos. Não é comum encontrar nos países 
industrializados autoridades que aconselham os 
próprios governos a praticarem os sacrifícios 
políticos, relativamente pequenos, que implicaria a 
concessão de preferências generalizadas, não 
recíprocas, aos produtos manufaturados e semi- 
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acabados dos países em desenvolvimento e a 
entrega de uma quantidade maior de recursos para 
assistência externa. Cabe a esta Conferência: 
chamar a atenção dos governos e da opinião pública 
nos países altamente industrializados para o papel 
relevante que a ampliação de oportunidades 
comerciais, oferecidas aos países em 
desenvolvimento, pode desempenhar na absorção 
dos enormes excedentes de mão-de-obra ativa nas 
décadas que se vão seguir. 

Esta é a conduta que esperamos desta 
Assembléia, e estamos certos de que não é outra a 
aspiração de todos os países em desenvolvimento, 
solidários com o nosso na reivindicação de um 
direito, que é a própria justiça social, aplicada às 
relações entre os povos, como regra de convivência 
Internacional. 

Repetindo palavras do Presidente Médica, 
reafirmamos a fé do Brasil num mundo sem 
fronteiras tecnológicas, onde o avanço científico 
fique na mão de todo homem, nas mãos de cada 
nação, abrindo-se à humanidade a opção de uma 
sociedade aberta. 

Cremos que aos países em desenvolvimento 
deve ser dada a oportunidade para a 
comercialização de seus produtos e para que 
busquem compradores na extensão tôda do mapa do 
mundo. 

O mundo é grande e a cada dia se renova e 
alarga. Queremos – os países em desenvolvimento – 
o lugar que nos cabe nesse mundo, que deve  
ser de todos e não de alguns – mundo de justiça e 
de paz, para cuja construção vem lutando, há mais 
de meio século, a Organização Internacional do 
Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Sôbre a mesa, requerimento cuja leitura será feita 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 140, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 
Ilegível 

sa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução nº 48, de 
1970, que põe à disposição do Ministério do Interior 
o Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Cláudio Antônio de 
Almeida. 

Sala das Sessões, em 3 de julho de 1970. – 
Fernando Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em conseqüência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final, que será lida pelo 1º-Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 432, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 48, de 
1970, que põe à disposição do Ministério do Interior 
o Auxiliar de Secretaria, PL-11, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Cláudio Antônio de 
Almeida. 

 
Aprovado pelo Senado o Projeto de Resolução 

nº 48, de 1970, a Comissão Diretora apresenta sua 
redação final, nos seguintes têrmos: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 

Artigo único – É pôsto à disposição do 
Ministério do Interior, nos têrmos dos artigos 92 e 
300, item I, da Resolução nº 6, de 1960, pelo prazo 
de um ano e sem vencimentos, a fim de prestar    
serviços à Superintendência do Desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste – SUDECO –, Auxiliar de 
Secretaria, PL-11, do Quadro de Secretaria do 
Senado Federal, Cláudio Antônio de Almeida. 

Sala da Comissão Diretora, em 3 de julho de 
1970. – João Cleofas – Wilson Gonçalves – 
Fernando Corrêa – ilegível Levi – Manoel Villaça. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 
discuti-la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
projeto vai à promulgação. 
Sôbre a mesa, requerimento de dispensa de 

publicação, que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 141, DE 1970 

 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução nº 49, de 1970, que 
nomeia, em vaga existente, para o cargo inicial da 
carreira de Oficial Bibliotecário, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, candidata habilitada 
em concurso público. 

Sala das Sessões, em 3 de julho de 1970. – 
Fernando Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em conseqüência, passa-se à Imediata apreciação 
da redação final, que será lida pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 433, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 49, de 
1970, que nomeia, em vaga existente, para o cargo 
inicial da carreira de Oficial Bibliotecário, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, candidata 
habilitada em concurso público. 

 
Aprovado pelo Senado o Projeto de  

Resolução nº 49, de 1970, a Comissão 
 

Diretora apresenta a sua redação final nos seguintes 
têrmos: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 
Artigo único – É nomeada, de acôrdo  

com o artigo 85, Ietra c, nº 2, do Regimento  
Interno, combinado com o artigo 140, I, da 
Resolução nº 6, de 1960, para o cargo vago  
de Oficial Bibliotecário, PL-5, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, Maria Lúcia  
Vilar de Lemos, candidata habilitada em concurso 
público. 

Sala da Comissão Diretora, em 3 de julho  
de 1970. – João Cleofas – Wilson Gonçalves – 
Fernando Corrêa – Edmundo Levi – Manoel  
Villaça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Como nenhum dos Srs. Senadores  
deseja discuti-la, declaro encerrada a  
discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que a  

aprovam queiram conservar-se sentados.  
(Pausa.) 

Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação.  
Está concluída a Ordem do Dia.  
Não há orador inscrito. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar  

fazer uso da palavra, vou encerrar  
a Sessão, designando para a Sessão  
Ordinária de segunda-feira, às 14:30 horas, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único, do  

Projeto de Lei da Câmara nº 166, de 
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1968 (nº 934-B/68, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafos ao art. 156 do Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho), tendo: 

 
PARECER CONTRARIO, sob nº 406, de 1970, 

da Comissão: 
– de Legislação Social.  

 
2 

 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto  

de Lei do Senado nº 46, de 1967, de autoria  
do Sr. Senador Lino de Mattos, que dispõe  
sôbre a venda de imóveis comerciais de 
 propriedade da Prefeitura do Distrito Federal 
 

e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
(NOVACAP), tendo:  
 

PARECERES, sob nºs 402, 403, 404 e 405, de 
1970, das Comissões: 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda que apresenta de 
nº 1-CCJ; 

– do Distrito Federal; 1º pronunciamento – 
solicitando audiência da Prefeitura do  
Distrito Federal 
e da NOVACAP; 2º pronunciamento – cumprida a 
diligência, pela rejeição; e 

– de Finanças, pela rejeição. 
Está encerrada a Sessão. 
(Escerra-se a Sessão às 15 horas.) 

 



71ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 6 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 
 

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

Oscar Passos – Edmundo Levi – Milton 
Trindade – Cattete Pinheiro Clodomir Milet – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Duarte 
Filho – Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – José Ermírio – José Leite – Antônio 
Fernandes – Fernando Corrêa – Bezerra Neto – 
Celso Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A lista de presença acusa o comparecimento de 17 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 434, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o requerimento de reexame da matéria contida no 
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1967, de autoria 
do Sr. Vasconcelos Torres, que dispõe sôbre o 
salário mínimo dos menores e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Antônio Balbino 
Invocando o artigo 274, item a, do Regimento 

Interno, o eminente Líder da Maioria, Senador  
Filinto Müller, requereu e obteve do Plenário fôsse 
retirado da Ordem do Dia o Projeto de Lei do 
 

Senado nº 31/67, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, para que sôbre o mesmo,  
em reexame, voltasse a se pronunciar esta 
Comissão. 

2. O projeto em aprêço, que pede a revogação 
da Lei nº 5.274, de 24 de abril de 1967, e propõe a 
revigoração do artigo 80 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei número 
5.452, de 1º de maio de 1963, dispondo sôbre o 
salário mínimo dos menores, já foi objeto de 
demorada análise nesta Comissão (Parecer nº 
558/68) e na Comissão de Legislação Social 
(Parecer número 559/68). 

3. Quanto ao que diz respeito a esta 
Comissão, cuja competência regimental se exaure 
na apreciação da juridicidade e da 
constitucionalidade da matéria, não há o que 
acrescentar sôbre o mencionado Parecer nº 558/68, 
unânimemente aprovado. 

4. A solicitação do reexame da matéria pelo 
nobre Líder da Maioria, parece, é de molde a  
sugerir que, quando ao mérito, seja a proposição 
encaminhada à Comissão de Legislação  
Social, que, inclusive, poderá dizer da conveniência 
de solicitar audiência do Poder Executivo  
sôbre o assunto, que parece ter sido objeto  
de novas diretrizes legais durante o período  
em que estêve em recesso o Congresso  
Nacional. 

Sala das Comissões, em 11 de  
novembro de 1969. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício – Antônio Balbino,  
Relator - Bezerra Neto – Wilson Gonçalves  
– Edmundo Levi – Josaphat Marinho –  
Carlos Lindenberg – Arnon de Mello –  
Antônio Carlos. 
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PARECER 
Nº 435, DE 1970 

 
da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

requerimento de reexame da matéria contida no 
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1967. 

 
Relator: Sr. Josaphat Marinho 
1. A êste projeto já emitimos parecer, 

aprovado pela Comissão, em 18 de junho de 1968. 
Concluímos, então, pela conveniência de ser 

revigorado o art. 80 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com a redação constante do art. 3º do 
Decreto-lei número 229, de 28 de fevereiro de 1967. 

2. Ao ser reaberto o Congresso Nacional, o 
nobre Senador Filinto Müller requereu reexame da 
matéria pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Salientando não haver o que acrescentar, do 
ângulo de sua competência, ao pronunciamento 
anterior, a douta Comissão de Justiça sugeriu o 
retôrno do projeto a esta Comissão, que, segundo o 
voto ali aprovado, "poderá dizer da conveniência de 
solicitar audiência do Poder Executivo sôbre o 
assunto, que parece ter sido objeto de novas 
diretrizes legais durante o período em que estêve em 
recesso o Congresso Nacional". 

3. Ao que apurei, porém, não há legislação 
nova, posterior ao primeiro parecer, alterando a 
situação examinada. 

Por êsse motivo, mantenho o parecer 
aprovado e considero desnecessária qualquer 
diligência. 

Sala das Comissões, em 1º de julho de 1970. 
– Júlio Leite, Presidente em exercício – Josaphat 
Marinho, Relator – Duarte Filho – Argemiro de 
Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O Expediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu ofício da  
Prefeitura Municipal de Ijuí, Estado do Rio 
 

Grande do Sul, solicitando autorização do  
Senado Federal para operação de financiamento 
externo destinada à aquisição de equipamentos 
eletromecânicos para a complementação  
da Central Hidrelétrica do Passo do  
Ajuricaba. 

O referido pedido será despachado às 
Comissões de Finanças, de Constituição e Justiça e 
dos Estados para Alienação e Concessão de Terras 
Públicas e Povoamento. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Clodomir 

Milet. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Antônio 

Fernandes. 
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: (Lê o 

seguinte discurso.): – Sr. Presidente, nobres 
Senadores, aos 81 anos de idade morre na Bahia o 
homem que descobriu petróleo no Brasil. Oscar 
Cordeiro foi sepultado no dia 3, sexta-feira próxima 
passada, em Salvador. 

Seu falecimento enlutou dolorosamente o meu 
Estado. Pode avaliar-se a consternação que ainda 
perdura na Bahia com o desaparecimento daquele 
que foi por quase tôda sua existência um trabalhador 
indiscutível pela grandeza e prosperidade de nossa 
terra. 

Sua ausência será sempre sentida pelos  
que trabalharam ao seu lado, com êle colaboraram  
e estiveram sob a sua direção. É que, às 
excepcionais qualidades de pesquisador, Oscar 
Cordeiro reunia virtudes cívicas e humanas que o 
erigia num ponto de referência obrigatório, não 
sòmente dentro do nosso Estado, mas também no 
consenso nacional. 

O meu Estado orgulha-se de haver revelado 
ou assimilado, em tôda sua longa história, homens 
capazes de engrandecê-lo e de enfrentar as diversas 
conjunturas, favoráveis ou desfavoráveis. 
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Assim foi Oscar Cordeiro, homem de 
determinação, muita visão e coragem cívica, que, em 
busca do petróleo, pesquisou, sofreu, trabalhou e 
lutou contra tudo e contra todos, até conseguir 
esmagadora vitória. 

Presidente da Bôlsa de Mercadorias, da  
Bahia, cargo que ocupou até seus últimos instantes 
de vida. 

Foi um dos idealizadores do Instituto  
de Cacau da Bahia e muito contribuiu para sua 
criação. 

Em suas pesquisas, descobriu o  
minério semarquista, que contém de 8 a 15% de 
urânio. 

Autor da Geografia Mineral da Bahia, assunto 
em que era um grande mestre. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Pois não. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª faz justiça  

a êste grande brasileiro, Oscar Cordeiro. Lembro-me 
bem de quando uma autoridade de grande  
gabarito da Nação dizia que o Brasil não  
tinha petróleo. Em minha casa mesmo, um 
engenheiro, ex-Prefeito de São Paulo e ex-Ministro 
da Viação, asseverou esta falta de conhecimento. 
Uma Nação que tem mais de 3.200 quilômetros  
de terreno sedimentar e que pôde mostrar que  
na Bahia existe petróleo e outros minérios,  
como V. Ex.ª está dizendo. Podemos orgulhar-nos 
disso e também em dizer que êsse homem, 
enquanto viveu na nossa terra, foi um padrão da 
dignidade brasileira. Meus cumprimentos a  
V. Ex.ª Acompanho de perto as condolências que 
apresenta pelo passamento desse ilustre homem 
público da Bahia. 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Acolho com 
satisfação o aparte de V. Ex.ª, e, no desenvolvimento 
do meu raciocínio, há de ver que vamos ter 
coincidência de pensamentos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Pois não, 
Senador. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Acredito, Senador Antônio Fernandes, que V. Ex.ª 
está prestando homenagem não em seu nome 
pessoal, mas todo o Senado da República há de se 
solidarizar às justas palavras que pronuncia em 
reverência à memória de um dos maiores brasileiros 
dos últimos tempos. Oscar Cordeiro, no momento em 
que dominava no País uma atmosfera de 
pessimismo forte, densa, quase invencível, em tôrno 
do petróleo, foi um homem obstinado: sacrificou a 
sua fortuna particular, os seus bens, para evidenciar 
ao País inteiro que havia petróleo no Brasil. Essas 
circunstâncias, só por si – de um homem, por amor à 
Pátria, sacrificar os seus bens para fazer uma 
demonstração de que o Brasil tinha necessidade 
evidente – demonstração da existência de petróleo –, 
só esta circunstância eleva êsse homem à categoria 
de um dos maiores patriotas, a quem o Brasil inteiro 
deve render as homenagens mais sinceras, mais 
puras, de condolências. E em me associo às 
homenagens que V. Ex.ª está prestando, na certeza 
de que estamos reverenciando um homem que, pelo 
seu trabalho, pelo seu esfôrço, pela sua obstinação 
patriótica, é uma das maiores figuras deste País, é 
um imortal. Parabéns a V. Ex.ª. 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – V. Ex.ª  
tem tôda a razão. A obstinação de Oscar Cordeiro  
foi tão grande, seu patriotismo foi tão extraordinário 
que, antes de fazer a pesquisa em tôrno da  
procura de petróleo, era um homem rico, um  
homem que dispunha de fortuna regular e, em 
conseqüência do seu esfôrço, do seu patriotismo,  
do seu devotamente à causa, morreu pobre.  
Mas nos deixou, realmente, V. Ex.ª tem razão,  
um grande exemplo, que deve ser imitado por  
todos os brasileiros. Muito obrigado a V. Ex.ª 
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Continuando: 

(Lê.) 
Na presidência da Bôlsa de Mercadorias, 

Oscar Cordeiro muito incentivou a plantação de 
mamona e do sisal na zona sêca do Estado, o  
que contribuiu para a melhoria econômica dessa 
região. 

Pesquisador infatigável, fêz mapas completos 
dos minérios do solo baiano. 

Chegou a ser prêso e tido como louco,  
quando declarou e fêz alarde de que na Bahia havia 
petróleo. Cresceu mais sua agitação quando, 
insistente e sem temor, defendeu sua opinião a 
respeito do petróleo brasileiro, contra os técnicos 
nacionais e estrangeiros que negavam sua 
existência no Brasil. 

Ao descobrir petróleo em sua propriedade, no 
Lobato, deu conhecimento às autoridades que não 
lhe deram crédito. 

A descrença durou até que o então Ministro 
Osvaldo Aranha, passando por Salvador, foi 
convidado a visitar o poço de Lobato, acompanhado 
do Governador Landulfo Alves. 

Ambos se conveceram do que viram, e o fato 
foi levado ao conhecimento do Presidente da 
República. 

Em janeiro de 1939, viu, ao lado dos seus 
bravos companheiros, jorrar o tão cobiçado "ouro 
negro" do subsolo de sua propriedade em Lobato, 
nos arredores de Salvador. 

Decorridos vinte e seis anos, a  
PETROBRÁS, em janeiro de 1965, conferiu ao 
grande brasileiro o diploma de Técnico Honorário da 
Emprêsa e o autorizou a instalar o Museu do 
Petróleo em Salvador, como homenagem ao seu 
pionerismo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Com ilegível 

O SR. RUY CARNEIRO: – A Nação está de 
luto pela perda de Oscar Cordeiro, Grande na 
firmeza de suas convicções e notável na coragem 
com que enfrentou a descrença de muitos que não 
concebiam existir petróleo no solo pátrio – 
especialmente no baiano. No momento em que todo 
o Brasil lamenta o desaparecimento dêsse admirável 
patriota e eminente brasileiro que foi Oscar Cordeiro, 
V. Ex.ª merece a solidariedade da representação 
paraibana no Senado no elogio fúnebre que neste 
momento, da tribuna da nossa Casa, está fazendo, 
exaltando a figura admirável e imortal do grande 
baiano desaparecido. 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Muito 
obrigado, Senador Ruy Carneiro, pelo seu aparte. Há 
de enriquecer, com as palavras sinceras e de 
patriota que V. Ex.ª é, as homenagens que neste 
momento estamos prestando àquele grande 
brasileiro e baiano desaparecido. 

(Lendo.) 
Sr. Presidente e nobres colegas, ao fazer o 

registro do falecimento de Oscar Cordeiro, declaro 
perante o Senado que não só o meu Estado, mas 
tôda a Nação, acaba de perder um legítimo 
nacionalista. 

Ao manifestar os sentimentos de profundo 
pesar e os propósitos do meu Estado, quero afirmar 
que seremos fiéis à sua memória e guardaremos 
acesa a chama do seu belo ideal e conservaremos 
para sempre o exemplo do seu patriotismo. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Com muito 
prazer. 

O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Senador 
Antônio Fernandes, mal chegado a êste plenário, 
estou tendo, justamente pelo discurso de V. Ex.ª, a 
noticia do falecimento de Oscar Cordeiro. E quero 
dar, a respeito dêle, um depoimento. Não o co- 
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nheci pessoalmente; mas conheço o seu trabalho, a 
sua obra e, sobretudo, a sua pertinácia desesperada, 
ao afirmar que havia petróleo no Brasil, isto é, na 
Bahia, circunstância esta que, me parece, lhe valeu, 
naquela época, o título de louco. Creio que foi até 
interditado e prêso. Tudo isso fêz com que os 
homens da minha geração, naquela época, 
começassem a se inquietar diante da ditadura então 
vigorante. Nós estávamos convictos de que o 
Govêrno de então se encontrava a serviço de 
emprêsas petrolíferas estrangeiras; não vou a êsse 
ponto; pelo contrário, hoje excluo dessa grave 
suspeição o ex-Presidente Getúlio Vargas, porque 
fatos posteriores, inclusive e principalmente a criação 
da PETROBRÁS, que teve a colaboração decisiva 
da União Democrática Nacional, mas que foi 
iniciativa do Presidente Getúlio Vargas... 

O SR. ANTONIO FERNANDES: – 
Perfeitamente. 

O SR. ENRICO REZENDE: – demonstraram 
que S. Ex.ª vinha sendo ludibriado pelas más 
informações e, até mesmo, pelos engenheiros 
brasileiros, se não estou equivocado, já que estamos 
bem distantes da época. Então, aquela luta de Oscar 
Cordeiro, divulgada notadamente pelo Diário de 
Notícias, fêz que a minha geração passasse a se 
Interessar pelos problemas políticos do País e 
buscasse a extinção da ditadura. Surgindo depois a 
redemocratização do País, essa geração, que  
sofreu uma influência enorme de Oscar Cordeiro, 
está hoje por ai distribuída, em têrmos nacionalistas, 
por tôda a geografia política dêste País. Realmente, 
a morte de Oscar Cordeiro deve ser sentida e  
trazer remorsos para aquêles que o combateram, 
uns de boa-fé, outros maliciosamente, a serviço  
de interêsses estrangeiros no País. E, quero  
dizer no instante em que o seu exemplo  
cresce de importância, diante do seu túmulo  
que hoje se abre, é oportuno que, quando o 
 

Govêrno federal torna obrigatória a disciplina de 
Moral e Cívica, que a obra, a tarefa grandemente 
diversificada, seu destino de utilidade e de 
necessidade deve informar as primeiras práticas de 
ensino dessa matéria no País. Porque Oscar 
Cordeiro não se notabilizou apenas na pesquisa do 
petróleo, mas também se dedicou a outros ramos, a 
outras atividades em favor dêste País, creio que à 
agricultura e ao comércio, porquanto foi um homem 
de grande visão e de grande tenacidade. Há um 
conceito lapidar que vive na nossa História, segundo 
o qual a vida dos mortos consiste na memória dos 
vivos. Oscar Cordeiro viverá na nossa recordação e, 
sobretudo, palpitará e resplandecerá sempre e 
sempre, em tôdas as ocisaôes, em quaisquer 
circunstâncias, na grande obra que realizou, obra 
pioneira, em favor da Pátria e em obséquio de sua 
emancipação econômica. Finalmente, quero dizer 
que V. Ex.ª, nobre Senador Antônio Fernandes, não 
fala tão-só em nome da Bahia, fala também em 
nome da Maioria desta Casa, ao prestar a 
sinceridade de sua homenagem e das suas emoções 
ao grande e sempre lembrado Oscar Cordeiro. 

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Agradeço a 
V. Ex.ª a outorga que acaba de me conceder, para 
concluir o meu discurso em homenagem ao grande 
brasileiro em nome da Bancada a que temos a honra 
de pertencer. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Não há mais oradores inscritos. 

O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto. 

O SR. BEZERRA NETO: – Sr.  
Presidente, Srs. Senadores, segundo lemos  
nos jornais, em sua última reunião, o 
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órgão dirigente nacional da ARENA, tratando da 
campanha para as eleições de 15 de novembro 
vindouro, decidiu que seus candidatos devem 
explorar, como bandeira de propaganda, a conquista 
do tricampeonato mundial de futebol. Custa crer, 
mas é verdade: ordenou-se a transformação do feito 
de nosso selecionado numa proeza do partido do 
Govêrno! 

É constrangedor trazer à tribuna do 
Parlamento assunto de proporções tão curiosas 
como o dessa estratégia eleitoreira, se não se 
prestasse como definição de uma realidade: a aridez 
a que chega o quadro político brasileiro.    
Subestima-se a inteligência do povo e se procura 
descobrir um truque para lhe sacudir a indiferença ou 
o desânimo, ou – quem sabe? – o realismo popular, 
descrente do quadro que lhe querem impor através 
da opção dêste bipartidarismo compulsório, oficial. 

A sabedoria do nosso povo, mais aguda do 
que estão pensando, não engolirá a pílula. Todo 
mundo sabe e sente que a vitória de nosso futebol 
no México resultou, no essencial, da participação da 
massa popular, nos estádios e na imprensa, 
obrigando o recuo dos chamados técnicos, os quais 
não admitiam que determinados jogadores 
pelejassem ao lado de outros. Para se ajustar 
definitivamente o quadro, teve que sair do País, tal a 
fôrça perturbadora das pressões ambientes, dos 
interêsses de tôda ordem. O futebol se tornara o 
único cenário possível de tôdas as manifestações 
coletivas, e para ela se extravasaram paixões 
vedadas a outros setores. 

Longe do Brasil, distante da ARENA e do 
MDB, lá no México foi que treinou e se ajustou o 
nosso selecionado. 

Seja como fôr, não se trata de obra de um 
partido, e o cidadão brasileiro, de juízo e de  
bom senso, recusa a magia propagandista. Todos  
os brasileiros as crianças, no lar e na escola,  
do operário ao patrão, do Presidente da Repú- 
 

blica ao mais humilde servidor do Govêrno, os 
partidários e não partidários, possuíam um só 
sentimento, um único pensamento: a ansiedade pela 
vitória de nossos rapazes. Particularmente, 
privativamente, ninguém é dono do triunfo. 

Por outro lado, o amadurecimento do  
povo não se renderá a esta publicidade  
desenfreada que rola pelo País, a nos assaltar  
olhos e ouvidos, querendo convencer-nos que,  
uma vez que somos torcedores tricampeões  
do mundo, não necessitamos de nada mais. Com 
esta campeoníssima felicidade ficaram resolvidos 
todos os nossos problemas, as nossas aflições,  
as preocupações com o presente e o dia de  
amanhã. 

Essa exploração subliminar do tri, do "a taça é 
nossa", já começou a dar desconfiança... 

É justo que todos ainda estejamos alegres, 
satisfeitos. Reconhecemos no evento suas 
proporções grandiosas. Por sinal estivemos ao nível 
da gloriosa Esparta, quando festejava seus atletas 
como heróis nacionais, pois demos aos nossos 
craques, e estamos dando, as maiores festas da 
história pátria, ao lado de prêmios materiais para os 
tornar homens ricos. 

Mas fiquemos nisto, que já foi tudo. 
Nosso dever como políticos é motivar o povo 

brasileiro para outras realizações. Não temos até 
agora êste poder. Perdemo-lo e não o 
reconquistamos. 

Colhemos nestes dias, entre muitos, um 
melancólico exemplo. Como todos sabem, a Emenda 
Constitucional nº 1 reduziu de muito o número  
de vagas à Câmara dos Deputados e às 
Assembléias Legislativas, quando estabeleceu a 
proporcionalidade em relação ao número de eleitores 
e não de habitantes, como era anteriormente. 
Procurou-se até trinta de junho último, nos Estados, 
ativar o alistamento de novos eleitores para propiciar 
a aquisição de novas cadeiras. 
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Esbarrou a intenção no alheamento geral do 
povo. Não se conseguiu elevar quadro eleitoral em 
quantidade suficiente para aumentar as vagas. 

Podemos citar o caso de Mato Grosso, onde a 
abstenção popular no pleito passado, juntada aos 
votos em branco e nulos, oferece um quadro de 
estarrecer, para mostrar o desinterêsse popular. 
Ainda traremos esta estatística minuciosa ao 
conhecimento dêste Plenário. Ela falará na dura 
eloqüência dos números sôbre o triste quadro 
político que atravessamos, num desmentido gritante 
aos que andaram festejando vitórias. 

Estas tôscas considerações são oferecidas no 
sentido de nos alertar na busca de nobres e novas 
motivações para povo brasileiro. Temos lido em 
observadores políticos, na imprensa, que um dos 
fatôres desta pasmaceira foram as cassações e 
suspensões de direitos políticos, ao lado do 
afastamento voluntário da atividade parlamentar de 
outros elementos de valor. Entendem que o que 
sobrou define sòmente a imagem de um país 
"politicamente mutilado e enfêrmo", acrescentando o 
ensaísta – Fernando Pedreira – que êsse atual 
estado de coisas começou bem antes do 31 de 
Março, com a demagogia populista e o realismo 
cínico que tantas vêzes levou as esquerdas, por 
exemplo, a preferirem o Sr. João Goulart ao Sr. 
Milton Campos. 

Procuremos, portanto, outras bandeiras, 
tracemos novos programas, porque o campeonato 
mundial não define a excelência dum regime, pois, a 
vingar esta doutrina, excelentes foram os regimes 
Kubitschek e Goulart, quando nêles, em 1958 e 
1962, fomos campeões mundiais de futebol. (Muito 
bem!) 

O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder do Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende, 
como Líder do Govêrno. 

O SR. EURICO REZENDE: (sem revisão do 
orador. Como Líder do Govêrno.): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, assim, num prematuro 
fim de Sessão, e aparentemente sem nenhuma 
malícia, o eminente Senador Bezerra Neto fala de 
futebol, em têrmos da recomendação do Presidente 
Nacional da ARENA, no sentido e do ponto de vista 
da vitória internacional do Brasil, de exibir essa 
imagem cativante ao eleitorado brasileiro. 

Verifica-se dêsse modo, que, depois de um 
campeonato internacional, começa a surgir, dentro 
das nossas próprias fronteiras, um campeonato em 
que a ARENA e o MDB procuram recrutar as 
emoções e a euforia futebolística da última 
campanha para a motivação política conectada com 
as eleições parlamentares de 15 de novembro do 
ano em curso. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, S. Ex.ª se 
baseou em informação de alguns órgãos da 
imprensa que deram um noticiário um pouco 
deformado a respeito daquilo que foi enunciado, 
defendido e aconselhado pelo Presidente Rondou 
Pacheco. 

O SR. BEZERRA NETO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Pois não. 
O SR. BEZERRA NETO: – Foi baseado no 

noticiário da imprensa que me aventurei a fazer 
essas tôscas considerações. 

O SR. EURICO REZENDE: – Sim, o noticiário 
da imprensa, salvante algumas exceções, não 
estêve em sintonia com a fonte, com o manancial, 
com a origem do fato e a sua explicação, o que, via 
de regra, ocorre, Sr. Senador V. Ex.ª mesmo já deve 
ter sido, assim, vitimado por um noticiário deficitário 
ou mais excessivo, ou mais exuberante da imprensa, 
no que concerne à sua aplaudida e honrada vida 
pública. 

O que o Sr. Deputado Rondou  
Pacheco aconselhou é que, com base na vitó- 
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ria alcançada pelos tricampeões brasileiros se 
procurasse caracterizar diante do eleitorado, ao 
contrário do que muitos profetas de catástrofes e de 
pessimismo apregoam, que o povo brasileiro não é 
uma gente inteiramente triste: ao contrário, 
vocacionado para as manifestações e as explosões 
da alegria. 

Quero dizer, Sr. Presidente, e dando uma 
opinião própria, já que o ilustre representante de 
Mato Grosso abre a oportunidade e descortina o 
debate em tôrno do assunto: a vitória do Brasil se 
deveu, em parte, também à vigilância e à atuação do 
Govêrno Federal; e a alegria do povo se deveu, em 
grande parte, a êsse mesmo Govêrno Federal. 
Partimos dessa certeza, que todos temos e exibimos, 
de que o Presidente Emílio Garrastazu Médico é um 
desportista autêntico, o maior Presidente da 
República desportista em todos os tempos e talvez 
em todo o mundo, podendo-se arrolar também nesse 
elenco primeiros-ministros e até mesmo reis e 
monarcas. Ninguém nos supera, em matéria de 
torcedor de futebol, no mundo. É um desafio que 
atinge e fulmina qualquer contestação. 

Com êsses sentimentos de amor, aos 
desportos e notadamente ao futebol, S. Ex.ª ficou 
realmente preocupado com aquelas divergências 
que chegaram a atingir até mesmo, através da 
imprensa, aspectos de palavrões, tamanha, tão 
intensa, tão profunda e tão extensa era a 
exacerbação de ânimos. 

Quem acompanhou o desdobrar dos 
acontecimentos tomou conhecimento de que um 
pessimismo generalizado invadiu a alma brasileira, 
adquirindo esta convicção de que não, tínhamos a 
menor possibilidade da alcançar o título máximo. 
Está é uma outra verdade que não merece 
contestação. 

Então, recebendo recomendações  
expressas e terminantes do Presidente da  
República, o Sr. Ministro Jarbas Passarinho,  
em cuja jurisdição se encontra a 
 

política desportiva do Brasil, convocou de imediato 
os responsáveis diretos, indiretos, específicos e 
panorâmicos da representação brasileira. 

Qual era o quadro que se estabeleceu? 
Sr. Presidente, devo dizer que não sou 

versado em futebol. Mas a ostensividade do episódio 
nos revelava uma outra certeza. De um lado, um 
grupo que havia excluído, definitivamente, da 
seleção dois dos maiores jogadores de futebol do 
mundo: Pelé e Tostão. Um, porque o consideravam 
com deficiência ótica e visual também; o outro 
Tostão, porque se encontrava agregado a um 
tratamento médico, que, intermitentemente,  
oferecia retrocesso no processo de cura e de 
terapêutica. 

Então, êsses elementos, antes da interferência 
ofical, estavam alijados da seleção brasileira. Abro 
aqui um parêntesis para dizer e advertir que não 
estamos atribuindo ao Govêrno Federal a vitória do 
Brasil. Estamos, sim, procurando caracterizar e 
comprovar uma interferência que surtiu efeitos e 
implicações que fatos futuros confirmaram 
plenamente. 

Então, faz-se esta pergunta, Sr. Presidente: 
com a exclusão dêsses dois jogadores, o Brasil teria 
tido o mesmo desempenho nos campos gloriosos e 
hospitaleiros de Guadalajara e da Cidade do 
México? A exclusão dêsses dois frades maiores do 
futebol brasileiro talvez nos custasse caríssimo, se 
ela Pôsse mantida. Pergunta-se, então, diante dêsse 
desafio: não foi por interferência do Ministro Jarbas 
Passarinho, graças a quem se mudaram a 
orientação técnica e o homem que por ela respondia, 
que se escalaram êsses dois jogadores, cuja 
atuação nos pareceu, a nós outros não entendidos 
em futebol, decisiva para a conquista do título 
máximo? 

Então, Sr. Presidente, alguma coisa  
de útil, senão mesmo alguma coisa de  
decisivo, foi feito pelo Govêrno no preparo,  
na segurança e em favor da participação 
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integral dos maiores valôres do futebol brasileiro 
naquela competição internacional. 

Daí por que o Presidente Médici pode alinhar, 
na sua consciência e no seu coração, a convicção, 
ml vêzes bendita, de que, através de uma vigilância 
permanente, cumpriu, nobremente, o seu dever e a 
integralidade das suas tarefas e das suas obrigações 
naquele episódio. 

Mas, Sr. Presidente, a alegria do povo,  
em grande parte, com relação ao Campeonato 
Mundial de Futebol é devida ao Govêrno da 
Revolução e, particularmente, ao Govêrno do 
Presidente Médici. O fato está na nova era que se 
descortinou para o Brasil em têrmos de 
telocomunicações. Se não fôsse o apressamento 
dessa obra, justamente, tendo em vista o 
Campeonato Mundial de Futebol, não teríamos tido o 
prazer cativante, a alegria incontida, a emoção 
permanente de nos ter sido dada a oportunidade – 
antes jamais outorgada ao povo brasileiro – de 
assistir, através das imagens da televisão, mais 
nítidas do que as próprias nacionais, a tôdas as 
partidas disputadas. 

Antes, tínhamos, uma noção deficitária,  
uma noção indireta, porque aquêles espetáculos 
eram retransmitidos tão-sòmente através das  
vozes do rádio, o que nem sempre era feito com a 
isenção ou com a fidelidade necessária àquela 
transmissão. 

Êste fato, Sr, Presidente, esta conquista, 
responsável pela alegria completa do povo, se 
deveu, exclusivamente, ao Govêrno Revolucionário, 
ao Govêrno do Presidente Médici. 

Há um outro setor nas observações do 
eminente e talentoso Senador por Mato Grosso que 
merece ser focalizado e comentado. 

S. Ex.ª atribui ao que alega ser falta de 
motivação popular a redução do número de 
parlamentares. 

Sr. Presidente, data venia – e aqui não faço 
referência ao ilustre Senador Bezerra Neto, em quem 
todos reconhecemos uma formação vigorosa e 
constante de isenção, de contenção e de 
imparcalidade –, aproveitando as palavras de S. 
Ex.ª, refiro-me à grita, ao realejo daqueles que 
entendem que, com tal redução, o Congresso 
Nacional foi despojado de grandes áreas da sua 
atuação, da sua importância e do seu vigor 
institucional. 

O SR. BEZERRA NETO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE – Com prazer. 
O SR. BEZERRA NETO: – Não fizemos a 

afirmativa relacionando a redução de cadeiras 
parlamentares à falta de motivação do povo, O que 
dissemos é que na fase em que se tenta aumentar o 
alistamento eleitoral para se recuperar o maior 
número de cadeiras, houve uma Indiferença do povo 
ao esfôrço de alistamento eleitoral; atribuímos isto a 
falta de motivação. Os políticos não conseguem 
chegar até ao povo para despertá-lo para a vida 
partidária eleitoral. Apenas, uma situação que 
observamos neste particular. Não relacionamos nada 
com a Constituição vigente. 

O SR. EURICO REZENDE – Agradeço o 
esclarecimento de V. Ex.ª Devo dizer que é verdade. 
Realmente, há uma apatia do povo no que concerne 
ao processo eleitoral em vigor. Mas essa apatia, Sr. 
Presidente, pouco importa, parece-nos fator 
secundário, porque é uma apatia improcedente. O 
povo não está acorrendo às bancas do alistamento 
eleitoral não porque não tivesse o dever de fazê-lo. 
Por que não acorre? Outras razões que talvez a 
própria razão desconheça, como diria o filósofo. 

Ou então poderíamos ficar naquela 
perplexidade de outro filósofo, de acôrdo com esta 
expressão: "Digam lá os sábios da Escritura que 
segredos são êsses da natura." 
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Por que o povo não acorre ao alistamento, se 
o País está progredindo, se as estradas estão sendo 
rasgadas, se as centrais hidrelétricas estão sendo 
implantadas, se as telecomunicações brasileiras já 
estão dando um exemplo a outros países do mundo 
mais adiantados, porque superamos várias nações 
em têrmos de velocidade nesta conquista e nesta 
tarefa? 

Por que o povo não acorre ao alistamento 
eleitoral, se acorria naquela época em que, para 
obter uma casa, precisava apanhar, através de 
Deputado ou Senador, o visto do Presidente da 
República, a fim de conquistar um empréstimo 
imobiliário na Caixa Econômica? Hoje, todo 
assalariado tem capacidade de ter a sua casa. Por 
que não acorre, se, em matéria de política 
habitacional, o Brasil, igualmente como no setor de 
comunicações, está dando exemplo ao mundo? 

Por que não acorre ao alistamento eleitoral o 
povo, se a ordem pública está mantida, se a 
moralidade na vida pública está assegurada e o País 
marcha estugantemente em busca da colina 
iluminada da sua emancipação econômica? 

Deve haver, Sr. Presidente, outros motivos, 
porque em tôdas as eleições, mesmo com o  
povo alistado – isto não é só agora, mas no  
passado também se verificou –, o índice de 
abstenção sempre foi muito grande. Então, o 
desinterêsse sempre existiu, em tôdas as ocasiões, 
em quaisquer circunstâncias, em todos os tempos. 
Isto não é invenção de agora. É uma constante  
que existe, Sr. Presidente, a abstenção, abstenção 
caudalosa, percentualmente elevadíssima, desde  
o início da minha vida pública, em 1945. Então,  
não se deve debitar ao atual estado de coisas 
governamentais a falta de interêsse do povo  
pelo alistamento eleitoral. Deve haver outros 
motivos. Devem ser outras razões, dignas de  
serem pesquisadas pelos psicólogos e, 
principalmente, pelos sociólogos, porque, repito, é 
 

um fenômeno que sempre existiu neste  
País. 

A redução do número de parlamentares foi 
uma medida sábia, porque antes o número de 
parlamentares era fixado de acôrdo com o número 
de habitantes. Então, influíam no quantitativo das 
cadeiras das casas legislativas crianças           
recém-nascidas, menores, analfabetos, cujos votos 
não são admitidos, mas que votavam 
silenciosamente na fixação dêsse número. 

O Governo Revolucionário substituiu o  
critério anterior por um critério mais autêntico,  
por um critério plenamente válido, qual seja,  
o número de parlamentares é fixado de acôrdo com 
os índices eleitorais, e não mais populacionais.  
Além de corresponder a uma realidade consciente, 
êste critério surte um outro efeito, a curto e a longo 
prazo. Os partidos agora serão estimulados  
no sentido da alfabetização de adultos. Isto 
redundará não em benefício dêste ou daquele 
partido, mas em obséquio de uma situação  
brasileira, qual seja, a da educação, que, apesar  
dos esforços ingentes do Govêrno, ainda é  
motivo de preocupações e de desafios  
constantes. 

Cesário Mota já afirmava, nos umbrais do 
século: "A democracia sem instrução será uma 
comédia, se não fôr uma tragédia." 

Devemos aproveitar êsse critério rígido para a 
fixação dos quantitativos parlamentares, para 
ajudarmos a comunidade e o Govêrno numa 
campanha de alfabetização em massa de brasileiros 
que estão inteiramente marginalizados do processo 
econômico dêste jovem País, de dimensões 
continentais. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras  
que julguei do meu dever colocar nos Anais do 
Senado, respondendo ao discurso do eminente 
Senador Bezerra Neto, que abordou noticiário da 
imprensa não plenamente correto, ao captar pala- 
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vras do Presidente Rondon Pacheco quando 
concitou a ARENA a mobilizar tôdas suas fôrças 
vivas para o óbvio: a vitória esmagadora da Aliança 
Renovadora Nacional nas urnas livres e 
inconspurcáveis de 15 de novembro do ano em 
curso. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra o nobre Senador Cattete  
Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (Sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dia 5 
de agôsto próximo é considerado, por lei, o "Dia 
Nacional da Saúde." 

Desejando participar mais diretamente das 
comemorações que nesse dia são promovidas no 
País pelos Ministérios da Educação e da Saúde, a 
Comissão de Saúde desta Casa convidou o Sr. 
Ministro Rocha Lagoa, para visitar o Senado e, ao 
mesmo tempo, participando também das 
comemorações, dizer à Nação das diretrizes do 
Govêrno Emílio Garrastazu Médici no campo da 
saúde pública em nossa Pátria. 

Êste, o motivo pelo qual, Sr. Presidente, em 
nome da Comissão de Saúde, vamos encaminhar à 
Mesa requerimento de convocação do Sr. Ministro 
Rocha Lagoa, que não tem, realmente, o significado 
comum dêsses requerimentos, mas que sòmente 
tem a finalidade de atender a dispositivo regimental, 
permitindo, assim, que o Sr. Ministro Rocha Lagoa 
ocupe a tribuna do Senado Federal no Dia Nacional 
da Saúde. 

Com essa ligeira justificativa, Sr. Presidente, 
vou encaminhar à Mesa o requerimento, no  
sentido de que o Senado considere a hora do 
Expediente da Sessão de 5 de agôsto próximo 
destinada a comemorar o transcurso do Dia  
Nacional da Saúde, ao mesmo tempo em que o Sr. 
Ministro Rocha Lagoa fará exposição sôbre as 
diretrizes e ação daquele Ministério no atual 
Govêrno. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A Mesa aguarda o requerimento de V. Ex.ª na forma 
regimental. 

Há requerimento sôbre a mesa, que será lido 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 142, DE 1970 

 
Ex.mo Sr. Presidente do Senado Federal: 
Senador signatário, nos têrmos do Regimento, 

requer, ouvido o Plenário, seja transcrito, nos Anais 
do Senado, o trabalho incluso, intitulado Escola 
Superior de Magistratura, Necessidade e Utilidade, 
de autoria do talentoso e honrado Juiz de Direito do 
Estado do Espírito Santo, Dr. Renato, Pacheco. 

Brasília, 6 de julho de 1970. – Enrico Rezende. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Tratando-se de documento que não atinge o limite 
previsto no parágrafo único do art. 202 do Regimento 
Interno, será, o requerimento incluído em Ordem do 
Dia, independente do parecer da Comissão Diretora. 

Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 143, DE 1970 

 
Sr. Presidente: 
Nos têrmos do art. 38 da Constituição, 

requeiro seja convocado o Senhor Francisco de 
Paula da Rocha Lagoa, Ministro da Saúde, a fim de 
que possa fazer exposição ao Senado sôbre as 
diretrizes e ação daquele Ministério no atual 
Govêrno. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1970, – 
Cattete Pinheiro – Waldemar Alcântara – Bezerra 
Neto – Ruy Carneiro – Duarte Filho. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O requerimento lido será incluído, oportunamente, 
em Ordem do Dia. 

Há outro requerimento; que será lido pelo Sr. 
1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 144, DE 1970 

 
Sr. Presidente: 
Nos têrmos do art. 164 do Regimento Interno, 

requeremos seja a hora do Expediente da Sessão de 
5 de agôsto próximo destinada a comemorar o 
transcurso do Dia Nacional da Saúde. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1970. – 
Cattete Pinheiro – Waldemar Alcântara Bezerra  
Neto – Ruy Carneiro – Duarte Filho – Fernando 
Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O requerimento lido será apreciado ao final da 
Ordem do Dia. 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Sebastião Archer – Petrônio Portella –  

Dinarte Mariz – Teotônio Vilela – Josaphat  
Marinho – Eurico Rezende – Paulo Torres –  
Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Nogueira da 
Gama – Lino de Mattos –  Filinto Müller – Adolpho 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Passa-se à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Estão presentes 30 Srs. Senadores. Não há 

quorum para votação, e a Ordem do Dia constará 
apenas da discussão da matéria nela incluída. 

 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 166, de 1968 (nº 934-B/68, na Casa 
de origem), que acrescenta parágrafo ao 
 

art. 156 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1963 (Consolidação das Leis do Trabalho), tendo: 

 
PARECER CONTRÁRIO, sob número 406, de 

1970, da Comissão: 
 
– de Legislação Social.  
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada a discussão. 
A matéria será incluída, para votação, na 

Ordem do Dia da Sessão seguinte. 
 
Item 2 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 46, de 1967, de autoria do Senhor 
Senador Lino de Mattos, que dispõe sôbre a venda 
de imóveis comerciais de propriedade da Prefeitura 
do Distrito Federal e da Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital (NOVACAP), tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 402, 403, 404 e 405, de 

1970, das Comissões: 
 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade, com Emenda que apresenta de 
nº 1-CCJ; 

– do Distrito Federal: 1º pronunciamento – 
solicitando audiência da Prefeitura do Distrito Federal 
e da NOVACAP; 2º pronunciamento – cumprida a 
diligência, pela rejeição; e 

– de Finanças, pela rejeição. 
Em discussão o projeto, em. primeiro turno. 

(Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A votação fica adiada para a Sessão Ordinária 

seguinte. 
Também, por falta de quorum, fica  

adiada para amanhã a votação do Re- 
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querimento nº 144, do nobre Senador Cattete 
Pinheiro, lido na hora do Expediente. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia. Não há 
oradores inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou declarar 
encerrada a presente Sessão, anunciando para a 
Sessão Ordinária de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 166, de 1968 (nº 934-B/68, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 156 do 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), tendo: 

 
PARECER CONTRÁRIO, sob nº 406, de 1970, 

da Comissão: 
– de Legislação Social.  

 
2 
 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 46, de 1967, de autoria do Sr. Senador 
Lino de Mattos, que dispõe sôbre a venda de imóveis 
comerciais de propriedade da Prefeitura do Distrito 
Federal e da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (NOVACAP), tendo: 

 
PARECERES, sob nos 402, 403, 404 e 405, de 

1970, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade, com Emenda  
que apresenta de nº 1-CCJ; 
 

– de Distrito Federal: 1º pronunciamento: 
solicitando audiência da Prefeitura do  
Distrito Federal e da NOVACAP; 2º  
pronunciamento – cumprida a diligência, pela 
rejeição; e 

– de Finanças, pela rejeição. 
 

3 
 

Discussão, em turno único, do Projeto  
de Resolução nº 53, de 1970 (apresentado  
pela Comissão de Constituição e Justiça, como 
conclusão de seu Parecer nº 425, de 1970), que 
suspende a execução de dispositivos da Lei nº 
9.271, de 16 de março de 1966, do Estado de  
São Paulo. 

 
4 
 

Discussão, em primeiro turno. Do Projeto  
de Lei do Senado nº 4, de 1969, de autoria  
do Sr. Senador Lino de Mattos, que dispõe  
sôbre a retirada e aplicação de depósitos  
vinculados dos empregados, optantes de Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECERES CONTRÁRIOS, sob nos  

407, 408, 409 e 410, de 1970, das  
Comissões: 

– de Constituição e Justiça; 
– de Legislação Social; 
– de Economia; e 
– de Finanças. 
Está, encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas.) 
 



72ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 7 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DO SR., WILSON GONÇALVES 
 

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

Edmundo Levi – Milton Trindade – Lobão da 
Silveira – Sebastião Archer – Petrônio Portella – 
José Cândido – Waldemar Alcântara – Wilson 
Gonçalves – Duarte Filho – Ruy Carneiro – Argemiro 
de Figueiredo – José Ermírio – Júlio Leite – José 
Leite – Antônio Fernandes – Eurico Rezende – Paulo 
Torres – Aurélio Vianna – Benedicto Valladares – 
Nogueira da Gama – Fernando Corrêa – Bezerra 
Neto – Adolpho Franco – Celso Ramos – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A lista de presença acusa o comparecimento de 25 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Restituindo autógrafo de projeto sancionado: 
 
– Nº 92/70 (nº 192/70, na origem), de 3 do 

corrente, referente ao Projeto de Lei nº 6/70 (CN), 
que autoriza a utilização da chancela mecânica para 
autenticação de títulos ou certificados e cautelas de 
ações e debêntures das sociedades anônimas de 
capital aberto; dá nova redação ao § 10 do art. 34 e 
ao art. 74 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965; 
altera o art. 13 do Decreto-lei nº 401, de 30 de 
dezembro de 1968; dá nova redação ao inciso II do § 
3º do art. 52 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966; altera os arts. 88 e 129 do Decreto-lei nº 
 

2.627, de 26 de setembro de 1940, e dá outras 
providências (projeto que se transformou na Lei nº 
5.589, de 3-7-70). 
 

MENSAGEM 
Nº 93, DE 1970 

 
(Nº 194/70, na Origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Senado Federal: 
Na forma do art. 42, inciso V, combinado com 

o art. 17, § 1º, da Constituição, tenho a honra de 
submeter à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de 
lei que "autoriza o Poder Executivo do Distrito 
Federal a abrir, em favor da Secretaria de Serviços 
Públicos, o crédito especial de Cr$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil cruzeiros) para o fim que 
especifica". 

Brasília, em 3 de julho de 1970. – Emílio G. 
Médici. 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 570, DO SR. 

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
 

Brasília, 29 de junho de 1970. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 

Excelência, para solicitar seja autorizado ao Govêrno 
do Distrito Federal abrir, na forma do anteprojeto de 
decreto-lei anexo, crédito especial à Secretaria de 
Serviços Públicos, no valor de Cr$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil cruzeiros), à dotação 
orçamentária 32.5.00.00 – Contribuições de 
Previdência Social. 

2. Justifica a presente solicitação o fato  
de não constar no anexo correspondente  
à Secretaria de Serviços Públicos, da Lei de Meios 
do Distrito Federal, para o corrente exercício, 
dotação para fazer face às despesas oriundas de 
contratação de pessoal, o que já está ocasionan- 
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do sérios transtornos, face a compromissos 
assumidos pela anterior e por esta Administração. 

3. O rigor administrativo com que os órgãos 
técnicos do Govêrno do Distrito Federal realizam 
suas tarefas tem sido objeto de referências 
elogiosas da parte dos mais altos escalões da 
Administração Federal, mormente em trabalhos de 
natureza orçamentária. Ainda assim, ocorreu um 
lamentável equívoco quando da elaboração da 
proposta orçamentária pelos órgãos técnicos 
competentes, criando uma situação de fato que 
requer solução imediata, face ao imperativo de 
ordem legal. 

4. Eis que o não-recolhimento em dia das 
contribuições aludidas resulta em penalidades para o 
empregador, além de prejudicar a assistência 
previdenciária aos servidores contratados. 

5. Fundamenta-se a presente proposição nos 
arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, e os recursos necessários serão retirados da 
rubrica 31.5.00.00 – Despesas de Exercícios 
Anteriores, da mesma unidade orçamentária dêste 
Govêrno. 

Valho-me da oportunidade para reafirmar a 
Vossa Excelência minhas expressões de alta estima 
e profundo respeito. – Hélio Prates da Silveira, 
Governador. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 21, DE 1970 
 
Autoriza o Poder Executivo do Distrito 

Federal a abrir, em favor da Secretaria de Serviços 
Públicos, o crédito especial de Cr$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil cruzeiros) para o fim que 
especifica. 

 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo do  

Distrito Federal autorizado a abrir, em favor da 
Secretaria de Serviços Públicos, o crédito especial 
no valor de Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
 

cruzeiros), na seguinte dotação orçamentária: 
30.0.00.00 – Despesas correntes 
32.0.00.00 – Transferências correntes 
32.5.00.00 – Contribuições de previdência social. 
Art. 2º – Os recursos necessários à abertura 

do crédito a que se refere o artigo anterior serão 
obtidos na forma do item III do § 1º do art. 43 da Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação 
parcial de igual valor na dotação orçamentária abaixo 
especificada do Orçamento do Distrito Federal 
(Decreto-Iei nº 752, de 8 de agôsto de 1969). 

 
Secretaria de Serviços Públicos 
 
30.0.00.00 – Despesas correntes 
31.0.00.00 – Despesas de custeio 
31.5.00.00 – Despesas de exercícios 

anteriores. 
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça do 
Distrito Federal e de Finanças.) 

 
PARECERES 

 
PARECER 

Nº 436, DE 1970 
 
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 1970 (nº 
145-B/70 na Câmara), que aprova o Acôrdo de 
Previdência Social, firmado com o Govêrno de 
Portugal em 17 de outubro de 1969. 

 
Com a Mensagem nº 178, de 1970, o Senhor 

Presidente da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, de acôrdo com o disposto no 
art. 44, inciso I, da Constituição, o texto do Acôrdo de 
Previdência Social, firmado com o Govêrno de 
Portugal em 17 de outubro de 1969. 

2. O Ministro das Relações Exteriores, 
 em Exposição de Motivos sôbre a matéria,  
anexa à mensagem presidencial, es- 
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clarete que o Acôrdo tomou por base o firmado com 
a Espanha a 25 de abril de 1969 e que: 

“Dentre as diversas vantagens pelo mesmo 
asseguradas aos trabalhadores que se deslocarem 
de um para outro dos Estados signatários, cumpre 
ressaltar a conservação do direito às prestações 
econômicas que lhes sejam devidas pela previdência 
social do país de origem, em virtude de contribuições 
pagas anteriormente ao deslocamento. Tal 
disposição se aplicará não apenas aos trabalhadores 
que venham a deslocar-se, mas também 
retroativamente, aos que se tenham transferido 
anteriormente à entrada em vigor do Acôrdo em 
questão. 

Computados os períodos de serviço prestado 
em um e outro país, efetuar-se-á o pagamento dos 
benefícios, pelos respectivos organismos de 
previdência social, de forma proporcional ao tempo 
de serviço cumprido em cada um dos Estados 
signatários. Por outro lado, as prestações 
pecuniárias devidas por qualquer dos signatários, em 
virtude do presente Acôrdo, serão efetuadas em sua 
própria moeda, realizando-se as respectivas 
transferências na forma dos acôrdos de pagamento 
vigentes entre os dois países ou conforme 
mecanismos fixados especìficamente para êsse 
 fim.” 

3. A Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara dos Deputados, após examinar o Acôrdo, 
opinou pela sua aprovação, na forma do projeto de 
decreto legislativo que apresentou no uso de sua 
competência regimental. As Comissões de 
Constituição e Justiça e de Legislação daquela Casa 
do Congresso Nacional, igualmente, opinaram pela 
aprovação do projeto. 

4. No que compete a esta Comissão  
examinar, nada há que possa ser oposto 
 

à aprovação do Acôrdo em questão, uma vez 
encontrar-se o mesmo em perfeitas condições 
quanto à forma, instituída, ainda, exata reciprocidade 
de tratamento previdenciário aos trabalhadores dos 
dois países: Brasil e Portugal. 

5. Diante do exposto, a Comissão de Relações 
Exteriores opina pela aprovação do presente projeto 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1970 – 
Waldemar Alcântara, Presidente – Bezerra Neto, 
Relator – Adolpho Franco – José Cândido – Petrônio 
Portella – Clodomir Milet – Oscar Passos – José Leite. 

 
PARECER 

Nº 437, DE 1970 
 
da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 1970. 
 
Relator: Sr. Milton Trindade 
O projeto de decreto legislativo ora sob o nosso 

exame, apresentado pela Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados, tem por objetivo 
aprovar o Acôrdo de Previdência Social, firmado com o 
Govêrno de Portugal em 17 de outubro de 1969. 

2. A matéria teve origem com a Mensagem nº 
178, de 1970, em que o Senhor Presidente da 
República submeteu à consideração do Congresso 
Nacional “o texto do Acôrdo de Previdência Social, 
firmado com o Govêrno de Portugal em 17 de outubro 
de 1969, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Ministro de Estado das Relações Exteriores”. 

3. Os arts. 1º e 2º do Acôrdo prevêem a 
aplicação, recíproca, “aos trabalhadores brasileiros 
em Portugal e aos trabalhadores portuguêses no 
Brasil, os quais terão os mesmos direitos e as 
mesmas obrigações que os nacionais do Estado 
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contratante em cujo território se encontrem”, dos 
direitos previstos: 

I) em Portugal: 
“a) no regime geral sôbre previdência social 

referente aos seguros de doença, maternidade, 
invalidez, velhice e morte e ao subsídio de 
nascimento; 

b) no regime de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais; 

c) nos regimes especiais de previdência 
estabelecidos para certas categorias, na parte em 
que respeitem aos riscos ou prestações cobertos 
pelos regimes enumerados nas alíneas precedentes, 
e designadamente no regime relativo ao pessoal das 
emprêsas concessionárias dos serviços públicos de 
transportes;” 

II) No Brasil, no sistema geral de previdência 
social, relativamente a: 

“a) assistência médica e incapacidade de 
trabalho transitória; 

b) velhice; 
c) invalidez; 
d) tempo de serviço; 
e) morte; 
f) natalidade.” 
4. O Acôrdo, dispõem os itens 2 e 3 do art. 1º, 

será igualmente aplicado aos casos previstos nas 
leis e disposições que completem ou modifiquem os 
direitos acima enumerados e nas que estendam os 
regimes existentes a novas categorias profissionais, 
se o Estado contratante não se opuser no prazo de 
três meses. 

5. As exceções às disposições do Acôrdo 
estão enumeradas no art. 3º. Entre outras, citamos o 
pessoal de vôo das emprêsas de transporte aéreo e 
os membros da tripulação de navio sob a bandeira 
de um dos Estados contratantes. 

6. Nos têrmos do art. 7º, o trabalhador 
brasileiro, ou português que haja cumprido 
 período de seguro sob a égide 
 

das legislações de ambos os Estados contratantes 
terá êsses períodos totalizados para a concessão 
das prestações decorrentes de invalidez, velhice e 
morte. 

7. O Ministro das Relações Exteriores, em 
Exposição de Motivos sôbre a matéria, após afirmar 
que o Acôrdo tem por base o firmado com a Espanha 
a 25 de abril de 1969, esclarece que, dentre as 
diversas vantagens conferidas aos trabalhadores que 
se deslocarem de um para outro dos Estados, deve 
ser ressaltada “a conservação do direito às 
prestações econômicas que lhes sejam devidas pela 
previdência social do país de origem, em virtude de 
contribuições pagas anteriormente ao 
deslocamento”. Essa disposição, informa ainda o 
Ministro, se aplicará, também, retroativamente, aos 
trabalhadores que se tenham transferido antes da 
entrada em vigor do Acôrdo. 

Em complementação às suas informações, 
aquêle Ministro aduz: 

“Computados os períodos de serviço prestado 
em um e outro país efetuar-se-á o pagamento dos 
benefícios, pelos respectivos organismos de 
previdência social, de forma proporcional ao tempo 
de serviço cumprido em cada um dos Estados 
signatários.” 

8. Cumpre-nos ressaltar, ainda, a disposição 
contida no art. 6º, pela qual o trabalhador brasileiro 
ou português, vinculado à previdência social, 
conservará o direito à assistência médica quando se 
encontrar temporàriamente no território do outro 
Estado contratante. O mesmo direito é reconhecido 
aos dependentes do trabalhador que o acompanham 
em seu deslocamento. Aquêles que não o 
acompanharam, permanecendo no território de 
origem, terão direito à assistência médica durante o 
prazo máximo de doze meses. 

9. Os demais artigos versam sôbre os mais 
variados aspectos do problema, regulando-os 
devidamente. 
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10. Salientamos, finalmente, que o Acôrdo terá 
a duração de três anos, prorrogáveis por períodos de 
um ano, salvo denúncia, e entrará em vigor no 
primeiro dia do segundo mês seguinte à 
 data da troca dos instrumentos de ratificação. A 
 sua aplicação será objeto de ajustes 
complementares. 

11. Acôrdos como o ora sob o nosso exame 
representam, sem dúvida alguma, um largo passo 
em direção ao que se denomina “segurança 
nacional”, ou seja, o atendimento do ser humano, 
onde quer que esteja e independentemente  
de qualquer condição, nos momentos de 
necessidade. 

A reciprocidade de tratamento aos 
trabalhadores estrangeiros tem sido uma das metas 
de todos os que se preocupam e se dedicam ao 
estudo da matéria. 

A Conferência Geral da Organização 
Internacional do Trabalho, desde o ano da criação 
dêsse órgão, em 1919, adotou uma recomendação 
(nº 2) sôbre tal reciprocidade, no tocante ao 
benefício das leis trabalhistas e ao gôzo do direito de 
associação. 

O mesmo organismo internacional, a 28 de 
junho de 1952, em Genebra, adotou a Convenção nº 
102, relativa à “norma mínima da segurança social”, 
cujo art. 68 (Parte XII) dispõe sôbre a igualdade de 
tratamento, em matéria de segurança social 
(previdência), entre os nacionais e os não  
nacionais. Infelizmente, à época, o Brasil não 
possuía ainda algumas condições para dar 
cumprimento à Convenção nº 102, e foi necessário 
rejeitá-la. 

Com o passar dos anos, no entanto, a nossa 
legislação previdenciária foi aprimorando-se cada 
vez mais e tornando-se, realmente, uma das mais 
avançadas do mundo. 

Assim, medidas como a contida no 
 presente Acôrdo só podem elevar ainda  
mais o conceito do nosso País entre as 
 

nações. Esperamos que outros acôrdos, com o 
mesmo teor, possam, brevemente, ser levados a 
efeito com outros países. 

12. Diante do exposto e considerando que o 
Acôrdo em questão contém medidas de relevante 
caráter social, opinamos pela sua aprovação, nos 
têrmos do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1970. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente, no exercício da 
Presidência – Milton Trindade, Relator – Duarte Filho 
– José Leite. 

 
PARECER 

Nº 438, DE 1970 
 
da Comissão de Projetos do Executivo, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1970 (nº 2.177-
A/70, na Câmara), que dispõe sôbre a instituição de 
regime especial de trabalho para servidores da 
Fundação IBGE que participarem diretamente da 
execução do VIII Recenseamento Geral do Brasil e 
dá outras providências. 

 
Relator: Sr. José Ermírio 
Com a Mensagem nº 173, de 1970, do Sr. 

Presidente da República, nos têrmos do art. 51 da 
Constituição, submete ao Congresso Nacional, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, projeto de lei que dispõe sôbre a instituição de 
regime especial de trabalho para servidores da 
Fundação IBGE que participarem diretamente da 
execução do VIII Recenseamento Geral do Brasil e 
dá outras providências. 

A proposição estabelece que a Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
considerada a necessidade do serviço, poderá 
instituir, no período de 1º de julho de 1970 a 30 de 
setembro de 1971, regime especial de trabalho para 
atender às atividades de execução do VIII 
Recenseamento Geral do Brasil. 
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É, ainda, autorizado o Conselho Diretor da 
Fundação IBGE a fixar os valôres de uma 
gratificação especial a ser atribuída aos servidores 
incumbidos das tarefas de recenseamento, a qual 
cessará a 30 de setembro de 1971, sob pena de 
responsabilidade. 

Estabelece-se, também, que a gratificação 
especial excluirá a percepção de qualquer outra, 
salvo as de função e a adicional por tempo de 
serviço. 

As razões que justificam as providências 
constantes do projeto sob exame estão expressas na 
Exposição de Motivos do Ministro de Estado do 
PIanejamento e Coordenação Geral, onde se 
destacam os seguintes esclarecimentos: 

“2. Justificando a proposta, declara aquela 
Fundação que a realização do VII Recenseamento 
Geral do Brasil, rigorosamente dentro dos prazos 
programados e de acôrdo com padrões desejáveis, é 
uma de suas preocupações fundamentais; que a 
coleta censitária exigirá esfôrço excepcional dos 
funcionários que integram a atual rêde de coleta, 
sendo necessária a concessão de um estímulo a 
êsse pessoal, de modo a compensar, pelo menos 
parcialmente, as horas extraordinárias de trabalho 
específico executado, quase sempre em 
circunstâncias penosas.” 

Trata-se, como se vê, de medida plenamente 
justificada, à vista da importância e vulto das tarefas 
a serem executadas, as quais, de fato, demandarão 
de seus executores esforços extraordinários e 
sumamente exaustivos. 

Assim, dentro dos aspectos dados ao exame 
desta Comissão, opinamos pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1970. – 
Waldemar Alcântara, Presidente – José Emírio, 
Relator – Ruy Carneiro – Eurico Rezende – Guido 
Mondin – Adolpho Franco. 

PARECER 
Nº 439, DE 1970 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 14, de 1970. 
 
Relator: Sr. Adolpho Franco 
O projeto sob exame foi encaminhado ao 

Congresso Nacional, com a Mensagem nº 173, de 
1970, do Sr. Presidente da República, nos têrmos do 
art. 51 da Constituição Federal. 

Acompanha a mensagem Exposição de 
Motivos do Sr. Ministro de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, dando conta dos motivos que 
ditaram a iniciativa da proposição. 

O projeto, em resumo, cria um regime de 
trabalho especial para os serviços da Fundação 
IBGE, com gratificação a ser arbitrada pelo Conselho 
Diretor do citado órgão, a fim de atender à execução 
das tarefas relativas ao VIII Recenseamento Geral 
do Brasil. 

Os recursos financeiros necessários à 
efetivação da medida, previstos no art. 6º do projeto, 
correrão à conta de disponibilidades inscritas no 
Orçamento vigente – Código 01-01-1.002, VIII 
Recenseamento Geral do Brasil. 

Assim, verificando-se que o projeto objetiva 
realização de grande importância e já coberta por 
previsão orçamentária, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1970. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente – Adolpho 
Franco, Relator – Eurico Rezende – Waldemar 
Alcântara – José Ermírio – José Leite – Júlio Leite – 
Bezerra Neto – Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O Expediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu ofício, de 16 de 
 junho de 1970, do Governador do Estado 
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de Mato Grosso, Sr. Pedro Pedrossian, solicitando 
autorização do Senado Federal para contrair 
empréstimo externo no valor de US$ 1.481.610,00 
(um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, 
seiscentos e dez dólares), destinado à compra de 
máquinas de terraplenagem sem similar nacional, de 
fabricação da Caterpillar Tractor Co. 

O referido pedido aguardará, na Secretaria-
Geral da Presidência, a complementação dos 
documentos indispensáveis à tramitação da matéria. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo 

Levi. 
O SR. EDMUNDO LEVI (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ambas 
as agremiações partidárias em que se comprime a 
vida política nacional aprestam-se, preparam-se para 
a companha, que, segundo a lei, haverá de culminar 
com o pleito que se deverá ferir a 15 de novembro 
futuro. Naquela oportunidade, a parcela do povo 
brasileiro, a que se consente que, de qualquer forma, 
interfira na formação de um dos setores do Poder 
Público, irá sufragar os nomes que hão de compor as 
futuras Assembléias estaduais, a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal e, em algumas 
Unidades federativas, as vereanças e o comando 
das comunas. 

Não me refiro, Sr. Presidente, à solenidade 
que se realizará a 3 de outubro. Evidentemente, 
naquela ocasião, não haverá eleição no sentido de 
disputa entre candidatos e escolha, afinal, daqueles 
que polarizam as simpatias ou que melhor 
impressionem pela doutrina, pela programação, 
pelas idéias que esposam. 

Naquela oportunidade, isto é, a 3 de outubro, 
haverá apenas a formalização de um ato que, em 
substância, cabe, vamos dizer eufêmicamente, a um 
único eleitor: o Chefe do Poder Executivo. 

Na designação dos futuros governadores 
haverá, no máximo e tão-sòmente, a prática de um 
ato complexo, como classifica o Direito 
Administrativo, pois que, na sua complementação, 
interferirão órgãos de esferas diferentes. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, as agremiações consentidas empenham-
se, sinceramente, para que a 15 de novembro 
possamos ter um pleito, se não como seria de se 
desejar, com plena liberdade, mas, pelo menos, em 
que uma pequena parcela do povo brasileiro, 
trilhando os caminhos estreitos que restam aos que 
enveredam pela vida pública, possa escolher os 
homens que irão representar, nas Casas 
Legislativas, as correntes de idéias que formam o 
contexto da opinião pública nacional. 

Serenamente, devemos admitir que, tanto o 
partido oficial como aquêle a que se atribui a missão 
de fiscalizar os atos governamentais, ambos 
procuram encontrar o caminho para atrair a opinião 
pública, dando-lhe motivação, a fim de que participe 
corajosamente do pleito de 15 de novembro. 

Infelizmente, entretanto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, difícil tarefa se impõe aos dois partidos. 
Não basta dizer que se realizarão eleições. Importante 
é fazer chegar ao povo uma mensagem e motivá-lo 
para que vote sabendo por que vota e para que vota. É 
preciso dar ao povo uma motivação para que venha à 
praça pública escolher livremente os seus candidatos. 
Serenamente, repito, devemos reconhecer o esfôrço 
que ambas as facções vêm desempenhando no 
sentido de encontrar êsse caminho. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como 
poderemos nós, sobretudo os homens da Oposição, 
motivar o povo, se, em verdade, pelas ameaças  
que pairam sôbre todos nós, ameaças  
oriundas da vigência de um estado de exceção, 
como poderemos nós discutir honestamente os pro- 
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blemas que devemos debater? Como iremos 
analisar, criticar, apontar erros e acertos, também, 
dos governantes? Como poderemos apontar 
desmandos daqueles que, em determinados postos, 
têm abusado da autoridade de que são detentores? 
Como iremos em praça pública, nas tribunas, nos 
comícios, através das rádios e da imprensa, 
transmitir ao País e a seus dirigentes as 
reclamações, os apelos, as queixas e também os 
louvores porventura partidos do seio do povo? 

Sr. Presidente, está vigente, ameaçador, 
cerceando tôdas as liberdades de manifestação do 
pensamento, o Ato Institucional nº 5, que, com seus 
efeitos draconianos, limita e impede, obstaculiza 
qualquer ação, qualquer análise que, ao arbítrio dos 
intérpretes governamentais, possa ser tida como 
contestação, como ato de provocação? Teríamos 
apenas de louvar os acontecimentos que condizem 
com os interêsses do povo; teríamos, apenas, de 
apontar os acertos, que os há, dos governantes 
brasileiros. Mas, quando tivéssemos ou tivermos de 
apontar erros, desacertos, desmandos, arbítrios, aí 
talvez surja contra nós a acusação, injusta, de 
contestadores, subversivos, de inimigos do regime e 
das instituições. 

O Ato Institucional nº 5, vigente como está, é, 
portanto, uma rôlha à livre manifestação, à livre 
propaganda para que se tenha um pleito eleitoral 
digno de um país livre, soberano, altivo e civilizado. 

Há de se dizer que, para dar garantias ao 
pleito, temos, além da palavra honrada do eminente 
Presidente da República, a proteção que os 
Tribunais Eleitorais assegurariam aos candidatos. 
Mas, Srs. Senadores, que proteção poderá 
assegurar uma Justiça que tem a sua sorte também 
pendente de arbítrio constituído em forma de lei, 
através do Ato Institucional nº 5? 

Como poderemos esperar que um  
juiz, um magistrado que não dispõe de ne- 
 

nhuma garantia, que pode ser demitido a qualquer 
momento, sob acusação de ser incompatível com o 
regime e o espírito revolucionário, como esperar que 
um magistrado que age nessa situação, por mais 
digno e mais corajoso que seja, possa constituir uma 
garantia para um pleito livre e democrático? 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – Para que V. Ex.ª 

não fique no desconfôrto do monólogo, eu me 
permito estabelecer um debate com V. Ex.ª. E já há 
matéria-prima para êsse debate, na circunstância de 
V. Ex.ª haver dito, inicialmente, que o Ato 
Institucional nº 5, incorporado em têrmos transitórios 
à nova Constituição, se constitui numa ameaça à 
liberdade. Devo dizer a V. Ex.ª – e, realmente, isso é 
proclamado pelo próprio Sr. Presidente da República 
– que ainda não estamos no estado de direito pleno, 
mas que o advento do regime democrático integral já 
está aprazado para 1974. Só essa pequena 
dimensão de tempo caracteriza que nem sempre é 
elogiável a impaciência de alguns políticos. Mas a 
existência do AI-5 é uma necessidade, ou melhor, 
um mal necessário. Por exemplo, V. Ex.ª não iria 
censurar um médico ou uma casa de saúde que 
estivesse com o bisturi preparado para, a qualquer 
momento, funcionar, porque êle, embora cortando, 
corta em obséquio da saúde. No caso da falta de 
garantia dos juízes, realmente as condições de 
inamovibilidade estão suspensas. Estas garantias 
estão sobrestadas. Devemos convocar os fatos de 
um passado recente. No Govêrno Castello Branco, 
nós estávamos em regime de exceção completa, 
integral. No entanto, nunca ouvi que nesta Casa, 
nem tive conhecimento de que na outra Casa do 
Congresso ou em qualquer Assembléia Legislativa, 
políticos da Oposição reclamassem contra as 
decisões da Justiça Eleitoral. Aquêles que tiveram 
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votos para se eleger foram eleitos, vieram fazer 
oposição. De modo que a Justiça tem de examinar 
mais os fatos do que a teoria, e os fatos comprovam 
que a verdade eleitoral vem sendo respeitada desde 
o Govêrno do Presidente Castello Branco. E, se V. 
Ex.ª diz que não, deve apontar um fato que seja, e 
creio que V. Ex.ª não conseguirá fazê-lo. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Eurico Rezende, V. Ex.ª, segundo declarou, para que 
o seu modesto colega não ficasse no desconfôrto do 
monólogo, trouxe, ao final do seu aparte, não quero 
dizer uma provocação, mas como que me atirou uma 
armadilha para desviar-me do roteiro que me propus 
na minha despretensiosa exposição. Estou 
justamente, eminente Senador Eurico Rezende, 
tratando do assunto por antecipação, para que 
amanhã, quando no acirramento da campanha, por 
todo êste Brasil, surgirem as pressões, nós que 
havemos de sofrê-la não sejamos acusados de 
inércia, de inatividade no momento oportuno em que 
deveríamos prevenir o mal. 

As pressões, sabe V. Ex.ª, surgem por todos 
os recantos do Brasil, partidas das autoridades 
policiais, de prefeitos e até, infelizmente, de alguns 
juízes, ávidos, gulosos de promoção urgente. Não 
estou aqui para apontar nomes, mas para apontar o 
que poderá ocorrer e tem ocorrido e preveni-los, para 
não têrmos desgôsto quando ocorrerem. Prevenindo 
agora, chamamos a atenção das autoridades para 
que os previnam. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permita-me V. 
Ex.ª prosseguir na polêmica. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois não. 
O SR. EURICO REZENDE: – Já que V. Ex.ª 

não aponta nenhum fato, e já que V. Ex.ª, por outro 
lado, diz que faz apenas uma advertência, verifica-
se, concessa venia, que V. Ex.ª está operando, a 
tôda carga, uma usina de adivinhações. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Não, Excelência. 
Esta, não. O que há são fatos. V. Ex.ª sabe que está 
aí pendente, ameaçador, o Ato Institucional, não 
contra V. Ex.ª, porque é um homem que está aqui, 
constantemente, esgrimindo a sua verbalidade em 
favor do estado de exceção, mas haverá e 
constantemente permanecerá essa ameaça àqueles 
que, por qualquer circunstância, não se colocaram 
inteiramente de acôrdo com as atuais práticas da 
violência e que hão de ser praticadas no futuro. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permita-me V. 
Ex.ª interrompê-lo, uma vez que ainda não concluí o 
segundo aparte, para dizer que quem perdeu 
instrumentos de pressão fomos nós, justamente, da 
ARENA, precisamente do Govêrno, porque, na época 
em que a escola era risonha e franca, banqueiros, 
presidentes de autarquias, certos diretores de serviço 
não precisavam abandonar essas funções para pleitear 
mandatos eletivos. Com a Revolução, hoje qualquer 
titular de poder administrativo ou de poder econômico, 
neste País, tem de deixar a cidadela profissional da sua 
influência meses antes do pleito. Antigamente, o 
Govêrno podia nomear à vontade qualquer servidor 
público, independentemente da competição, do mérito, 
vale dizer, do concurso público. Hoje, nenhum 
elemento da ARENA, por mais prestígio que tenha, 
pode contemplar os seus correligionários, os seus 
companheiros, vale dizer, a sua clientela política, com 
qualquer cargo público. Então é até risível quando se 
fala em instrumento de pressão do Govêrno atual, 
quando êsses instrumentos de pressão foram 
totalmente afastados em todos os escalões da 
administração pública centralizada e descentralizada. 
Por outro lado, tem sido recomendação  
expressa do Sr. Presidente da República não  
admitir, em hipótese alguma, a drenagem de  
recursos financeiros dos Podêres Públicos  
federal, estaduais e municipais para o processo 
 

 



– 109 – 
 
eleitoral. Esteja tranqüila a Oposição, que ela será 
beneficiada, sem distorções e sem defraudações 
com a verdade eleitoral que a dimensão do seu 
prestígio possa merecer. Fique tranqüilo V. Ex.ª, e 
com V. Ex.ª a honrada Oposição brasileira. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Eurico Rezende, V. Ex.ª, com a sua inteligência e a 
sua habilidade, procura situar a possível pressão 
governamental apenas nas nomeações e nos 
cargos que alguns titulares detêm. Mas, Sr. 
Senador Eurico Rezende e eminentes Srs. 
Senadores, há no momento um instrumento de 
pressão muito mais forte, de que V. Ex.as se 
utilizarão contra nós da Oposição: é a nomeação, 
por antecipação de meses, dos Governadores de 
Estado. Indicados os Governadores, para eleição a 
3 de outubro, já estão êles percorrendo os seus 
Estados, as suas circunscrições, dizendo quais são 
os seu candidatos, o que farão ou o que prometem 
fazer. Então, haverá em cada Estado um 
instrumento permanente de pressão, através da 
presença, da palavra e da ação dos Governadores 
nomeados a 3 de outubro, antes do pleito eleitoral 
pròpriamente dito. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me 
permite? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois não, Senador. 
O SR. EURICO REZENDE: – Todo processo 

eleitoral tem que ter pressões. O que é preciso é 
distinguir a pressão legítima da pressão ilegítima. 

O SR. EDMUNDO LEVI:– Não, nobre 
Senador. 

O SR. EURICO REZENDE: – Ou V. Ex.ª 
queria que se fizesse o quê? V. Ex.ª queria, então, 
que a ARENA, tendo essa jazida inesgotável, que é 
a escolha de um Governador, a colocasse em 
disponibilidade ou então alugasse essa influência ao 
MDB? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Não, Ex.ª, não é 
isso. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª deve 
contentar-se em ter essa pressão legítima no único 
Estado que a merece, que é a Guanabara. O Sr. 
Chagas Freitas, por certo, vai correr e percorrer tôda 
a Guanabara, num trabalho de pressão legítima, em 
favor da eleição dos Senadores e dos Deputados 
daquela circunscrição do País. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Numa cidade como 
o Rio de Janeiro é que não haverá pressão de 
Governador. Pressão legítima se faz através da 
campanha de esclarecimento, isto sim. Pressão 
legítima, através de esclarecimento, debate, 
doutrinação. 

O SR. EURICO REZENDE: – Qual a pressão 
ilegítima que um Governador escolhido exerce? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Um Governador 
nomeado, pessoalmente vai exigir a eleição de seus 
correligionários. 

O SR. EURICO REZENDE: – Exigir não, 
procurar demonstrar. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Essa pressão se 
fêz no pleito passado – vamos ser sinceros – far-se-á 
agora. 

O SR. EURICO REZENDE: – O que se 
procura é o melhor para o Estado. Quanto melhor o 
prestígio do Estado, nos altos conceitos da 
República, melhor para o Estado. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Os Governadores a 
serem eleitos serão, realmente, nomeados agora. 

O SR. EURICO REZENDE: – Então o calo de 
V. Ex.ª está doendo aí. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Êles irão a todos os 
Municípios recomendar seus candidatos. Êles irão 
acompanhar os seus candidatos, como estão 
prometendo fazer, em todos os Estados, exercendo 
pressão com as suas presenças. 
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O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – V. Ex.ª está 
inovando, agora, o conceito de nomeação. 

O SR. BEZERRA NETO: – Devo admitir que 
admiro e invejo a coragem que tem o eminente 
Senador Eurico Rezende. A lei de 
desincompatibilização, quanto a chefes de 
autarquia e de sociedades de economia mista, 
detentores de cargos públicos, para que êstes, 
deixando o cargo, se candidatassem a postos 
eletivos, já existia no Código Eleitoral antes da 
Revolução de 1964. S. Ex.ª diz que, no tempo da 
escola franca e risonha, não havia essa obrigação 
de desincompatibilização. Ora, o Código Eleitoral, 
em 1962, 1963, já obrigava os detentores de cargos 
públicos, os chefes de autarquias e de sociedades 
de economia mista, os Prefeitos municipais a 
deixarem êsses cargos quando candidatos. Antes 
da Revolução, não é novidade da Revolução de 64! 
Coloquemos a questão nos devidos têrmos! V. Ex.ª 
é jurista e sabe que o Código Eleitoral é expresso 
nessa exigência. 

O SR. EURICO REZENDE: – O nobre orador 
há de permitir, agora, que, desapropriando um 
pouco V. Ex.ª, contraaparteei, o eminente Senador 
Bezerra Neto, que, ontem, começou a se 
especializar, aqui, em futebol internacional. Eu não 
disse isso, absolutamente – e seria uma heresia, o 
eminente Senador por Mato Grosso não me faria a 
injustiça de dizer que cometi êsse disparate –, o 
que eu estabeleci foi um confronto entre as normas 
de inelegibilidade e desincompatibilização atuais 
com as normas vigentes no passado. Antes, “a 
escola era risonha e franca”; os prazos, menores; 
nem todos eram atingidos pela inelegibilidade e 
pela desincompatibilização. Citei o caso expresso 
dos banqueiros: presidente de Banco podia ficar no 
cargo, atravessar o rubicão das urnas e, depois, 
até, acumular a função banqueira com o mandato 
eletivo. 

E outros casos que não me ocorrem , agora. O 
fato é que a Revolução arrochou em matéria de 
inelegibilidades e de desincompatibilização. Antes 
havia. Sei que inelegibilidade é um instituto mais 
velho que a Sé de Braga, aqui no Brasil é 
pràtícamente da época da rota das caravelas, 
abençoado pela presença da Cruz de Cristo e pela 
voz do sacerdote. É muito velho isto, é bem velho o 
instituto da inelegibilidade no Brasil. E diferença para 
melhor, em benefício do processo democrático, foi 
conseguida com o Govêrno Revolucionário. Volto a 
insistir: a Revolução despojou o Govêrno de vários 
instrumentos de arrecadação e de pressões 
eleitorais. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Bezerra Neto, V. Ex.ª demonstrou que não houve 
pràticamente novidade, no que tange ao instituto da 
inelegibilidade. 

O que houve foi maior ou menor graduação, 
mas as inelegibilidades já figuram no Código 
Eleitoral. 

Quanto ao fato alegado pelo eminente Senador 
Eurico Rezende de a própria Revolução haver 
despojado de elementos de fôrça de intentação de que 
disponha pela própria Lei das Inelegibilidades, ao 
contrário, ela se reforçou. E não estou reprovando a 
Revolução por isto. Não sou daqueles que só 
conhecem os desacertos e só encontram erros. 
Apenas, o que me aborrece e me causa espanto é ver 
que certos elementos que concorreram para aquêles 
erros, constantemente, nesta Casa como na outra, 
atiram pedradas ao passado de que foram 
sustentáculo. Devemos é ter a sinceridade de 
reconhecer os erros cometidos e procurar corrigi-los. 
Não estamos aqui como em qualquer parte, a querer 
apontar à execração pública homens que, cumprindo o 
seu dever, participaram de uma ordem jurídica 
legalmente instituída, de uma ordem política legalmente 
constituída e só reconhecer méritos naqueles 
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que, no momento, comandam a causa pública, são 
detentores do Govêrno. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V.Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – Acho até que há 

um aspecto, data venia, de injustiça de V. Ex.ª 
quando insiste em que o processo eleitoral está com 
vícios a favor da corrente política situacionista. 
Porque V. Ex.ª teve a compreensão do Govêrno 
Revolucionário quando, sôbre o projeto de 
Constituição de 1967, apresentou uma emenda 
salutar, qual seja, exigindo domicílio eleitoral. Não 
sei se o Sr. Senador Edmundo Levi, em qualquer 
Govêrno passado, conseguiria a aprovação daquela 
emenda, que impediu que vários políticos de 
influência no Govêrno Castello Branco, 
principalmente militares, pudessem ter condições de 
elegibilidade, logo depois do processo revolucionário. 
No entanto, foi V. Ex.ª quem apresentou essa 
emenda, que mereceu não apenas o aplauso do 
Presidente Castello Branco, mas o louvor que ouvi 
de S. Ex.ª, ao dizer que aquela emenda era 
“altamente salutar” – expressão do saudoso 
estadista. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Folgo em ouvir o 
depoimento de V. Ex.ª. 

Como dizia há pouco, penso que se enrijeceu 
o instituto das inelegibilidades. Há, entretanto, 
exageros. Ficaram permanentemente inelegíveis 
aqueles que foram atingidos por qualquer medida 
disciplinar contida nos Atos Institucionais. Há 
exageros, há injustiças que devem ser corrigidas, 
mas também há muitas medidas que aprimoraram ou 
melhoraram as inelegibilidades vigentes sob a 
Constituição de 1946. Procuro fazer uma oposição 
alta e limpa, Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª sempre 
primou pela elegância parlamentar. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Reconheço, 
também, os acertos. Toda vez que encontro motivos 
de louvor à ação governamental, o tenho feito, da 
tribuna que o povo de minha terra me confiou. Mas o 
que eu quero dizer, Senador Eurico Rezende, o que 
eu quero reclamar, eminentes colegas, é a atenção 
de todos, daqueles que coordenam as correntes 
políticas, para o processo eleitoral que se vai ferir. 
Não será sob um regime de pressão, como se 
estivéssemos formados para um exercício de ordem 
unida, que poderemos arrancar do povo, 
espontâneamente, a livre manifestação da sua 
opinião. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – Há um microfone 

aí para V. Ex.ª e outro para o Senador Bezerra Neto. 
De maneira que V. Ex.ª está à vontade, está 
diversificado de atribuições. V. Ex.ª fêz referência a 
um fato que considera instrumento de pressão, do Sr. 
Presidente haver escolhido um Governador futuro 
para cada Estado, isto é, a superposição 
governamental. Acha V. Ex.ª que o fato será 
prejudicial à Oposição, porque é máquina trabalhando 
em favor da ARENA. Mas devo lembrar a V. Ex.ª que 
o prestígio do MDB, embora reconheça que seja até 
qualitativo e elogiável, está na conta corrente popular 
de um têrço. Só. Não tem mais do que um têrço, que 
vem sendo confirmado na sucessão eleitoral. Está no 
passado recente, em Estados onde houve eleições 
diretas para Governadores e, sem nenhum 
Governador indicado, a ARENA fêz, em todos eles, a 
maioria dos Deputados Federais, Deputados 
Estaduais e Prefeitos. No entanto, não havia este 
instrumento adicional de pressão, com a  
escolha dos futuros Governadores a que se  
refere V. Ex.ª. Então, o que a Oposição deve  
ter, Ex.ª, é o elogiável sentimento de modéstia de 
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um têrço da preferência popular, nós ficaremos e 
continuaremos com dois terços, ganhando, sempre, 
na votação e no acordo demográfico de cavalheiros; 
a Oposição, de vez em quando, ganhando na 
discussão, mas perdendo na votação. A questão é 
esta: a honrada Oposição tem um têrço e deve lutar 
para que nele não haja erosão, como vamos 
procurar fazer, agora, para alargar e dilargar, como 
diria Orozimbo Nonato, a modesta estatística da 
Oposição. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Um momento, 
Senador. O nobre Senador Eurico Rezende 
aconselha o comodismo. A Oposição não é 
comodista, nobre Senador Eurico Rezende, o 
desejo... 

O SR. EURICO REZENDE: – Não falei em 
comodismo e sim em modéstia. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – ...não é “acomodar-
se”. Se a Oposição se conforma com apenas um 
têrço, que, segundo V. Ex.ª, Senador Eurico 
Rezende, deve ser mantido, estaria num convênio de 
passivididade. 

O objetivo da Oposição é crescer. Todo 
partido político só tem um escopo: crescer, para, 
através do poder, realizar seu programa. Um partido 
que não busca o poder transforma-se numa espécie 
de “Exército da Salvação”: apenas deseja salvar 
almas e não realizar um programa. 

Nosso trabalho será este: lutar. E queremos 
lutar lealmente, em igualdade de condições, sem 
têrmos diante de nós a presença de um Governador 
todo poderoso, eleito, digamos, antecipadamente, 
por uma Assembléia, que irá pressionar o eleitorado. 

Sr. Presidente, estaríamos de acordo em que se 
nomeassem os Governadores, como se vai fazer, pelas 
Assembléias futuras, e não por essas Assembléias 
que, na realidade, dentro do verdadeiro espí- 
 

rito revolucionário – e o compreendo – estão 
desmoralizadas pelas cassações, pelas acusações 
de corruptas. 

O SR. EURICO REZENDE: – Como, 
Excelência? Qual a diferença que haveria entre a 
Assembléia atual e a futura? Entende V. Ex.ª que o 
Governador correria o risco de não ser escolhido? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – ...não podem 
eleger um Governador capaz de realizar um ideal de 
pureza. 

O SR. EURICO REZENDE: – Insisto: qual a 
diferença se nesta Assembléia ou na outra? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite-me V. 
Ex.ª uma aparte, Senador Edmundo Levi? 
(Assentimento do orador.) A luta fundamental, 
primeira mesmo, do Movimento Democrático 
Brasileiro é pela pureza do regime democrático. Esta, 
nossa grande e principal bandeira. O nobre Senador 
Eurico Rezende acaba de fazer uma afirmativa 
fundamentada em dados positivos, que a ARENA 
elegeu dois terços de parlamentares federais, estaduais 
e municipais, membros do Executivo. Não discutimos, 
porque são dados matemáticos. É exatamente aqui 
que o MDB manifesta a sua estranheza, porque, se a 
ARENA tem condições eleitorais, convencida de que 
continua com essas condições eleitorais, de sorte a 
manter o MDB apenas com um têrço de eleitorado, não 
se entende o desvirtuamento do regime democrático 
provocado, sob a responsabilidade governamental, 
com a conivência da ARENA, de se nomearem 
Governadores de Estado, ao invés de elegê-los, 
através da manifestação livre do povo. Ora, há uma 
contradição no comportamento da ARENA e na ação 
governamental, quando se convence, e se procura 
convencer a opinião pública de que a ARENA  
tem a maioria do eleitorado, mas não se acredita 
 nessa maioria. Por que, então, não se  
vai em busca dessa maioria, para eleger, 
democraticamente, os Governadores estaduais? Isto 
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é que causa espécie. Daí a nossa posição de luta 
para que se restabeleça eleição direta, de 
Governadores estaduais, também do Presidente da 
República, porque, de duas uma: ou a ARENA está 
em condições de corresponder à vontade popular e, 
portanto, de garantir a eleição de seus candidatos à 
Presidência da República e Governadores de 
Estado, ou a ARENA não confia nesse eleitorado e, 
por isso, lança mão de um recurso antidemocrático, 
que é o da escolha de candidatos a Governadores, 
como se se tratasse dos velhos tempos em que a 
Coroa portuguêsa escolhia donatários para entregar 
pedaços do Brasil, a fim de que esses donatários os 
administrassem. Nós não estamos na época das 
capitanias, estamos num País livre que nós, do 
Movimento Democrático Brasileiro, lutamos para que 
seja realmente um País democrático. Esta é a 
grande diferença, Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Concederei dentro 
de um instante. 

O SR. EURICO REZENDE: – É para não 
perder a oportunidade, V. Ex.as estão de acordo, de 
modo... 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Eu apenas quero 
dizer o seguinte: o nobre Senador Lino de Mattos 
como que se antecipou e desenvolveu a pergunta 
que formularia ao eminente Senador Eurico 
Rezende. Se a ARENA tinha tanta certeza de que, 
em pleito livre, faria todos os Governantes, manteria 
a sua proporcionalidade, por que, então, correu para 
o pleito cerceado, para o voto indireto, para a 
nomeação de Governadores? 

Tem V. Ex.ª o aparte. 
O SR. EURICO REZENDE: – O eminente 

Senador Lino de Mattos continua pessimista nas 
críticas ao processo eleitoral. Em primeiro lugar, a 
ARENA e o Govêrno Federal não teriam receio de uma 
 

disputa em campo aberto, mesmo porque... 
O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª está 

confundindo o partido com o Govêrno: nós estamos 
falando de partido. 

O SR. EURICO REZENDE: – ...mesmo 
porque, em onze Estados da Federação, antes do 
processo oblíquo de eleição de Governadores, 
parece que o Govêrno – naquela época havia o 
pluripartidarismo –, representado pelos candidatos e 
partidos situacionistas, UDN, PSD e outros menos 
votados, só perdeu em Minas Gerais. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Isso fortalece 
minha tese! 

O SR. EURICO REZENDE: – Só em Minas 
Gerais. Nos outros Estados, a Oposição perdeu, e 
perdeu bem. Quanto a dizer que a eleição indireta é 
antidemocrática, trata-se, a meu ver, de uma opinião 
escoteira do eminente Senador Lino de Mattos; é 
palavra isolada, que o mundo todo contesta. A  
regra geral, no mundo civilizado, é eleição indireta 
geral. 

O SR. LINO DE MATTOS: – No regime 
parlamentarista! 

O SR. EURICO REZENDE: – A regra geral é 
eleição indireta. Não se pode dizer, como afirma, 
parece, Assis Ribeiro, que a eleição direta é a voz, a 
eleição indireta é o eco. Isso é de quem não conhece 
bem ciência política. Pode ter biblioteca muito boa, 
exuberante, caudalosa, florida, mas falta nela um 
pequeno volume chamado Ciência Política. A única 
diferença que há entre uma eleição de Governador 
direta e indireta é que a indireta é uma eleição 
solene, é uma cerimônia; e a eleição direta é “festa 
no arraial”, tem um aspecto mais eufórico, 
movimentação do povo. Não fica bem a um Senador, 
ou a um Deputado, condenar eleição indireta, porque 
isso é uma crítica autofágica, é autodesmoralização 
do poder, pois estaremos confessando  
que somos incapazes para eleger, esco- 
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lher um bom Presidente da República, e os 
Deputados estaduais são incapazes de escolher um 
bom Governador. Essa crítica, Senador Lino de 
Mattos, não pode ser feita sem uma veemente 
réplica na defesa da honorabilidade e, sobretudo, do 
espírito público dos parlamentares brasileiros. Eu me 
considero, Senador Lino de Mattos, com capacidade 
para escolher Presidente da República. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª foi eleito 
como resultado de “festa de arraial”! 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves.) 
(fazendo soar a campainha.): – Lembro ao  
nobre Senador que não é possível apartear o 
aparteante. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Eurico Rezende, V. Ex.ª falou em eleição indireta. 
Ninguém condenou, aqui, a eleição indireta. De 
princípio, disse – V. Ex.ª não estava presente – que 
não me referi a 3 de outubro, porque naquela 
oportunidade não haveria, como não haverá, uma 
eleição no sentido de disputa entre candidatos e 
escolha, afinal, de um deles. O que haverá é 
formalização de um ato que, em substância, já foi 
praticado por um único eleitor, que é o Sr. Presidente 
da República. Não há eleição verdadeiramente. Não 
criticamos a eleição indireta. Haveria eleição indireta, 
sé houvesse dois ou três candidatos disputantes 
perante o colégio eleitoral. Mas a verdade é que os 
candidatos já foram escolhidos titulares pelo 
Presidente da República. 

O SR. EURICO REZENDE: – Eu respondia 
apenas à indagação do nobre Senador Lino de 
Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Pergunta que 
não formulei, falei no processo da indicação de 
candidatos. 

O SR. BEZERRA NETO: – Permite V.  
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.).  
Não existe eleição indireta. Se houvesse, 
 

nas convenções é que seriam escolhidos os 
candidatos. Só existe nome indicado, não por 
Assembléia, nem Convenção, mas pelo Govêrno. 
Onde há eleição indireta? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – O que vai haver é 
apenas a formalização de um ato que, em 
substância, já foi praticado pelo Presidente da 
República. O Papa elege o Bispo, o Cônego. Aqui, a 
eleição é no sentido de escolher. Mas no sentido 
político não há essa eleição para a nomeação dos 
Governadores de Estado. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois não. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Senador Edmundo 

Levi, através de V. Ex.ª ainda quero dialogar com o 
nobre Senador Lino de Mattos, que está preocupado 
com um aspecto para o qual eu pretendo esclarecer 
com uma citação sediça: “a ordem dos fatôres não 
altera o produto”. É o que está em discussão. Ora, S. 
Ex.ª, o nobre Senador Lino de Mattos, entende que há 
mêdo, mêdo por parte, particularmente, do partido do 
Govêrno, da Aliança Renovadora Nacional, de 
encarar de frente o eleitorado. Ora, como não 
estamos encarando de frente? Que outra aferição 
poderemos fazer, senão nas eleições que se 
processarão a 15 de novembro, quando, através das 
candidaturas para o Senado Federal, para a Câmara 
dos Deputados e para as Assembléias Legislativas, 
nós teremos a resposta de quem está contra o partido 
do Govêrno e de quem não está? Ora, ao longo 
destas últimas eleições, o resultado das urnas tem 
sido favorável, em maior ou menor proporção, mas 
sempre favorável. E o que estamos esperando; pela 
constatação da campanha que estamos 
desenvolvendo, é êsse resultado. Portanto, não 
importa, no caso do Governador, ser escolhido por 
eleição indireta. A aferição se fará pela votação direta 
para aquêles que virão compor o Senado Federal, a 
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Câmara dos Deputados e as Assembléias 
Legislativas. Portanto, repetimos com ênfase, a 
ordem dos fatôres não altera o produto. A resposta 
será a mesma, com ou sem eleição direta para 
Governador. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Se a resposta será a 
mesma, por que não se dá plena liberdade ao eleitor? 
É o mêdo do crescimento do MDB. O que se propõe o 
partido do Govêrno é tomar todas as providências para 
que o partido oposicionista não cresça. Mas, se houver 
um pouco de liberdade, se o partido oposicionista 
puder concorrer em igualdade de condições com 
aquêles que gozam dos favores ou melhor, da proteção 
governamental, então poderemos dizer que estaremos, 
realmente, correndo um pleito livre e franco. O que se 
pretende, porém, como disse o nobre Senador Eurico 
Rezende, usando os termos do Ministro Orozimbo 
Nonato, é dilargar cada vez mais a ARENA e restringir 
cada vez mais o MDB; é restringir o MDB a uma 
expressão mínima, de tal sorte que se dê ao mundo a 
impressão de que existe mais de um partido político no 
Brasil e que nós não caímos no unipartidarismo, que é 
a desgraça e a falência de tôda organização 
democrática. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
uma parte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.as da 

Oposição, com algumas exceções, é óbvio, dizem 
sempre que a infortunística eleitoral da Oposição está 
no processo de eleição indireta de Governador e de 
Presidente da República, porque, caso se tratasse de 
eleição direta, o êxito oposicionista estaria assegurado. 
Então, diante dessas afirmativas, pergunto a V. Ex.ª, à 
Oposição: qual tem sido o resultado da eleição  
direta e secreta para os outros cargos? Têm  
V. Ex.ª prosperado muito, conseguiram maioria 
 nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras 
 de Vereadores, na Câmara dos Deputados, 
 

no Senado Federal? O processo era o da eleição 
direta e secreta. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Um momento, 
nobre Senador. 

V. Ex.ª sabe, nobre Senador Eurico  
Rezende... 

O SR. EURICO REZENDE: – É que Vossas 
Excelências não têm realmente, ainda, maioria do 
eleitorado... 

O SR. EDMUNDO LEVI: – ...que nas 
cidades... 

O SR. EURICO REZENDE: – ...em todo o 
País. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – ...onde se pode 
influenciar o eleitorado mais livre, o MDB cresceu. 

A questão está, nobre Senador, no temor que 
impera na alma popular: as cassações, as pressões, 
as prisões, as perseguições ainda intimidam o 
eleitor, e, então, todo aquêle que gostaria de votar na 
Oposição se intimida e não comparece. Isso já não 
ocorre nos grandes centros, nas grandes cidades, 
porque o eleitor é mais livre, mas nos pequenos 
centros, principalmente no interior, a intimidação é 
geral. V. Ex.ª, que não pertence ao MDB, deve ter 
sabido das dificuldades encontradas por aí para que 
fôssem assinados os livros. Vossas Excelências, da 
Situação, encontraram facilidades onde os chefes 
comunais, como houve em São Paulo, segundo 
denúncias formuladas pelo nobre Senador Lino de 
Mattos e publicadas nos jornais, puderam mandar 
caminhões e mais caminhões para diversos postos, 
a fim de que funcionários de determinados 
Departamentos assinassem os livros. Mas, por temor 
ou por desestímulo, poucos queriam assinar os 
livros: uns por temor, outros por, não acreditarem  
em eleições, sabendo a situação em que estamos. 
 É bem verdade que não existe, hoje, aque- 
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la célebre Comissão de podêres que havia antes da 
Revolução de 30, mas existe o alfanje, constante, aí 
cortando a cabeça daqueles que, por qualquer 
motivo, desagradam os poderosos do dia. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª permite 
outro aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois não. 
O SR. EURICO REZENDE: – Não se trata de 

eleitorado amedrontado no interior e eleitorado 
independente nos grandes centros. V. Ex.ª tem que 
recrutar a informação histórica antes da Revolução. 
O Govêrno tinha uma base parlamentar de 2/3, 
porque sustentada pelo PSD e pelo PTB. Com a 
Revolução e, especificamente, com a dissolução dos 
partidos e, por via de conseqüência, com a formação 
da ARENA, PSD e UDN se uniram em tôrno do 
Govêrno. Então, aquilo que era dois terços, no 
passado, a favor do Govêrno, passou a ser dois 
terços do Govêrno atual, do Govêrno da Revolução. 
É isto, nobre Senador Edmundo Levi. V. Ex.ª verifica 
isto no Senado, na Câmara dos Deputados, nas 
Assembléias Legislativas; PSD e UDN detinham as 
grandes bases interioranas, e essas bases se 
transferiram para a sustentação política da 
Revolução. A questão é essa. Não se rata de 
eleitorado amedrontado do interior, nem de 
eleitorado independente dos grandes centros. Foi a 
estruturação política da Revolução que lhe deu a 
estatística, aliás, confortadora e imbatível de dois 
terços. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois não,  
Senador. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Senador Edmundo Levi, o debate está, na verdade, 
brilhante, sobretudo quando êle toma um aspecto 
doutrinário, como vem tomando. Mas, ao que  
parece, V. Ex.ª desviou-se profundamente da  
meta de seu discurso. O objetivo de V. Ex.ª não 
 

era analisar fatos passados, mas sim advertir o 
Govêrno, nessa fase de véspera de eleições, no 
sentido de que haja plena liberdade para o pleito 
mesmo em se realizando na forma como vai realizar-
se: eleições indiretas para Governador e assim por 
diante. Estimaria que V. Ex.ª continuasse o seu 
discurso defendendo a tese que significa uma 
advertência e, ao mesmo tempo, um apêlo para que 
a Revolução, que prometeu democratizar o País, na 
verdade dê o exemplo nestas eleições, não obstante 
as falhas que elas, naturalmente, terão, no sentido 
de que haja liberdade completa em todos os 
Estados, para que o eleitorado possa votar com 
segurança, utilizando as franquias asseguradas 
ainda pela Constituição Revolucionária. Outro 
aspecto que, de boa-fé, não podemos esquecer é o 
temperamento e a formação democrática do povo 
brasileiro, a fim de estabelecermos um confronto 
entre a votação direta e a indireta. Quem conhece a 
Nação brasileira há de sentir que ela se vê 
constrangida na sua liberdade, com sua vontade 
delimitada e restrita, dada a circunstância de que não 
pode escolher livremente os candidatos à 
Presidência da República, a Governador, etc. Este é 
o próprio pensamento da ARENA e do Presidente da 
República. Estamos numa fase realmente 
excepcional. E tanto o Presidente da República e o 
partido que o apóia o reconhecem, que não é 
possível contrariar a vontade popular da Nação 
brasileira no sentido da eleição direta, que o próprio 
Presidente da República o tem declarado, em 
discursos, em pronunciamentos, e o próprio Líder do 
Govêrno, ainda há pouco, chegou a confirmar, aqui 
no Senado, que a eleição indireta é de caráter 
temporário, provisório. Quer dizer, o próprio Govêrno 
e o partido que o apóia reconhecem que estamos 
numa fase de anormalidade na vida jurídica  
do País, e êles próprios admitem que, a partir  
de 74, vamos ter votação livre, povo livre; não iremos 
ter eleições indiretas; é o povo que irá eleger 
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o Presidente da República, os Governadores de 
Estado e assim por diante. De modo que, em 
substância, ARENA e MDB estão em harmonia, 
dentro dessa tese, dentro dessa doutrina que não é 
possível contestar. Para outros povos, é natural que 
a eleição indireta seja, até, o melhor processo de 
eleição dos governantes, mas, para o Brasil, não. O 
eleitor mais humilde que houver, no recanto mais 
longínquo deste País, quer manifestar seu voto, quer 
dar seu voto a um candidato, quer votar livremente, 
não vota a não ser por um constrangimento natural 
nesta fase de impedimento da ordem legal. 
Doutrinàriamente, ARENA, Presidente da República 
e MDB estão dentro do mesmo ponto de vista: ainda 
existe uma situação de anormalidade que a plena 
democracia vai restabelecer mais tarde; a plena 
democracia virá quando houver eleição direta, 
quando o povo puder votar livremente, escolher os 
seus candidatos livremente. Por isso, eu chamaria a 
atenção de V. Ex.ª. Seu discurso está brilhante, os 
debates estão brilhantes. O Líder do Govêrno e o 
Líder do MDB estão discutindo com cavalheirismo 
parlamentar, mas pediria que insistisse nesta tese, 
de que o Govêrno desse um exemplo, mesmo numa 
fase de anormalidade, em que tudo está nas mãos 
dêle, assegurasse tranqüilidade ao MDB, não 
importa a quantidade de seus representantes, mas o 
idealismo que defende, a doutrina. Não importa que 
estejamos em minoria, numa minoria que não nos 
envergonha... 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Até nos exalta. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Somos uma minoria, mas temos o nosso programa e 
vamos segui-lo dentro da ordem, da lei, do melhor 
espírito público. Se continuarmos, com o resultado 
das eleições, nessa minoria em que atualmente 
estamos é porque o povo assim o quer, na parte da 
eleição direta. Se progredirmos, prosperarmos, 
aumentarmos o volume de nosso eleitorado, melhor 
 

será para nós. Isso não afeta o espírito da 
democracia, que deve ser a constante de todos nós. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, a expressão aristotélica, de 
que o homem é um animal político, não significa 
apenas que êle deve viver em sociedade. Tem 
significado mais amplo, quer dizer, que o homem, 
vivendo em sociedade, quer influir nos destinos, no 
comando dessa sociedade em que êle se integra. 

O homem que é político é um homem livre e, 
como homem livre, quer livremente escolher aquêles 
que livremente o devem conduzir ao destino do bem-
comum. Êste e o sentido exato da expressão “o 
homem é um animal essencialmente político”. E se 
assim é, está nessa essência o fato de que o voto é 
inerente à própria personalidade humana. Somente 
os escravos é que abdicam do direito de participar da 
condução da sociedade em que vivem. Entregam ao 
seu senhor o seu destino, porque é mais cômodo, 
não lhes trazem qualquer aborrecimento, não lhes 
dão canseiras, as lutas, as disputas. Só os escravos 
e os animais irracionais se sentem bem na coleira. O 
homem livre, não, quer participar da disputa, da luta 
pelo comando da sociedade em que vive. Daí por 
que é essencial que no Brasil se restabeleça o voto, 
para que os brasileiros, que são homens livres, 
possam escolher livremente seus dirigentes, aquêles 
que devem dirigir os destinos da Pátria. 

O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª permite 
um aparte? (Assentimento do orador.) Sr. 
Senador, permita V. Ex.ª que eu diga, antes que V. 
Ex.ª retome o ponto central do seu pensamento, 
conforme lhe solicitou o Senador Argemiro de 
Figueiredo, que, em meio a tudo isso,  
uma ilação podemos tirar, e com ela talvez 
 todos concordemos. Despreocupado o eleitorado 
em relação ao Governador do Estado  
ou ao Presidente da República, o que 
 está acontecendo é que o eleitorado 
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está hoje muito mais do que antes – direi como 
nunca – concentrado no partido político, embora 
sejamos apenas duas facções em luta, porque, em 
verdade, cuidamos de Senadores e de Deputados 
federais e estaduais. Há um pensamento 
convergindo ùnicamente para o partido político. Isto é 
positivo e parece-me profundamente benéfico para a 
vida democrática brasileira. Falo particularmente com 
o pensamento voltado para o meu Estado, onde a luta 
eleitoral se desenvolve sem êsses aspectos focados 
por V. Ex.ª. V. Ex.ª sabe que no Rio Grande do Sul 
ninguém tem mêdo de nada. Então, estamos em 
franca luta, livre, aberta. O que verifico é isto: 
preocupação exclusivamente da composição das 
duas Casas do Congresso Nacional e das 
Assembléias Legislativas. Nunca, como hoje, o povo 
se preocupou tanto com os partidos políticos, porque 
agora há ação, há o pensamento popular dirigido para 
o partido político. Isto, V. Ex.ª reconhecerá, é 
profundamente benéfico à democracia. Tanto 
clamamos pela recomposição dos partidos políticos 
na vida política brasileira que isto está acontecendo. 
Portanto, se deixarmos de lado a preocupação de 
eleição direta ou indireta de Presidente da República, 
de Governador de Estado, há êsse outro aspecto que 
está servindo, grandemente, à democracia brasileira. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Eminente Senador 
Guido Mondin, a eleição de um Senador ou de um 
Deputado tem feições partidárias, mas a eleição de 
um Governador mobiliza todo o Estado em tôrno de 
uma personalidade ou de um programa. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Mas, direi a V. Ex.ª, 
com prejuízo do partido político. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – A eleição do 
Governador, usando a expressão do Senador Eurico 
Rezende, é a festa dos Estados. Mas é a festa 
maior, porque quando o eleitor brasileiro vota num 
 

Deputado Estadual, num Senador, ou melhor, 
quando num Município vota no seu Vereador, é 
eleição meramente local. O brasileiro não se 
encontra, está votando em setores. A grande festa 
de comunhão nacional é a eleição para Presidente 
da República. Nesta oportunidade, sim, todos os 
brasileiros se encontram e comungam pelo mesmo 
ideal de dar à República, de dar à Nação o seu chefe 
supremo. Nessa ocasião, tôdas as mentes, todos os 
pensamentos, tôdas as vontades convergem para o 
mesmo ponto: a Presidência da República, a 
unidade, o vértice da pirâmide do poder estatal. 

Por isso é que defendemos, como ponto 
fundamental da própria unidade brasileira, a eleição 
direta para Presidente da República. 

Dou o aparte a V. Ex.ª, Senador Bezerra Neto. 
O SR. BEZERRA NETO: – Estamos 

argumentando, aqui neste plenário, como se 
vivêssemos em uma situação natural, normal. Nós 
vivemos em artifício. Êsse quadro político-partidário 
é artificial. Tudo vem de cima para baixo, por 
nomeação, por outorga, que não corresponde às 
correntes populares do País. Pode acontecer essa 
recomposição política no Rio Grande do Sul, porque 
o sistema atual, o bipartidarismo coincidiu com a 
situação de fato já existente no Rio Grande do Sul. 
Nos outros Estados não, há uma série de fatos, uma 
relação completa de fatos que artificializam o nosso 
ambiente político-partidário. Não existem partidos, 
existe artifício. Não existe nada normal para se 
canalizar as tendências eleitorais. Existe o voto 
vinculado, que já cortou a liberdade do eleitor de 
optar por pessoas, por candidatos, pela tradição 
jurídica do nosso País. Existe uma série de 
anomalias, de todos conhecida. Não podemos 
argumentar como se vivêssemos numa época 
normal, com um quadro político normal, natural. De 
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modo que tudo que resulta disso não corresponde a 
uma solução justa nem a uma solução 
verdadeiramente direta do povo. Tanto assim que o 
povo, uma parte substancial do eleitorado, não 
atende ao chamamento dos políticos. Políticos êstes 
que também vêem os seus quadros diminuídos, 
cheios de lacunas, deixadas pelos que estão 
largando a vida partidária. Entendo que não há nada 
que corresponda a um funcionamento normal. 
Começou tudo com um artifício. Permanecemos num 
artifício antinatural, ilógico. O resultado é êste: o 
mormaço, a pasmaceira que domina o cenário 
político brasileiro. Estamos argumentando com 
coisas impossíveis, com um quadro irreal. O 
Govêrno, do ponto de vista executivo, pode estar até 
muito certo – e não está fora de moda o Executivo 
forte – na parte política propriamente, na parte 
parlamentar o quadro é lastimável, é negativo e cada 
vez mais depreciativo. Sentimos esta realidade nas 
conversas da ARENA com o MDB. O homem de bom 
senso, o realista não se poderá impressionar com os 
resultados das eleições de 15 de novembro. O 
resultado corresponderá a um quadro irreal que 
vimos atravessando e – queira Deus – dêle saiamos 
em 74, em 78 ou em outro ano porvindouro. No 
momento, não podemos esperar nada de normal nos 
eventos de 15 de novembro. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – O artificialismo da 
situação, eminente Senador Bezerra Neto, é 
comprovado fàcilmente. V. Ex.ª sabe que, para 
organizar os partidos políticos, tivemos de sair de 
livro à mão, pedindo a assinatura de eleitores, a fim 
de constituírem os Diretórios municipais. Presumia-
se tudo viesse de baixo para cima, desde a seleção 
do delegado até a escolha do candidato. No entanto, 
isso não aconteceu. Impôs-se que o Partido se 
organizasse através do eleitor, de baixo para cima, 
mas, também, se lhe impôs a nomeação de 
Governador, sem que as bases partidárias 
 

fôssem consultadas. Por conseguinte, V. Ex.ª, 
Senador Bezerra Neto, tem razão ao focalizar o 
artificialismo. 

O SR. BEZERRA NETO: – Quando saímos 
com o livro à cata de assinaturas de eleitores, para 
formação do MDB, estávamos numa época de 
verdadeiro terror. As cassações no auge, 
transbordando as ameaças o mêdo campeava. 
Fizemos papel de verdadeiros heróis, desafiando até 
os prognósticos da imprensa, prognósticos 
negativos, de que em determinados Estados não 
conseguiríamos fazer diretório algum. Só Deus sabe 
e nós, quanto nos custou, no Estado de Mato 
Grosso, fazer 29 Diretórios! 

O SR. GUIDO MONDIN: – O nobre orador me 
permite um aparte? (Assentimento do orador.) Eu 
seria muito insensível se não compreendesse o que 
o nobre Senador Bezerra Neto disse. Sabemos da 
realidade. Na verdade, a fase a que S. Ex.ª se refere 
passou. Portanto, não posso ouvir calado... 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Estão anunciando 
novas cassações agora, eminente Senador! Como 
passou essa fase?! 

O SR. GUIDO MONDIN: – ...não posso ouvir 
calado o nobre colega, representante de Mato 
Grosso, dizer que os nossos partidos políticos são 
artifícios, dentro da vida democrática brasileira. 
Não sei o que está ocorrendo em seu Estado; 
continuo pensando em têrmos de Rio Grande. No 
Rio Grande, há vida partidária, há amor partidário, 
há uma preocupação de aprimoramento partidário. 
Eu pergunto: os demais Estados são diferentes do 
meu? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª é feliz;  
V. Ex.ª tem um Govêrno do Rio Grande para o 
Brasil. 

O SR. BEZERRA NETO: – São diferentes. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Nós  

somos participantes do Poder Legislativo e, por- 
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tanto, não devemos afirmar, constantemente, que 
estamos vivendo, em matéria de partidos políticos, 
em pleno artifício. Tal não corresponde à realidade. 
Os próprios partidos políticos estão dentro de nós, 
através da nossa capacidade de trabalho, das 
nossas esperanças, da nossa convicção. Assim, o 
mal a êste respeito não está em apenas sermos 
dois partidos políticos. Dentro de cada um dêles, 
nós temos um campo de ação simplesmente 
formidável. Portanto, lamento não poder concordar 
com essas afirmações, porque contínuo pensando 
em têrmos de Rio Grande do Sul. Ora, se vejo meu  
Estado comportando-se assim, os dois partidos 
comportando-se assim, por que admitir que noutros 
Estados haja tanto pessimismo em tôrno das 
nossas agremiações? Não há artifício, a vida e o 
desenvolvimento dos nossos partidos dependem de 
nós, particularmente de nós representantes do 
povo. Portanto, se um representante do povo 
admite que estamos debaixo de um artifício, que 
pensarão de nós? De modo que não  
estou aqui para dar conselhos a ninguém.  
Estamos, porém, num diálogo fraterno, para, 
constantemente, afirmarmos que estamos num bom 
caminho, para que nos possamos apresentar ao 
povo como duas organizações pujantes, capazes 
de realizar muito em benefício da população 
brasileira. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Eminente Senador 
Guido Mondin, o que eu desejo é, precisamente, isto: 
que se banisse, que se afastasse do povo o temor 
que dêle se apoderou, em conseqüência das 
medidas de fôrça que feriram a consciência 
brasileira. 

Gostaria que o Brasil perdesse o temor, o 
mêdo de si mesmo. Parece que vivemos com mêdo 
de nós mesmos, tanto assim que fazemos leis 
 a tôda hora para acomodar situações,  
determinados momentos. Não nos instalamos num 
quadro verdadeiramente constitucional. Nós 
 

estamos vivendo com leis de remendos, sob uma 
Constituição com a superposição de um Ato 
Institucional que a absorve. É preciso que nos 
desfaçamos dêste instrumento de mêdo para que a 
alma brasileira se expanda. Sòmente com liberdade, 
numa sociedade sem temor, é que o povo poderá 
utilizar aquilo que Rui Barbosa chamou “a primeira 
arma do cidadão” – o voto. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Sòmente 
expungindo da vida brasileira os instrumentos de 
temor é que poderemos ter um povo capacitado para 
escolher, livremente, os seus mandatários. 

Tem V. Ex.ª o aparte. 
O SR. EURICO REZENDE: – Reconheço que 

o Congresso Nacional, aliás, tôdas as nossas Casas 
Legislativas, estão passando por um período de 
sacrifício, podadas em muitas das suas atribuições 
tradicionais, o desencanto minando várias de suas 
bases. É uma verdade. Mas é um sacrifício 
reprodutivo. Se V. Ex.ª quiser analisar – e sempre o 
faz –, com isenção, os fatos, verá que o responsável 
pelo progresso econômico do Brasil é o regime que 
temos; são as restrições. Sem o regime que 
adotamos a partir de 1964, o País não teria êsse 
surto, mais do que surpreendente, espetacular, de 
progresso. Estamos construindo, estugantemente, a 
emancipação econômica dêste País. Ninguém pode 
contestar isto. Então, êste sacrifício é reprodutivo. 
Estamos desenvolvendo e procurando consolidar o 
nosso ordenamento jurídico, o nosso ordenamento 
econômico. Mas é graças a essas restrições que isto 
está sendo realizado. Fala-se que o processo de 
escolha dos Governadores é um processo que 
defrauda o regime democrático. Nesta fase de 
transição, Sr. Senador Edmundo Levi, não  
importa a gente elogiar ou combater o processo 
 de escolha. O que importa é examinar o resultado 
da escolha, se êste processo está dando ao 
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País bons Governadores ou não. Eu me lembro de 
que, no passado, o processo era outro. Tive 
conhecimento, então de vários Governadores que 
não tinham muito aprêço pelo Código de 
Contabilidade Pública. Alguns foram até 
processados criminalmente. Com o processo de 
escolha, iniciado no Govêrno do Presidente Castelo 
Branco, eu não li, uma vez sequer, na imprensa, 
uma vírgula, erigindo suspeição à conduta moral 
dos Governadores. Não ouvi um discurso no 
Congresso dizendo que o Governador "fulano de 
tal" está causando erosão pecaminosa no Erário. 
Não ouvi. Mas, antes dêsse processo, eu ouvi muito 
e freqüentemente. Governadores houve até que 
foram punidos, que foram banidos por falta de 
exação no cumprimento do dever. Então, nessa 
fase de transição em que o Govêrno se preocupa 
com problemas de segurança nacional, êsse 
processo de escolha, além de ser legítimo, não tem 
no MDB parte legítima para criticá-lo. V. Ex.ª não 
tem o direito de criticá-lo, porque estão sendo 
escolhidos Governadores da ARENA para Estados 
em que a ARENA tem maioria maciça. Na 
Guanabara, o Presidente da República não indicou, 
porque lá o eleitorado majoritário é do MDB. Esta 
questão, Sr. Senador Edmundo Levi, além de se 
justificar pela fase de transição, é mais questão de 
economia doméstica da ARENA e do Govêrno do 
Presidente Médici. Se isso não fôr verdade, V. Ex.ª 
não poderá me criticar se eu criticar o processo de 
escolha do Governador da Guanabara. Assim como 
a escolha do Sr. Chagas Freitas decorreu de um 
direito legítimo do MDB, V. Ex.ª há de nos fazer 
justiça pelo reconhecimento de que o processo de 
escolha dos Governadores, onde a maioria é da 
ARENA, também foi legítimo. É questão, volto a 
dizer, de economia interna da ARENA, tanto quanto 
a escolha do Sr. Chagas Freitas, da Guanabara, é 
questão de economia interna do MDB. 

SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre Senador 
Eurico Rezende, vou responder ao aparte de V. Ex.ª, 
para concluir o meu discurso em seguida. 

Talvez V. Ex.ª não esteja ouvindo certas 
críticas à conduta de determinados Governadores, 
não porque êles não pratiquem certos delitos – é 
apenas uma suposição – mas porque, agora, 
qualquer critica que envolva um delegado do  
poder discricionário poderá ser acoimada de 
incompatibilidade com o espírito revolucionário. 
Antigamente se podia fazer crítica, não havia 
nenhum perigo para o criticante. Agora, não. Se 
criticar, poderá estar incorrendo naquele célebre 
dispositivo institucional de incompatibilidade com o 
espírito revolucionário. 

Quanto à questão da escolha de governantes 
e que deram progresso à situação, acho que  
o progresso não é incompatível com a liberdade.  
O que é preciso é haver liberdade com 
responsabilidade. Essa é a liberdade que 
defendemos. Não confundimos liberdade com 
licenciosidade. Queremos liberdade com 
responsabilidade. Não há, repito, incompatibilidade 
entre o regime de liberdade, de democracia plena e o 
progresso. O que tem de haver são leis sérias, que 
sejam executadas através de homens sérios... 

O SR. EURICO REZENDE: – Nunca houve 
quantitativo maior de leis sérias do que no período 
revolucionário. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – A liberdade não é 
incompatível com o progresso. É o que ocorre 
precisamente nos grandes países: na América do 
Norte, há liberdade; na Inglaterra, país de liberdade, 
não há incompatibilidade com o progresso. 

O SR. EURICO REZENDE: – Nós atingiremos 
êsse estágio, Excelência. A paciência e o tempo 
resolverão o problema. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – É preciso  
que percamos o mêdo da liberdade.  
Saibamos ter liberdade, tenhamos liberdade 
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com responsabilidade, que cada um se compenetre 
dos seus deveres, como homens livres, e possamos 
organizar partidos e elaborar leis de tal sorte que,  
se amanhã o partido de oposição conseguir as 
simpatias da maioria do eleitorado, possa êle 
assumir o poder, sem que o fato constitua ameaça 
ou perigo para as instituições. 

O que desejamos para o Brasil é que possa 
ocorrer aquilo que acaba de acontecer na Inglaterra: 
a mudança de govêrno, sem que a nação se visse 
ameaçada. 

Houve a transferência de podêres de um 
partido para o outro sem que, de qualquer maneira, 
essa transferência representasse uma quebra na 
continuidade democrática e a destruição das suas 
instituições. 

O que queremos para o Brasil, portanto, é  
um regime de liberdade, em que o eleitor possa 
manifestar livremente a sua opinião; que os 
candidatos possam vir à praça pública discutir, 
analisar, criticar com liberdade, e os Juízes possam 
ter segurança para julgar, de acôrdo com a Lei e com 
a Justiça, os feitos que lhe forem formulados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, alonguei-me 
demais nesta explanação. Quero apenas advertir  
à Nação de que iremos para o pleito, por certo  
sob ameaça de um instrumento tirânico, o Ato 
Institucional nº 5. Mas trabalharemos para 
aumentar, pela Oposição, a representação popular 
nas Câmaras estaduais, federal e na Câmara Alta, 
a fim de que o povo possa ter voz capaz de 
transmitir os seus clamores, fazer as suas críticas e 
análises justas e necessárias, e possa apoiar o 
Govêrno que se instaurar naquilo que fôr certo, 
naquilo que, realmente, coincidir com os legítimos 
interêsses nacionais. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ao longo do oportuno e 
brilhante pronunciamento do nobre Senador 
Edmundo Levi, não consegui me entender com o 
nobre Vice-Líder do Govêrno, Senador Eurico 
Rezende. Ficamos em terrenos diametralmente 
opostos. Mas acredito que, no assunto que me traz à 
tribuna, ràpidamente, nós nos entenderemos, porque 
se trata, principalmente, de problema de interêsse da 
Nação. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apurar vendas de terras a estrangeiros, cujo Relator 
foi o saudoso Deputado-Brigadeiro Haroldo Veloso, 
concluiu os seus trabalhos, convencida de que, 
realmente, foram vendidos cêrca de vinte milhões de 
hectares a estrangeiros. 

A Comissão encaminhou ao Sr. Presidente da 
República as conclusões a que chegou, pedindo 
providências e sugerindo como medida de 
necessidade a desapropriação dessa área e sua 
volta ao domínio da Nação. 

Trata-se, realmente, de uma área imensa, 
superior no seu conjunto ao Estado do Rio Grande 
do Sul, por exemplo, como têrmo de comparação. 

As terras vendidas a estrangeiros estão 
distribuídas em vários Estados: Mato Grosso, Goiás, 
Bahia, Maranhão, Amazonas, Pará, Roraima e em 
outros Estados em proporções menores. 

Mas, nesses Estados, principalmente Goiás, 
Amazonas e Pará, a área em poder de estrangeiros 
é imensa; conforme já disse, somada, é superior à 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

Acredito que o Presidente da República, cioso 
na defesa dos interêsses da Nação, encontra fórmula 
legal para que essa imensa área territorial, vendida 
irregularmente a estrangeiros, volte à propriedade da 
Nação. 

Era só, Sr. Presidente, o que desejava dizer. 
(Muito bem!) 
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Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Oscar Passos – Cattete Pinheiro – Clodomir 

Milet – Victorino Freire – Dinarte Mariz – Manoel 
Villaça – Domício Gondim – Teotônio Vilela – Arnon 
de Mello – Leandro Maciel – Josaphat Marinho – 
Vasconcelos Torres – Gilberto Marinho – Carvalho 
Pinto – Lino de Mattos – José Feliciano – Filinto 
Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 145, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 44, de 1970, que aprova o Acôrdo de 
Previdência Social, firmado com o Govêrno de 
Portugal, em 17 de outubro de 1969, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1970. – 
Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O requerimento que acaba de ser lido depende 
apenas de votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. Em conseqüência, o projeto 
será incluído na Ordem do Dia da próxima 
Sessão. 

Ainda sôbre a mesa, outro requerimento cuja 
leitura vai ser feita pelo Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 146, DE 1970 

 
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 nº 14, de 1970, que 
dispõe sôbre a instituição de regime especial de 
trabalho para servidores da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1970. – 
Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: – Peço a palavra, 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (pela ordem.): – 
Sr. Presidente, visando a uma melhor conveniência 
da tramitação da matéria, peço que V. Ex.ª defira a 
retirada do requerimento que acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
V. Ex.ª está atendido. 

Está concluído o período de Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Estão presentes 42 Srs. Senadores.  

 
Item I 

 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 166, de 1968 (nº 934-B/68, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 156 do 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), tendo: 
 

PARECER CONTRÁRIO, sob nº 406, de 1970, 
da Comissão: 

– de Legislação Social. 
A discussão do projeto foi encerrada na 

Sessão anterior, sendo adiada a votação por falta de 
número. 

Em votação o projeto. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
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O projeto será arquivado, feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 166, DE 1968 

 
(Nº 934-B/68, na Casa de origem) 

 
Acrescenta parágrafo ao art. 156 do Decreto-

lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 
  

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Acrescentem-se ao art. 156, Capítulo 

V – Higiene e Segurança do Trabalho – Seção I – 
Introdução – do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), os 
seguintes parágrafos: 

"§ 1º – As inspeções para fiscalizar a 
observância do disposto neste capítulo ficarão a 
cargo das entidades referidas neste artigo e deverão 
contar com a presença de um representante 
designado pelos respectivos sindicatos. 

§ 2º – Não é motivo de nulidade para a 
inspeção referida neste artigo a ausência do 
representante das entidades sindicais, desde que 
devidamente avisado da sua realização." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 

Item 2 
 

Votação, em primeiro turno, do Projeto  
de Lei do Senado nº 46, de 1967, de autoria  
do Senhor Senador Lino de Mattos, que  
dispõe sôbre a venda de imóveis comerciais  
de propriedade da Prefeitura do Distrito 
 

Federal e da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (NOVACAP), tendo: 
 

PARECERES, sob números 402, 403, 404 e 
405, de 1970, das Comissões: 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, com Emenda que apresenta de 
nº 1-CCJ; 

– do Distrito Federal: 1º pronunciamento – 
solicitando audiência da Prefeitura do Distrito Federal 
e da NOVACAP; 2º pronunciamento – cumprida a 
diligência, pela rejeição; e 

– de Finanças, pela rejeição. 
A discussão do presente projeto foi encerrada 

na Sessão anterior, sendo adiada a votação por falta 
de quorum. 

Em votação o projeto em seu primeiro turno. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (para 

encaminhar a votação. Não foi revisto pelo 
orador.): – Sr. Presidente, ao apresentar o 
projeto de lei ora em votação, tive por objetivo 
ajudar, embora com um grão de areia, a melhor 
fixação, a melhor radicação, aqui em Brasília, dos 
elementos interessados em lhe dar expansão no 
seu desenvolvimento. Mas lastimo não ter sido 
compreendido. Que êste era o objetivo, está, por 
exemplo, no artigo terceiro do projeto: 

"Os ocupantes legais terão preferência de 
compra, devendo manifestar-se por escrito à 
entidade proprietária até 30 (trinta) dias depois de 
publicada a avaliação." 

O projeto procurou cercar a proprietária,  
a NOVACAP, de tôdas as garantias, a  
fim de que se processasse a avaliação, 
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houvesse a oferta e só se vendesse para aquêle que 
melhor pudesse pagar. E procurei, também, ter o 
cuidado de evitar exploração imobiliária. Assim é 
que, no 7º, estabeleci a proibição: 

"É vedada a venda a pessoas que já  
forem proprietárias promitentes-compradoras ou 
cessionárias de imóvel comercial no Plano-Pilôto ou 
nas Cidades-Satélites, ou que estiverem em débito 
com a Prefeitura do Distrito Federal e NOVACAP." 

Assim, Sr. Presidente, sei que o projeto vai ser 
rejeitado. Está com parecer contrário da Comissão 
Técnica por excelência, que é a Comissão do Distrito 
Federal. Mas registro esta minha estranheza e a 
lástima pela rejeição de um projeto que, na minha 
modesta maneira de encarar, tinha uma finalidade 
boa, porque visava a proteger principalmente os 
ocupantes de imóveis que se transformariam em 
proprietários, em benefício dêles próprios, mas 
também da cidade, da Capital da República e em 
benefício da coletividade brasiliense. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em votação o projeto. 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 46, DE 1967 
 

Dispõe sôbre a venda de imóveis comerciais 
de propriedade da Prefeitura do Distrito Federal e  
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
(NOVACAP). 
 

Art. 1º – A Prefeitura do Distrito Federal  
e a Companhia Urbanizadora da Nova  
Capital (NOVACAP) efetuarão, ao prazo  
máximo de doze meses, a venda de 
 

unidades comerciais de suas propriedades. 
Parágrafo único – As vendas atingirão  

os imóveis comerciais situados no Plano-Pilôto  
e nas Cidades-Satélites; os de adquirentes por 
adjudicação, por dação em pagamento e por 
promessa de venda rescindida. 

Art. 2º – As operações de venda serão  
sempre realizadas pelo valor atualizado do imóvel, 
determinado através de prévia avaliação. 

§ 1º – A avaliação a que se refere êste artigo 
será concluída no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados da publicação desta Lei. 

§ 2º – O valor do terreno será determinado 
levando-se em consideração os índices unitários 
cadastrados nas repartições oficiais. 

§ 3º – A área construída e o valor unitário 
correspondente determinarão o valor das 
benfeitorias, atendidos o padrão da construção, as 
características do prédio e as indicações locais do 
mercado imobiliário. 

Art. 3º – Os ocupantes legais terão preferência 
de compra, devendo manifestar-se por escrito à 
entidade proprietária até 30 (trinta) dias depois de 
publicada a avaliação. 

Parágrafo único – Decorridos mais  
de 30 (trinta) dias da avaliação, sem que a 
compra e venda se tenha realizado, e sendo a 
delonga atribuída ao ocupante legal, tomar-se-á  
a omissão como desistência, e o imóvel será 
vendido em concorrência pública. 

Art. 4º – A Prefeitura do Distrito Federal e a 
NOVACAP celebrarão convênio com a Caixa 
Econômica Federal de Brasília, incumbindo-o da 
alienação, aos ocupantes legalmente habilitados, 
dos imóveis mencionados no parágrafo único do 
artigo 1º. 
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Art. 5º – O pagamento poderá ser  
à vista. Entretanto, se tal não ocorrer, a  
operação poderá ser mediante contrato de 
compra e venda com pacto adjeto de hipoteca ou  
contrato preliminar de promessa de compra e 
venda. 

Art. 6º – Nos casos de venda a prazo,  
serão observadas as seguintes condições 
fundamentais: 

I – pagamento de 20% do preço no ato da 
assinatura do contrato; 

II – pagamento dos 80% restantes em 
prestações mensais e sucessivas, compreendendo 
as cotas de amortização e juros; 

III – instituição dos seguros necessários à 
cobertura de riscos. 

Art. 7º – É vedada a venda a pessoas que 
já forem proprietárias, promitentes-compradoras 
ou cessionárias de imóvel comercial no Plano-
Pilôto ou nas Cidades-Satélites, ou que estiverem 
em débito com a Prefeitura do Distrito Federal e 
NOVACAP. 

Art. 8º – Aplicam-se, no que couber às 
transações previstas nesta Lei, as normas 
adotadas na alienação dos imóveis residenciais 
pertencentes aos Institutos de Previdência Social. 

Art. 9º – Os recursos provenientes  
da alienação a que se refere o art. 1º serão 
aplicados de acôrdo com o que estabelece o § 2º 
do art. 65 da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de 
1964. 

Parágrafo único – O Banco Nacional da 
Habitação aplicará os recursos de que trata o 
artigo anterior na construção de casas populares, 
para as quais terão preferência os servidores da 
Prefeitura do Distrito Federal e da NOVACAP, de 
acôrdo com o tempo de serviço público e número 
de dependentes. 

Art. 10. – Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 

Item 3 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 53, de 1970 (apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão 
de seu Parecer nº 425, de 1970), que suspende a 
execução de dispositivos da Lei nº 9.271, de 16 de 
março de 1960, do Estado de São Paulo. 
 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 53, DE 1970 
 

Suspende a execução de dispositivos da Lei 
nº 9.271, de 16 de março de 1966, do Estado de São 
Paulo. 
 

Art. 1º – É suspensa a execução dos arts. 4º, 
5º, 6º, 14, 17, 18, 20 e 22 da Lei n. 9.271, de 16 de 
março de 1966, do Estado de São Paulo, declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 

Item 4 
 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 1969, de autoria do Sr. Senador Lino 
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de Mattos, que dispõe sôbre a retirada e aplicação 
de depósitos vinculados dos empregados, optantes 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e dá 
outras providências, tendo: 
 

PARECERES CONTRÁRIOS, sob nos 407, 
408, 409 e 410, de 1970, das Comissões: 

– de Constituição e Justiça; 
– de Legislação Social; 
– de Economia; e 
– de Finanças. 
Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos, para 
encaminhar a votação. 

O SR. LINO DE MATTOS (para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, é a segunda derrota que sofro, hoje, 
graças aos pareceres contrários das Comissões 
Técnicas. Entretanto, à semelhança do que 
aconteceu ao projeto anteriormente rejeitado, 
também neste o propósito foi muito bom, modéstia à 
parte. 

Os contribuintes do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, quando querem comprar  
uma casa, têm necessidade de dar uma entrada. 
Na quase unanimidade dos casos, não há êsse 
recurso para o início do pagamento, o que seria a 
poupança. 

Imaginei, portanto, através de projeto  
de lei, permitir àqueles que têm o di- 
 

nheiro depositado no Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço retirar êsse dinheiro, desde que fôsse com a 
finalidade de dar a entrada para o pagamento da casa 
que estivesse comprando. Está no meu projeto bem 
claro isso. Não seria para comprar um automóvel, uma 
bicicleta, uma geladeira ou uma inutilidade, para 
desperdiçá-lo, enfim. Seria destinado exclusivamente à 
aquisição de casa própria. 

O contribuinte do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço faria prova, junto à entidade vendedora do 
imóvel, de que tem êsse dinheiro. A importância 
necessária seria, então, desembaraçada, e êle efetuaria 
o pagamento. Mas não houve compreensão, e a 
unanimidade das Comissões Técnicas opinou 
contràriamente ao meu projeto de lei. Rendo-me à 
decisão, aceitando a segunda derrota da tarde de hoje. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 
permanecer sentados. 

O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Com a palavra, o Sr. Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, não é para encaminhar a votação, é para 
uma questão de ordem. Parece-me que, na hipótese 
de os pareceres, em têrmos unânimes, serem 
contrários, não ocorrerá a deliberação do Plenário. 
Basta um despacho da Presidência determinando o 
arquivamento, considerando-se tácita a rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A questão de ordem levantada pelo nobre Senador 
Eurico Rezende tem procedência regimental. Em 
conseqüência, atendo às ponderações de S. Ex.ª. 

Está rejeitado o projeto, que será arquivado. 
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É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 4, DE 1969 

 
Dispõe sôbre a retirada e aplicação de 

depósitos vinculados dos empregados optantes 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e dá 
outras providências. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As importâncias recolhidas ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(F.G.T.S.), relativas aos meses de janeiro de 
1967 a junho de 1969, inclusive juros e correção 
monetária, poderão ser retiradas dos depósitos 
vinculados em nome dos empregados optantes e 
aplicadas como sinal e início de pagamento da 
casa própria. 

Art. 2º – O Banco Nacional da Habitação, 
mediante requerimento do interessado, emitirá 
"Carta de Crédito", destinada à efetivação da 
transação de que trata o artigo anterior, ficando 
êsse estabelecimento de crédito responsável 
pelos pagamentos das importâncias equivalentes 
ao valor da referida "Carta de Crédito". 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
– Em votação o Requerimento nº 144, do Sr. 
Senador Cattete Pinheiro e outros, lido na Sessão 
anterior, em que S. Ex.as, nos têrmos do art. 164 
do Regimento Interno, requerem seja a Hora do 
Expediente da Sessão do dia 5 de agôsto 
próximo destinada à comemoração do transcurso 
do "Dia Nacional da Saúde". 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
Sessão, designando para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 54, de 1970 (apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão 
de seu Parecer nº 426, de 1970), que suspende a 
execução da Lei Municipal nº 304/59, de Águas de 
Lindóia, Estado de São Paulo, julgada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva 
prolatada aos 24 de setembro de 1969. 
 

2 
 

Discussão, em turno único, do Requerimento nº 
48, de 1970, de autoria do Sr. Senador Flávio Britto, 
solicitando o comparecimento do Senhor Ministro da 
Indústria e do Comércio, Dr. Marcus Vinícius Pratini 
de Morais, perante a Comissão de Agricultura, a fim 
de prestar esclarecimentos sôbre os novos preços do 
café, política de exportação e o combate à Hemileia 
Vastatrix (ferrugem), que ataca os cafèzais dos 
Estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. 
 

3 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 44, de 1970 (nº 145-B/70, na 
Casa de origem), que aprova o Acordo de 
Previdência Social firmado com o Governo de 
Portugal, em 17 de outubro de 1969, tendo: 
 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 436 e 
437, de 1970, das Comissões:  

– de Relações Exteriores; e 
– de Legislação Social. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude de 

dispensa de interstício concedida na Sessão anterior.) 
Está encerrada a Sessão, 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas.) 

 



73ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 8 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO CLEOFAS E WILSON GONÇALVES 
 

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

Oscar Passos – Edmundo Levi – Milton 
Trindade – Lobão da Silveira – Clodomir Milet – 
Victorino Freire – Petrônio Portella – José 
Cândido – Waldemar Alcântara – Wilson 
Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz – 
Manoel Villaça – Argemiro de Figueiredo – João 
Cleofas – José Ermílio – Leandro Maciel – Júlio 
Leite – José Leite – Antônio Fernandes Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – 
Paulo Torres – Aurélio Vianna – Benedicto 
Valladares – Carvalho Pinto – Lino de Mattos – 
José Feliciano – Fernando Corrêa – Filinto Müller 
– Bezerra Neto – Adolpho Franco – Celso Ramos 
– Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 35 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Seção. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata 
da Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 440, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 45, de 
1970. 
 

Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final  

do Projeto de Resolução nº 45, de 1970,  
que suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução do Decreto Legislativo nº 859, 
 

de 20 de maio de 1965, do Estado de Mato Grosso. 
Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 

Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 440, DE 1970 
 

Redação final do Projeto de Resolução nº 45, 
de 1970. 
 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu, ........................, Presidente, promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO 
Nº     , DE 1970 

 
Suspende, por inconstitucionalidade, a 

execução do Decreto Legislativo nº 859, de 20 de 
maio de 1965, do Estado de Mato Grosso. 
 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sessão de 1º de outubro de 1969, 
nos autos do Recurso Extraordinário nº 60.775, do 
Estado de Mato Grosso, a execução do Decreto 
Legislativo nº 859, de 20 de maio de 1965, daquele 
Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PARECER 
Nº 441, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 725-B/67, na 
Casa de origem). 
 

Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final  

das emendas do Senado ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 182, de 1968 (núme- 
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ro 725-B/67, na Casa de origem), que altera a 
redação do inciso XI do art. 84 da Lei nº 4.215, de 27 
de abril de 1963 Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil). 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 441, DE 1970 

 
Redação final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 725-
B/67, na Casa de origem). 
 

EMENDA Nº 1 
 

(corresponde à Emenda nº 1 de Plenário) 
 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 
"Art.  – O art. 86 da Lei nº 4.215, de 27 de 

abril de 1963, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 86 – Os magistrados, membros  
do Ministério Público, servidores públicos, 
inclusive de autarquias e entidades paraestatais, 
e os funcionários de sociedade de  
economia mista, definitivamente aposentados  
ou em disponibilidade, bem como os militares 
transferidos para a reserva remunerada ou 
reformados, não terão qualquer incompatibilidade 
ou impedimento para o exercício da advocacia, 
decorridos dois anos do ato que os afastou da 
função." 
 

EMENDA Nº 2 
 

(decorrente da aprovação da Emenda nº 1) 
 

Dê-se à emenda a seguinte redação: 
"Altera a redação de dispositivos da Lei nº 

4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil)" 

PARECER 
Nº 442, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Lei do Senado nº 22, de 
1969. 
 

Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1969, que 
declara de utilidade pública a Fundação Universitária 
Sul-Fluminense, com sede em Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 442, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

22, de 1969, que declara de utilidade pública a 
Fundação Universitária Sul-Fluminense, com sede 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É declarada de utilidade pública a 

Fundação Universitária Sul-Fluminense, com sede 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

PARECER 
Nº 443, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 47, de 1970. 
 

Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 47, de 1970, que suspende, 
por inconstitucionalidade, a execução do art. 6º da 
Lei nº 8.428, de 23 de novembro de 1964, do Estado 
de São Paulo. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 443, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 47, 

de 1970. 
 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
......................................, Presidente, promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO 
Nº     , DE 1970 

 
Suspende, por inconstitucionalidade, a 

execução do art. 6º da Lei nº 8.428, de 23 de 
novembro de 1964, do Estado de São Paulo. 
 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 28 de maio 
de 1969, nos autos da Representação nº 729, do 
Estado de São Paulo, a execução do art. 6º da Lei nº 
8.428, de 23 de novembro de 1964, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

PARECER 
Nº 444, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 20, de 1968. 
 

Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 20, de 1968, que suspende 
a execução da Lei número 2.942, de 2 de outubro de 
1963, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 444, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 20, 

de 1968. 
 

Faço saber que o Senado Federal  
aprovou, nos têrmos do art. 42, inciso VII, 
 

da Constituição, e eu, ............................., Presidente, 
promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO  
Nº     , DE 1970 

 
Suspende a execução da Lei nº 2.942, de 2 

de outubro de 1963, do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 

2.942, de 2 de outubro de 1963, do Estado do Rio 
Grande do Norte, que criou o Município de 
Serrinha, desmembrado do de Santo Antônio,  
nos têrmos do acórdão do Supremo Tribunal 
Federal, de 30 de agôsto de 1967, que  
declarou sua inconstitucionalidade nos autos  
da Representação nº 642, de 22 de outubro de 
1964. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

PARECER 
Nº 445, DE 1970 

 
da Comissão de Segurança Nacional, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo número 43, de 
1970 (número 144-A/70, na Câmara), que aprova 
o Decreto-lei nº 1.105, de 20 de maio de 1970, 
que declara de interêsse da Segurança Nacional 
os Municípios que especifica e dá outras 
providências. 
 

Relator: Sr. Celso Ramos 
Com a Mensagem nº 160, de 1970, o 

Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Congresso Nacional, nos têrmos 
do § 1º do art. 55 da Constituição, o texto do 
Decreto-lei número 1.105, de 20 de maio de 
1970, que "considera de interêsse da Segurança 
Nacional para os efeitos do art. 15, § 1º, alínea b, 
da Constituição, os Municípios de Paulínia e 
Castilho, no Estado de São Paulo, e Três Lagoas, 
no Estado de Mato Grosso. 
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2. O art. 2º do citado Decreto-lei manda aplicar 
aos Municípios em questão o disposto nos arts. 2º, 
3º, 4º, 5º e seus parágrafos da Lei n. 5.449, de 1968, 
com a redação dada pelo Decreto-lei nº 560, de 
1969. 

3. O Secretário-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional, em Exposição de Motivos sôbre 
a matéria, anexa à Mensagem Presidencial, assim se 
expressa: 

"Após ter procedido a minucioso estudo, esta 
Secretaria-Geral, concluindo pela conveniência de 
adoção da medida, submeteu à elevada apreciação 
de Vossa Excelência sugestão no sentido de que 
fôsse ouvido o Conselho de Segurança Nacional, em 
face ao que preceitua o item III do art. 89 da 
Constituição, combinado com o art. 8º do Decreto-lei 
nº 348, de 4 de janeiro de 1968. 

Aprovada por Vossa Excelência a sugestão 
desta Secretaria-Geral, e tendo os membros do 
Conselho de Segurança Nacional opinado 
favoràvelmente, submeto à alta apreciação de Vossa 
Excelência o incluso projeto de decreto-lei, que 
declara de interêsse da Segurança Nacional, nos 
têrmos do art. 15, § 1º, alínea b, da Constituição, os 
Municípios de Paulírea e Castilho, no Estado de São 
Paulo, e Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso." 

4. A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados opinou, unânimemente, pela 
constitucionalidade da matéria e apresentou, nos 
têrmos regimentais, o competente projeto de decreto 
legislativo, aprovando o texto do referido decreto-lei. 
Após receber parecer favorável da Comissão  
de Segurança Nacional, o projeto foi finalmente 
aprovado por aquela Casa do Congresso Nacional e 
remetido à nossa apreciação. 

5. Consideramos plenamente justificada  
a edição, pelo Govêrno, do Decreto- 
 

lei nº 1.105, de 1970, o qual, evidentemente, envolve 
o "interêsse público relevante", sem "aumento de 
despesa", e versa sôbre "segurança nacional", 
condições referidas no art. 55, I, da Constituição. 
Quanto ao interêsse da segurança, nacional, couve 
ao mais alto órgão técnico especializado nesse setor 
Conselho de Segurança – afirmá-lo. 

6. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 
Oscar Passos, Presidente eventual – Celso Ramos, 
Relator – Argemiro de Figueiredo – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – O 
Expediente lido vai à publicação. Tem a palavra o 
nobre Senador José Ermírio. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO (sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no meu 
discurso de 16 de julho, solicitei aos Srs. Ministros de 
Estado que, quando enviassem projetos ao 
Congresso, êstes fôssem bem estruturados, bem 
planejados, provando a sua rentabilidade, para que 
isso possibilitasse o estudo cuidadoso, que tôda 
proposição deve merecer, por parte de qualquer 
Senador e Deputado. 

É a razão por que hoje assumo a tribuna para 
falar sôbre a futura estrada Transamazônica. 

(Lendo.) 
A defesa de altos interêsses nacionais, mais 

uma vez, obriga-me a vir à tribuna do Senado. 
Intervenho para chamar a atenção do Govêrno 
Federal e de todos os brasileiros sôbre o nosso 
pensamento com relação aos problemas ligados à 
construção da rodovia Transamazônica e o chamado 
"Programa de Integração Nacional", constante do 
Decreto-lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970, 
enviado à consideração do Congresso pela 
Mensagem nº 172, de 1970. 
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II – PRELIMINARES 
 

Acabo de regressar do meu sofrido Nordeste, 
onde a sêca prejudica imensamente os seus 
Estados, mais notadamente o Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba e parte de Pernambuco e 
Alagoas. É deveras contristador verificar que uma 
região que possui terras boas, que com qualquer 
chuva ficam verdes, chegue ao estado em que se 
encontra. E, permitam-me os senhores que, 
lembrando de irrigação, recorra mais uma vez ao 
exemplo do México, cujos problemas são mais sérios 
do que os nossos, com 82,7% do seu território 
classificado como árido ou semi-árido, com apenas 
10,5% de suas terras contando com umidade 
suficiente para agricultura, já conseguiu amenizar tal 
situação difícil, tendo irrigado nada menos de 3,2 
milhões de hectares, correspondendo a mais de 10% 
dos seus 30 milhões de hectares aproveitáveis. Tal 
fato se deve, em grande parte, ao alto espírito de 
patriotismo e perfeita orientação governamental  
na utilização dos empréstimos externos, o que 
possibilitou ficar auto-suficiente dos principais artigos 
de consumo e manter uma reserva reguladora e, 
ainda, possuir uma boa capacidade de exportação. 
Êste um exemplo para mostrar o que pode ser 
conseguido, de forma rentável, na aplicação de 
empréstimos do Exterior para solucionar o 
angustiante problema sêca. Aliás, no tocante a 
empréstimos externos, pretendíamos convocar o Sr. 
Ministro da Fazenda há meses atrás para depor 
nesta Casa, o que não foi possível. Queríamos  
saber a respeito da tomada e aplicação total dêles e 
uma explicação sôbre o recebimento de dólares pelo 
Banco do Brasil, em Nova Iorque, entregando aqui  
o respectivo em cruzeiros. Todos sabemos que 
dinheiro lá fora custa cêrca de 7 a 8% ao ano  
de juros e, aqui, cêrca de 2% ao mês. Por outra 
parte, se possuímos um saldo de 1.240,9 milhões  
de dólares em divisas e se o nosso País dêles não 
 

se está utilizando, por que razão tomaram-se 
empréstimos do exterior? Tudo isso parece 
demonstrar haver um interêsse de se liquidar com as 
indústrias brasileiras, o que está próximo, contando-
se nos dedos as sobreviventes. 

Ademais, é preciso nos acautelarmos com 
as dispendiosas manifestações que são tributadas 
aos nossos representantes em outros países, 
quase sempre trazendo manobras contra os 
nossos interêsses. No tempo em que o 
Embaixador Juracy Magalhães estava em 
Washington, fui fazer um exame de saúde em 
Baltimore. De volta, passei em Washington e 
soube pelos jornais que o nosso Embaixador havia 
recebido tão grande manifestação a ponto de as 
ruas ficarem entulhadas de carros. Depois, vimos 
os resultados. Surgiram todos aquêles acôrdos 
prejudiciais ao Brasil, como o de Washington, de 
aerofotogrametrla, a compra da AMFORP, o de 
remessa de lucros e muitos outros atos assim. 
Agora, recebe tal recepção o nosso Ministro da 
Fazenda, em Nova Iorque, capital de Wall Street, 
conforme o Jornal O Globo, por parte de 500 
industriais, aos quais chamou de brasileiros, mas 
que não o são, e sim americanos. 

(Interrompendo a leitura.) 
É impossível, posso afirmar que é 

impossível. Trata-se de representantes de capitais 
sediados no Brasil; talvez, um ou dois brasileiros 
que, na realidade, não o são e sim homens de 
interêsses ligados a grupos estrangeiros. 

(Lê.) 
Deram-lhe caríssimo banquete, destinado  

a comemorar sua passagem pelos Estados Unidos 
e que não devia ter sido aceito. Vem da História 
que nenhuma homenagem nenhum almôço ou 
banquete nestes condições, não visassem au ferir 
vantagens. Assim aconteceu também no Brasil, 
quando ocupava a pasta das Relações Exteriores o 
Barão de Rio Branco, que dava banquetes conside- 
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rados dispendiosos, que mereceram as referências 
populares de que "dinheiro haja, seu Barão". No 
entanto, êste grande brasileiro, assim e com 
extraordinário tino diplomático, conseguiu trazer a 
tranqüilidade de nossas fronteiras e dando-nos uma 
imensa área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite-me V. 
Ex.ª um aparte, Senador José Ermírio? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito prazer. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Meu aparte está 

ligado, diretamente, à informação que V. Ex.ª, nobre 
Senador José Ermílio, acaba de prestar, segundo a 
qual o Professor Delfim Netto, nosso Ministro da 
Fazenda, recebeu grande homenagem, por ocasião 
de sua última visita aos Estados Unidos. E tão logo 
S. Ex.ª pisou terra brasileira, o Govêrno norte-
americano colocou os maiores embaraços possíveis 
à nossa exportação de tecidos. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Mais adiante citarei 
êste fato, ilustre Senador Lino de Mattos. 

(Retoma a leitura.) 
 

III – A RODOVIA TRANSAMAZÔNICA 
 

Muito nos está preocupando presentemente 
a chamada Rodovia Transamazônica, cujo projeto 
está sendo defendido pelos Senhores Ministros 
da Fazenda, Transportes, Interior, Planejamento 
e Agricultura. Até o momento, no entanto, não 
chegou às nossas mãos nenhum projeto da 
estrada para ser lido e estudado com carinho e 
atenção, para aquilatarmos qual o seu custo real, 
sua penetração e as vantagens em melhorar a 
produção nacional. Parece-nos que será um outro 
grande êrro do atual Govêrno, tal como o foi o 
projeto da Aços Finos Piratini. Mesmo à falta 
dêstes esclarecimentos, estamos covencidos de 
que esta estrada não virá integrar, mas, sim en- 
 

tregar. E durante muitos anos não poderá receber o 
titulo de estrada de integração nacional. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite-me V. 
EX.ª um aparte, nobre Senador José Ermírio. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Senador José 

Ermírio, sempre tenho rendido homenagem ao 
espírito público de V. Ex.ª. Reconheço que o nobre 
Colega examina os problemas brasileiros com muito 
patriotismo, procurando equacioná-los e colaborar 
com crítica honesta. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sempre o farei. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Devo confessar 

que estou espantado com a crítica que V. Ex.ª faz 
a um projeto que – como V. Ex.ª mesmo declarou 
– não conhece, visto que ainda não foi mandado 
para aqui. No entanto, o nobre Colega se arroga o 
direito de considerar um êrro aquilo que não 
conhece. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Citarei, mais 
adiante, o depoimento do Ministro da Câmara. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Se V. Ex.ª 
tivesse assistido à exposição feita pelo Ministro 
Mário Andreazza, na Câmara dos Deputados, V. 
Ex.ª poderia dizer que não concordava com êle. 
Mas, pelo que estou vendo, o discurso de V. Ex.ª 
é um potpourri de acusações ao Govêrno, o que 
não calha bem no espírito público que V. Ex.ª tem 
demonstrado em oito anos de Senado. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Eu pediria ao 
Senador Filinto Müller que aguardasse um 
pouco... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª criticou 
a homenagem prestada ao Ministro Delfim Netto, 
na Norte-América, que não sei se houve. V. Ex.ª 
critica o Ministro Delfim Netto porque foi à Norte-
América, onde seus amigos o vão receber. V. Ex.ª 
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passou do Ministro Delfim Netto para a 
Transamazônica e declarou que não conhece o 
projeto. Então, declarando que não conhece o 
projeto. V. Ex.ª vem afirmar que o considera um êrro! 
Confesso-me espantado porque, durante sete anos, 
tenho assistido a V. Ex.ª se interessar pelos 
assuntos públicos brasileiros, com grande 
patriotismo. Estou, pois, estarrecido, diante dêste 
discurso que V. Ex.ª está pronunciando... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª aguarde um 
pouco... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ...profundamente 
em desacôrdo com a sua atuação no Senado! 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Meu caro Senador 
Filinto Müller, peço-lhe aguardar um pouco mais, a 
fim de que V. Ex.ª compreenda meu ponto de vista. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Quero deixar 
marcada a minha discordância com a afirmativa que 
V. Ex.ª ora está fazendo. A Transamazônica jamais 
será construída com o sentido de entreguismo. 
Entregar, sim, seria deixar a Amazônia abandonada. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permita V. Ex.ª que 
eu continue meu discurso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Quando se 
cogita de fazer uma estrada, que trará a 
oportunidade de a Amazônia ser ocupada pelos 
brasileiros, V. Ex.ª afirma que é um estrada de 
entregar e não integrar! 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Eu queria sòmente 
que V. Ex.ª deixasse continuar meu discurso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Quero deixar 
marcada minha discordância, minha divergência e 
meu espanto, diante do discurso de V. Ex.ª. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Eu tenho os mapas 
aqui. Senador Filinto Müller, em todo caso... 

(Lê.) 
Temos nossas razôes para isto. Verificando 

o mapa publicado na Fôlha de S. Paulo,  
de 19-6-70, nota-se que ela pene- 
 

tra no Maranhão – até onde nada temos a opor – 
porque próximo aos Estados nordestinos e onde 
existem terras boas e sem ameaças de sêca. Mas, 
depois que sai dali, chega ao lugar chamado Marabá 
(o mapa está aqui comigo), logo na fronteira e dentro 
do Estado do Pará. Aqui está o grande problema. A 
estrada vai em direção da região da Serra dos 
Carajás, onde nosso Govêrno está cedendo um 
volume que, na base de 49%, poderá, atingir 12,5 
bilhões de toneladas de minério de ferro à U. S. Steel 
Corp., dos EUA, que, calculadas à razão de 2 
dólares a tonelada, atinge a cifra astronômica de 25 
bilhões de dólares. Isso, tomando por baixo, porque 
o atual valor do minério de ferro, nos EUA, é de 15 
dólares a tonelada. Na Serra dos Carajás, situa-se 
êste imenso potencial ferrífero, também doado como 
aliás foi feito com o manganês do Amapá e no Rio 
das Trombetas, com as reservas de bauxita, 
calculadas em 150 milhões/t. que, a 2 dólares cada, 
somam 300 milhões de dólares. Detenhamo-nos na 
Serra dos Carajás. A estrada, indo de Marabá, atinge 
Tucuruí, sempre pegando o Rio Tocantins, onde às 
suas margens está colocado Jatobá, que poderá 
servir para escoamento do minério. Confirmando 
nossas assertivas, extraímos trecho das declarações 
prestadas pelo Ministro dos Transportes, na Câmara 
dos Deputados, dia primeiro, quando discorria sôbre 
êste Programa: 

O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pois não. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre Senador  

José Ermírio, antes de mais nada, é permanente o  
meu protesto quando o nobre Senador, meu  
eminente amigo, faz referência à Aços Finos  
Piratini como sendo má iniciativa do Govêrno, quando 
êle dela participa na formação do seu capital. Em 
segundo lugar, quero dizer que, se a Transamazônica 
tem o mesmo sentido da Aços Finos Piratini, salve o Go- 
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vêrno! Salve o Brasil pelo acêrto dessa iniciativa! 
Mas, há mais: eu disse certa vez, nesta Casa, que 
tive oportunidade de ver, em Atenas, sôbre uma 
mesa de embaixada, a Ata de uma reunião de um 
grupo de países da Europa Ocidental e Oriental, 
onde se decidiu sôbre o destino da Amazônia, 
porque os brasileiros dela não cuidavam. Então, 
segundo entendimento dêsses países que se 
reuniram, havia o desejo de êles tomarem conta 
daquilo que é nosso. Só por isso eu já não cuidaria 
de mais nada ao me lembrar de que êste é mais um 
passo para a nossa integração territorial. Desejaria 
muito que V. Ex.ª, patriota que é, pensasse neste 
aspecto, porque só por êle deveremos estar nós, 90 
milhões de brasileiros, nas ruas, a esta hora, a 
aplaudir a iniciativa do Govêrno Revolucionário. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª, Senador 
Guido Mondin, tem o seu ponto de vista e eu tenho o 
meu. Não posso mudar. Tenho lutado, neste 
Senado, há mais de 8 anos, consciente de que 
falava com razão. De todo jeito, quero continuar com 
o depoimento do Ministro Mário Andreazza. 

(Lê.) 
"Vejamos agora o problema das riquezas 

minerais. Nesta área, as perspectivas são  
as melhores possíveis. Inicialmente, temos o 
projeto Marabá, que engloba o ferro da Serra  
dos Carajás. Existem aí grandes depósitos 
ferÍferos, avaliados em 400 milhões de toneladas, 
numa profundidade de 100 quilômetros, por  
uma extensão de 80 quilômetros, entre Serra 
Nova e Serra Velha. Êsses afloramentos de  
ferro prosseguem para o norte, até Tucurui, e, 
para o sul, até a região do Rio Noja, afluente  
do Rio Tocantins. Presume-se que essas 
províncias ferríferas tenham reservas superiores 
ao quadrilátero ferrífero de Minas Gerais." (Grifo 
nosso.) 

Tem razão S. Ex.ª: há cerca de 12,5 bilhões 
de toneladas de minérios. 

Por que, ao invés de dar a firmas estrangeiras 
– como aconteceu com a U. S. Steel Corp. –, não 
entregá-las às três grandes siderurgias brasileiras: 
COSIPA, USIMINAS e Siderúrgica Nacional? Estas 
foram sacrificadas durante vários anos pelos 
Governos da Revolução, que mantiveram preços 
muito baixos para o aço, juros bancários elevados e 
sòmente graças à boa administração puderam 
manter-se. Temos certeza de que essas siderurgias 
– que conhecem muito bem o assunto – poderiam 
dar uma solução mais útil e conscienciosa, podendo 
até integrar uma grande siderúrgica de muito 
interêsse para a região e como realizou nos três 
Estados onde se encontram. Elas talvez não poderão 
exportar tanto minério de ferro como as estrangeiras, 
o que é natural. Somos contra a exagerada 
exportação de Produtos primários. Dá lucro aparente 
– assim mesmo, pequeno, por volume exportado –, 
deixando em seu rastro imensas dores de cabeça 
para o futuro. 

De acôrdo com dados que temos em mãos, 
existem compras de terras por parte de estrangeiros 
– notadamente norte-americanos – nos Estados do 
Pará, Goiás, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, 
Maranhão e Território do Amapá. São imensas áreas 
que têm sido adquiridas – fala-se em mais de 20 
milhões de hectares – e que precisam ser 
urgentemente levantadas pelo Govêrno, com todo o 
rigor possível. 

Isto faz-me lembrar o que aconteceu ao 
Texas, nos Estados Unidos. Quando o Texas 
pertencia ao México, os americanos começaram a 
comprar verdadeiras regiões do Texas. Sabem 
todos, então, o que aconteceu: hoje, o Texas é um 
Estado americano. 

Ainda mais. Em aparte ao nobre Senador 
Dinarte Mariz, disse na Sessão de 18 de junho 
último que, se era mister construir uma estrada 
para beneficiar a Amazônia, deveriam ser 
buscados outros meios, sem prejudicar o Nor- 
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deste, diminuindo em 30% do que êle recebe de 
incentivos fiscais da SUDENE e destinados ao 
seu desenvolvimento. Realmente, existem outros 
meios muito mais simples. Um país que pode 
doar 25 bilhões de dólares a uma emprêsa 
estrangeira também pode – e deve – exigir que 
ela lhe fizesse a rodovia, que para nossa 
infelicidade servirá para auxiliar a exportação de 
minério de ferro ao preço ínfimo de 7 dólares/t, 
quando no Exterior está atualmente muito mais. 
Êste, um meio de construí-la sem prejudicar o 
Nordeste. Ela irá retirar recursos de uma região 
que muito precisa e onde o trabalhador, 
requisitado para as suas frentes de trabalho – 
conforme me declarou o bispo de Campina 
Grande  –, está recebendo apenas 2 cruzeiros 
por dia de trabalho. É o próprio Govêrno pagando 
menos do que a metade do salário mínimo 
Regional. O Nordeste está tão esquecido, 
Senhores Senadores, que o pôrto de Recife está 
abarrotado de mercadorias, há cêrca de dois 
meses, sem ter nenhum navio para carregá-las 
para Belém e Manaus. 

Queremos deixar claro que somos favoráveis 
à integração da Amazônia, porém de maneira mais 
lenta, de forma a não enviar nordestinos para uma 
região insalubre e evitando-se a repetição do que 
sucedeu com a construção da Estrada Madeira –
Mamoré, onde, cada dormente custou uma vida 
humana. Citamos o Maranhão. Por que não 
desenvolver esta região, que tem possibilidades de 
um melhoramento mais efetivo, do que atravessar 
regiões tão úmidas, de rios caudalosos, cujo custo é 
desconhecido? 

Lembremo-nos de que, apesar de 
apregoado há anos, até hoje não está pronta a 
BR-101, que vai de Natal, RN, a Osório, RS, 
sendo altamente necessária ao País Da BR-050, 
que está estacada na fronteira de Minas, quando 
devia ter sido concluída o ano passado e que 
economizará 180 quilômetros de ligação para o 
 

Sul e onde milhares de caminhões trafegam 
diàriamente. Da BR-070, que, passando por 
Brazlândia, podia conecta com a Belém–Brasília e se 
encontra paralisada, intrafegável dali para frente e 
que poderia servir para trazer alimentos a preços 
acessíveis para a Capital. 

Ademais, como bem afirmou em sua 
entrevista ao O Estado de São Paulo, de 28 de junho 
último, o Engenheiro José Sérgio da Paz Monteiro 
de Castro, Diretor do DER do Amazonas, a 
Transamazônica terá problemas. O mais sério seria 
o da pulverização de recursos, destinados à 
colonização por tôda a Amazônia, quando deviam 
ser concentrados em determinadas áreas para surtir 
efeito. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÌRIO: – Com prazer 
Senador. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Um dos aspectos 
que considero da maior importância no caso da 
Transamazônica é que Govêrno não desapropriou 
ainda, não fêz reverter ao patrimônio de cada Estado 
da União a área imensa de terras vendidas a 
estrangeiros. Ainda ontem ocupei a tribuna desta 
Casa para resumir as conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, da qual foi Relator o 
saudoso Deputado e Brigadeiro Haroldo Veloso. 
Conclui aquela Comissão Parlamentar de Inquérito, 
pelo conhecimento de que cêrca de vinte milhões de 
hectares de terras brasileiras estão hoje sobre 
domínio de estrangeiros e, coincidentemente, boa 
parte dessa área vai ser percorrida pela 
Transamazônica. Entendo portanto, a afirmativa de 
que, na interpretação de V. Ex.ª, não se trata de um 
estrada de integração nacional, mas de entrega. 
Compreendi a extensão da afirmativa grave e séria 
de V. Ex.ª neste sentido de entrega aos proprietários 
estrangeiros das suas terras devidamente cortadas 
por uma grande estrada de rodagem. Não fôra esta 
interpretação e e poderia concordar alegremente com 
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manifestação de protesto do nobre Líder do Govêrno 
nesta Casa, Senador Filinto Müller. Mas a intenção 
de V. Ex.ª eu conheço e sei que é exatamente esta. 
E V. Ex.ª completou, em seguida, afirmando que  
em grande parte dessas terras há minérios, 
especialmente cassiterita... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – São milhões de 
toneladas em minério de ferro, fora o que não 
conhecemos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...que estão 
situados na futura estrada Transamazônica. Caberia, 
então, ao Govêrno, ao tomar a iniciativa, sob todos 
os aspectos louvável, não fôra esta circunstância, 
antes de mais nada, atender à Comissão 
Parlamentar de Inquérito, cujo Relator foi um homem 
do Govêrno, um homem da ARENA, de saudosa 
memória, que era o Brigadeiro Haroldo Veloso. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agradeço a V. Ex.ª 
a ilustração do seu aparte. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Deveria, então, o 
Govêrno, antes de baixar o decreto-lei chamado de 
integração nacional, encontrar a fórmula para fazer 
reverter ao patrimônio de cada Estado ou da  
Nação aquela imensa área, a esta altura altamente 
valorizada. O Govêrno, quando tiver de desapropriar 
aquelas terras de estrangeiros, terá que pagar um 
outro preço, pelo simples fato de ter anunciado que 
ali vai construir estrada. Imaginou o nobre Senador 
Filinto Müller quanto vai custar a desapropriação 
dessas terras, quando a estrada estiver iniciada ou 
complementada? É a pergunta que peço permissão 
ao nobre Senador José Ermírio para formular à 
Liderança do Govêrno nesta Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite-me o nobre 
orador um aparte? (Assentimento do orador.) Não tenho 
a felicidade que tem o nobre Senador Lino de Mattos,  
de conhecer a intenção do orador, S. Ex.ª achou que  
essa intenção era a de referir-se a terras vendidas  
a estrangeiros. Lavrei meu protesto quanto à ex- 
 

pressão usada por V. Ex.ª, de que a estrada não é 
de integração, mas de entrega. E protesto baseado 
num fato: o alto patriotismo do Govêrno da República 
não permitiria jamais se baixasse um decreto-lei – 
homem do gabarito e do valor moral do Presidente 
Médici. ... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Estamos de 
acôrdo... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Espere V. Ex.ª 
meu aparte! Sua Excelência não baixaria jamais um 
decreto-lei para entregar a quem quer que seja o 
patrimônio nacional. Anoto a observação feita pelo 
Senador Lino de Mattos, usando velhos chavões de 
entrega de terras a estrangeiros, de venda de 
minério. Ficamos acocorados em cima do minério de 
Minas Gerais durante quarenta, cinqüenta anos, 
chamando êsses minérios, que eram recursos 
naturais, de riqueza, e que não valeram nada para o 
Brasil durante anos e anos, porque não eram 
exportados, nem eram explorados. São velhos 
chavões, como é chavão V. Ex.ª se referir à ameaça 
de americanos. Não tem fundamento, não tem 
conotação com o fato que ocorre no Brasil, V. Ex.ª se 
referir à venda de terras ou à situação do Texas em 
relação à América do Norte. Todos êsses são 
chavões esquerdistas que visam a lançar a 
confusão, que visam a prejudicar a ação do Govêrno. 
Anoto sòmente uma coisa – V. Ex.ª é contra a 
Região Amazônica. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não, Excelência. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª é contra o 

norte do meu Estado, é contra Mato Grosso... 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Jamais seria. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...é contra o 

Amazonas, é contra o Acre, é contra a Rondônia, 
porque V. Ex.ª está servindo de instrumento àqueles 
que combatem a construção da estrada. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O orador me 
permite outro aparte? 
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agora não, pois 
quero responder ao aparte do Sr. Senador Filinto 
Müller. 

V. Ex.ª, nobre Senador Filinto Müller, diz que 
sou contra a Amazônia. É um êrro grave de V. Ex.ª. 
Apenas estou pedindo a atenção do Govêrno, dou 
subsídio ao Govêrno para que não resolva o assunto 
tão ràpidamente, como quer fazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª  
sugeriu que se cuidasse do Maranhão, e esquece 
que existe o Norte de Mato Grosso para  
ser favorecido; esquece que existem o Acre, 
Rondônia, o Sul do Amazonas e do Pará. 
Então, V. Ex.ª está batendo em chavões 
comunistas. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não usei chavões, 
uso a minha consciência; não admito que V. Ex.ª 
diga isto. Nunca usei chavões e não sei o que é 
isto. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O Sr. Senador 
Lino de Mattos não sabe se há terras vendidas a 
estrangeiros nessa região. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite o orador 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Primeiramente, 
quero responder ao Senador Filinto Müller. Fui o 
único Ministro da Agricultura que foi à Amazônia  
até o meu tempo. Fui duas vêzes; e quando o  
Senado me indicou, numa Comissão de Senadores, 
êste seu amigo, Senador Filinto Müller, lá passou 
quatro dias, viajando pelas regiões miseráveis da 
Amazônia. Quero um bem enorme à região, que é 
uma esperança para o Brasil. 

Ouço V. Ex.ª, nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Estou  

na obrigação de prestar aqui um esclarecimento,  
já que o nobre Líder do Govêrno, Senador Filinto 
Müller, disse que estou usando chavões comunistas. 
Quero que o eminente Líder, meu prezado  
amigo, tenha presente, e que fique registrado 
 

nos Anais da Casa, que não usei chavões 
comunistas. Eles foram o resultado dos estudos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo Relator foi 
um homem da ARENA, de saudosa memória, o 
Deputado Haroldo Veloso. A Comissão Parlamentar 
de Inquérito era integrada por maioria de elementos 
da ARENA, quer dizer, de elementos do Govêrno, e 
eu me limitei a ocupar a tribuna para transmitir à 
Nação e registrar nos Anais do Congresso as 
conclusões da Comissão. Não sou eu quem afirma 
que há terras vendidas a estrangeiros; é o falecido 
Deputado-Brigadeiro Haroldo Veloso quem diz que 
as terras foram vendidas a estrangeiros, numa área 
correspondente a 20 milhões de hectares. E dá, 
relacionada, cada uma das firmas que comprou 
terras, e localiza essas terras nos Estados de Mato 
Grosso, do Amazonas, do Pará, do Maranhão, da 
Bahia e de outros Estados, mas em proporções 
maiores ali. 

Os chavões comunistas não são meus, são 
dos integrantes da Comissão Parlamentar de 
Inquérito para Apurar Vendas de Terras a 
Estrangeiros. Endereço aos integrantes dessa 
Comissão – não posso fazê-lo ao Relatar, porque, 
para tristeza nossa, êle já faleceu –, mas aos 
integrantes da Comissão, que aí estão, vivos, as 
palavras do Senador Filinto Müller. Elas – repito – 
não são dirigidas a mim, mas aos integrantes da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que fizeram – 
segundo diz – trabalho comunista a serviço do 
comunismo internacional. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª, está 
deturpando o que eu disse. V. Ex.ª não tem o direito 
de deturpar minhas palavras. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª disse que 
meu aparte está cheio de chavões, quando eu 
apenas interpretei as conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Eu declarei  
que o discurso do nobre Senador José Er- 
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mírio está cheio de chavões comunistas, e V. Ex.ª 
afirmou, como se tivesse o mapa diante de seus 
olhos, que a estrada percorre as terras vendidas a 
estrangeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Eu tenho, 
patriòticamente, diante dos olhos, o mapa do Brasil e 
de cada um dos Estados. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – E quando V. Ex.ª 
acaba de dizer que foram terras da Bahia e de Mato 
Grosso, e que a Transamazônica teria que descer 
até a Bahia para subir depois... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Está na 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que localiza ao 
longo do Rio Xingu, na direção de Santarém, 
exatamente por onde vai passar a estrada. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª fêz, ontem, 
um discurso sôbre a estrada Cuiabá – Santarém,  
que constitui uma aspiração de mais de meio século. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente por 
isso é que os estrangeiros compraram terras lá. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ainda quando 
menino eu ouvia falar na Cuiabá – Santarém, quando 
Mato Grosso pleiteava esta estrada. E não se pode 
dizer, hoje, como V. Ex.ª insinuou, que essa estrada 
está sendo construída para servir a interêsses 
estrangeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Não insinuei. Fiz 
afirmações categóricas de que estrangeiros 
compraram essas terras em regiões por onde vai 
passar a estrada V. Ex.ª está afirmando que essa 
estrada é um velho sonho de Mato Grosso, de 
Cuiabá, há muitos anos. Isto eu não sabia. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª afirma e 
não prova. Pode ser que dez, vinte ou menos 
cinqüenta estrangeiros tenham comprado terras 
ali, mas são milhões e milhões de quilômetros 
quadrados, não são vinte milhões de hectares, 
sòmente. A região, abandonada do Brasil  
são seis milhões de quilômetros quadrados, e 
 

quando se procura integrar essa região aparecem os 
que contrariam essa orientação. A mesma coisa 
aconteceu quando se construiu a Belém – Brasília, 
em que se declarava pelos jornais que era a "estrada 
das onças", uma estrada para ser percorrida pelas 
onças; e hoje se reconhece o benefício que ela 
trouxe para o Brasil. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Mas ninguém diz 
que foi de iniciativa do Presidente Juscelino 
Kubitschek. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Hoje se 
reconhece êsse benefício. Mas, quando se procura 
construir a Transamazônica, surgem os que a 
combatem porque acham que é uma obra de 
entreguismo Entreguismo é isto a que me referi, 
usado como chavão por aquêles que não querem o 
desenvolvimento do Brasil. Querem o Brasil na 
confusão, na anarquia. Querem o Brasil entregue à 
pobreza e à miséria para melhor ocupá-lo e explorá-
lo. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Simplesmente 
porque se afirma que terras foram vendidas a 
estrangeiros. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O assunto de 
terras a que V. Ex.ª. se refere é secundário. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Limitei-me ao 
assunto de terras, terras vendidas a estrangeiros. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Comecei a ler  
um depoimento do Engenheiro José Sérgio de 
Paz Monteiro de Castro, que é um homem  
que deve conhecer a região. Diz o seguinte:  
"a Transamazônica terá problemas. O mais sério 
seria o da pulverização de recursos, destinados à 
colonização, por tôda a Amazônia, quando 
deviam ser concentrados em determinadas áreas 
para surtir efeito". 

(Lê.) 
Outro, a necessidade de assistência 

técnica ao colono para produzir e fixar- 
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se no terreno, sendo que o custo de um projeto 
integrado é normalmente duas vêzes superior ao da 
própria rodovia, por ser imprescindível dar-lhe 
escolas, assistência médica e principalmente 
financiamento a longo prazo. Como êle, acreditamos 
que também não sirva como via de escoamento da 
mão-de-obra ociosa do Nordeste e que muitos 
nordestinos já imigraram para a Amazônia desde o 
comêço do século e os que sobreviveram à mudança 
de clima e às doenças não levaram de volta fortunas. 
Regressaram mais miseráveis ainda, com exceção 
de uma parcela mínima. Dizendo que concentrar é a 
solução, afirma que o custo de conservação de uma 
estrada sem revestimento é fabuloso, sem condições 
de tráfego o ano todo. Também estamos concordes 
com o Engenheiro Monteiro de Castro de que se não 
temos condições de colonizar a Manaus–Pôrto 
Velho, de 870 quilômetros, será impossível numa de 
3 mil. 

Êste, o depoimento de um homem que dirige o 
setor das estradas de rodagem do Amazonas, que o 
conhece muito bem e que apresentou um trabalho 
sério e cuidadoso. Já é tempo de abandonarmos os 
projetos incomensuráveis sem rentabilidade rápida 
como êste, impraticável na propalada rapidez de 18 
meses, pois o dinheiro nos é suado, custando ainda 
cêrca de 2% ao mês, e impressiona-nos como o 
Senhor Ministro da Fazenda tenha aceito semelhante 
aberração, sem um estudo mais cuidadoso do que 
pode trazer no fundo até mesmo coisas escondidas 
que os próprios engenheiros ignoram. É mais um 
entreato de uma longa cena. Hermann Khan 
pretendia fazer o Lago da Amazônia, felizmente 
impedido a tempo. 

É bom que se diga, porém, que não somos os 
únicos contra este empreendimento, existindo-os 
também no seio do próprio partido do Govêrno. No 
artigo "Nada de Críticas", o Jornal da Tarde, 
 

de 2 de julho, pertencente ao O Estado de São 
Paulo, afirmou: 

"Há alguns dias, um Senador da Arena do 
Ceará manifestou o desejo de fazer um 
pronunciamento condenando o Plano de Integração 
Nacional, especialmente a construção da rodovia 
Transamazônica, que no seu entender, iria prejudicar 
o atual ritmo de desenvolvimento do Nordeste. 
Discretamente, o parlamentar foi advertido: o 
Govêrno fechou questão com relação àquelas 
realizações e não admitiria críticas, ainda mais 
partindo de um elemento do partido governista". 
Como tudo hoje em dia constitui "questão fechada" a 
ninguém é permitido criticar. Ora, todos sabemos 
que quem anda corretamente não teme críticas. É a 
falta de liberdade de falar no Congresso e onde 
todos os argumentos são fulminados sem a menor 
atenção aos estudos profundos que contenham. Não 
se pode confundir crítica com demagogia pois a falta 
de diálogo e liberdade pode constituir muitas vêzes 
uma atitude demagógica do coator. Nossas críticas, 
ainda, são altamente construtivas e interessam ao 
bem de tôda a Nação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite-me V. 
Ex.ª um aparte, nobre Senador José Ermírio? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Novamente V. 

Ex.ª me espanta. Decididamente hoje não está 
sendo um dia fausto para o nobre colega. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Lamento 
imensamente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª  
afirma que não há liberdade para se  
falar no Congresso, quando, há sete anos, o  
ilustre Senador fala livremente o que entende, o  
que pensa. Então, não posso compreender faça  
V. Ex.ª um discurso, que naturalmente será glosado 
lá fora, não no Brasil, discurso em que, com sua 
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autoridade, declara que não há liberdade para se 
falar no Congresso, quando o nobre colega é um 
exemplo, um testemunho vivo de que sempre desta 
tribuna disse tudo aquilo que entendeu acertado 
dizer em benefício do País. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sempre fiz – repito  
–, provando o que falo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Perguntaria a V. 
Ex.ª alguma vez o ilustre colega sofreu ameaça, 
advertência, coação de que não deveria falar da 
parte de seus Líderes ou de quem quer que seja? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Posso afirmar que 
não – e o repeliria –, como também posso afirmar 
que meus pronunciamentos são baseados em fatos 
certos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª não tem o 
direito de declarar que se nega ao Senador a 
faculdade de dizer o que pensa no Senado. 

O SR. JOSÉ ERMIRIO: – Senador Filinto, 
sabemos perfeitamente... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Perdoe-me V. 
Ex.ª a crueza das expressões, mas isso que V. Ex.ª 
está dizendo se enquadra naquilo que classifiquei de 
chavão. Diz V. Exª que não há liberdade de falar. É 
um chavão que se explora contra a situação 
brasileira. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permita-me V. Ex.ª 
que lhe fale uma coisa: a Oposição tem o dever de 
atender ao pedido do Presidente Médici. S. Ex.ª 
disse: "Quando houver alguma coisa errada, vá à 
tribuna e cite os erros". Estou fazendo o que S. Ex.ª 
pediu. Agora, se um Senador da ARENA fôsse fazer 
o que eu faço, não sei o que aconteceria com êle... 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pois não. 
O SR. EURICO REZENDE: – Estou  

assistindo a um debate que para mim, e  
para a minha geração tôda, e talvez para a 
 

geração de V. Ex.ª (que é menos jovem do que a 
minha), causa estupefação. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Menos o quê? 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª é  

menos jovem do que eu. V. Ex.ª não é um homem 
velho ainda, e, segundo conceito filosófico muito 
acertado, "Toda a idade tem a sua juventude". V. 
Ex.ª ainda é jovem de espírito. Estou na política e 
nas linhas intermediárias do Parlamento desde 1946. 
Não tenho notícias, Senhor Senador José Ermírio, 
ninguém tem notícias aqui, nem em qualquer 
Câmara de Vereadores, que se protestasse contra a 
construção de uma estrada. A minha geração nunca 
ouviu isto. Sempre ouvi, é a constância, é a 
pertinácia de Parlamentares, em têrmos de Senador, 
Deputado Federal, Deputado Estadual, Vereador, 
Suplente de Deputado Federal, Suplente de 
Deputado Estadual, Suplente de Vereador, 
recomendar construções de estrada. Isso é um fato 
inédito, acho que o Brasil está progredindo muito, 
progredindo demais. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex. está 
querendo confudir-me, nunca seremos contra a 
construção de estradas, apenas queremos projetos 
rentáveis e bem planejados. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª vai-me 
permitir. V. Ex.ª na companhia do Senador Lino de 
Mattos, entende que não se deve construir essa 
estrada, porque possìvelmente vai atravessar terras 
adquiridas por estrangeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A taquigrafia está 
aí V. Ex.ª há de ver que não houve essa afirmação. 

O SR. EURICO REZENDE: – Vamos  
admitir, apenas para raciocinar, que seja  
verdade isso, que a estrada em grande parte  
vai adentrar propriedades territoriais estrangeiras. 
Então, mais uma razão para a sua construção, 
porque vamos justamente resguardar êsse território 
imenso, uma zona de segurança e de vigilân- 
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cia. Vamos colocar estrada e polícia. A policia já tem, 
falta a estrada. 

O SR. LINO DE MATTOS: – E valorização das 
terras, não? 

O SR. EURICO REZENDE: – Isso é 
ignominioso, não só injurioso, admitir-se que o 
Govêrno está fazendo esta estrada para beneficiar 
estrangeiros. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Coloquei em 
têrmos diferentes: os estrangeiros é que compraram 
antecipadamente, certos de que isso aconteceria. 

O SR. EURICO REZENDE: – Agora eu pediria 
a V. Ex.ª, que é homem de pesquisa, que 
pesquisasse de Mato Grosso até o Setentrião 
brasileiro, em têrmos de um plebiscito, para saber se 
aquelas populações estão de acordo com as teses 
defendidas por V. Ex.ª na companhia do Senador 
Lino de Mattos. V. Ex.ª teria, como moldura do seu 
discurso, o zero rotundo da resposta coletiva. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador outro aparte? (Assentimento do orador.) 
Antes de V. Ex.ª prosseguir, desejaria completar  
um pensamento. V. Ex.ª declarou, confessou 
honestamente que sempre falou com  
plena liberdade, mas não sabe o que aconteceria se 
algum Senador da ARENA ousasse fazer críticas  
ao Govêrno. Desafio V. Ex.ª a citar um Senador  
da ARENA que tenha recebido de mim – como  
Líder que sou do partido, com muita honra,  
pela escolha dos meus pares –, a menor  
restrição quanto à manifestação de  
pensamento nesta Casa. Aqui falou, criticando atos 
do Govêrno e da Revolução, o eminente Senador 
Carvalho Pinto – eu lhe respondi imediatamente, 
demonstrando o meu aprêço à sua pessoa  
e a consideração em que tinha o seu discurso,  
aqui falou, fazendo crítica a um ato do Govêrno, e 
críticas fortes, o eminente Senador Mem de Sá –  
e eu respondi imediatamente a S. Ex.ª concordando 
em que apontava erros cometidos e normais, 
 

que sucedem, sempre em épocas de agitações  
e dificuldades, como a que atravessamos; aqui  
falou, também criticando, o saudoso e inolvidável 
Senador Aloysio de Carvalho – e não  
consultou antes a mim, como Líder, se poderia  
falar ou não; aqui falou o Senador Teotônio  
Vilela, fazendo, também, críticas elevadas à  
ação do Govêrno. Eu desafio, repito, V. Ex.ª –  
como Líder da bancada da ARENA, honrado  
pela confiança dos meus pares para ocupar  
êste pôsto – a apontar um Senador da ARENA  
que tenha recebido de mim a menor restrição à  
sua liberdade de manifestar o seu pensamento, 
neste ou naquele sentido, a favor ou contra o 
Govêrno. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – São palavras  
do Jornal da Tarde, de São Paulo, que eu  
citei. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª se está 
baseando em palavras de jornais. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Mas jornais de 
primeiro gabarito. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Eu estou 
desafiando V. Ex.ª a citar quem quer que tenha 
recebido, de minha parte, a menor restrição. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Permite um 
aparte, Senador José Ermírio? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito prazer. 
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Sei que V. Ex.ª 

está com muita pressa, como ocorre, sempre, nos 
seus discursos, feitos assim como quem larga uma 
pedra e vai embora. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não senhor! Nunca 
larguei pedras. Sempre defendi, em dezenas de 
discursos, o meu ponto de vista. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Desculpe minha 
observação, que é de um simples repórter. Eu 
desejo, apenas, interferir no seu discurso, e V. Ex.ª 
tem uma pressa enorme em concluí-lo. Tanto que 
fica olhando o relógio... 
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O SR. JOSÉ ERMIRIO: – Não. É que eu tenho 
ainda mais oito páginas para ler. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Nós pediremos 
prorrogação ao Sr Presidente, e V. Ex.ª falará até à 
meia-noite. Agora, gostaria de dar um depoimento. O 
que acabou de dizer o Senador Filinto Müller é a 
absoluta verdade. Sou liderado de S. Ex.ª e, nesta 
Casa, tenho tido, em todos os momentos, 
oportunidade de criticar, às vêzes mais 
acerbadamente do que V. Ex.ª em outros assuntos, 
não neste, o Govêrno. E, por que digo outros, e não 
neste? É que sei dos interêsses de V. Ex.ª, também, 
em tórno da estrada. Esta estrada, nós a queremos. 
Nós, nordestinos, queremos esta estrada, 
precisamos desta estrada, e ninguém vai negar um 
palmo de estrada a ninguém. O que desejo é que se 
verifique – esta a minha advertência ao govêrno – 
todos os interêsses que possam existir em tôrno da 
construção desta estrada. Mas isto não vai invalidar 
o andamento dela, nem a sua construção. O 
pensamento do Govêrno está certo, porque se êle 
abre uma escola, se abre uma estrada e todo mundo 
vai dizer que por abrir uma escola ou por abrir uma 
estrada há milhões de interêsses, então, não vai 
abrir nada, não vai construir nada. Temos de verificar 
até onde vão os interêsses do grupo de V. Ex.ª e do 
grupo de outros, os que estão para obstar e aquêles 
que estão por construir a estrada. E isto, como 
Senador da República, vou sinceramente averiguar 
e, o que colhêr, denunciarei ao Senado da 
República, porque a minha oposição é uma oposição 
política e não uma oposição de interêsses. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O nosso grupo não 
pede favores ao Govêrno. O Estado de Minas Gerais 
nos ofereceu e rejeitamos. Do Ceará, também 
rejeitamos. Por onde passamos, nunca pedimos 
favores aos Governos, porque uma indústria que não 
pode pagar impostos não serve para o Estado, nem 
para ninguém. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Depende,  
Sr. Senador; V. Ex.ª acabou de cair na minha 
esparrela. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Qual? 
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – V. Ex.ª 

confessou que tinha... 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O quê? 
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – ...interêsse. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO:  – Nenhum,  

nada além do Ceará. Talvez iremos, agora, para o 
Piauí. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA:  – Sr.  
Senador, acabo de lhe dizer, como Senador, que  
sou também um repórter, êsse animalzinho que  
anda especulando as coisas por todos os  
cantos. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO:  – V. Ex.ª está errado. 
Nunca pedi favor a Govêrno, nem quero. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA:  – Não se trata  
de pedir ao Governo, não. V. Ex.ª e tantas  
outras potências, hoje montadas, que são 
exatamente grandes grupos, contra o próprio 
desenvolvimento nacional, não precisam do 
Govêrno, não. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não precisamos, 
não. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Ao contrário, 
desafiam-no e ofendem, deveras, aquêles 
pequeninos que, na verdade, precisam do Govêrno, 
através da lei, para se garantir. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Por isso protestei, 
como Senador, contra isenções dadas a homens 
ricos, retirando da pobreza o subsídio que devia ter. 
Veja o meu discurso sôbre o assunto. 

O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pois não. 
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – V.  

Ex.ª transcreveu, num trecho do seu discurso, 
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notícia publicada, creio que em jornal de São  
Paulo... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Tenho-o comigo. 
O  SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – 

...segundo a qual um Senador cearense... 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Certo. 
O  SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – ...que 

pretendera tratar do problema da Transamazônica, 
fôra desaconselhado pela Liderança do  
Govêrno. Tendo sido eu o único Senador  
cearense que, através de aparte rápido,  
como convém à ética parlamentar, a discurso 
proferido pelo Senador Dinarte Mariz, manifestei  
meu pensamento, relativamente ao Plano de 
Integração Nacional, tomo para mim a carapuça. 
Mas, devo dizer a V. Ex.ª que, tão livremente  
quanto V. Ex.ª está, neste momento, fazendo um 
estudo crítico, uma análise em profundidade,  
do Plano de Integração Nacional, sinto-me  
também, com o direito de, livremente, expor a minha 
opinião a êste respeito, o que farei em  
breve oportunidade. Estou estudando o problema 
com interêsse de Senador da República  
e, sobretudo, com interêsse de nordestino,  
para examinar os detalhes que compõem o Plano  
de Integração Nacional. Devo adiantar a V. Ex.ª  
que já tenho alguns princípios assentados. Nenhum 
brasileiro se poderá opor a um plano de tal 
magnitude e de tanta oportunidade para o Nordeste 
e para a Amazônia. A restrição que ora faço, devo 
logo adiantar, se refere tão sòmente ao 
financiamento do projeto da Transamazônica. Mas, 
ainda assim, estou a sopesar se êsse desfalque que 
o Nordeste terá, em relação aos artigos 34 e 18 dos 
planos da SUDENE, não seria compensado com o 
programa paralelo de irrigação, colonização e de 
reforma agrária que o Govêrno pretende implantar, 
simultâneamente, à abertura da Transamazônica. O 
meu julgamento final V. Ex.ª o terá, na oportunidade 
devida. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agradeço 
imensamente a explicação dada por V. Ex.ª e estarei 
presente para ouvi-lo. 

O SR. CARAVALHO PINTO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Desejava, 
apenas, neste instante, confirmar as palavras do 
nosso eminente Líder, no tocante à inteira liberdade 
com que seus liderados têm versado aqui questões 
de interêsse nacional. Em todas as ocasiões em que, 
com espírito construtivo, tenho expressado restrições 
ou feito críticas a certos atos governamentais, não 
encontrei, jamais, quaisquer restrições ou objeções, 
quer da parte do ilustre Líder Filinto Müller ou de 
seus auxiliares da Liderança, quer ainda da parte do 
próprio Govêrno. Muito ao contrário, constatei 
sempre o mais alto e nobre espírito democrático na 
perfeita compreensão de que as análises e críticas 
construtivas constituem, muitas vêzes, a forma mais 
efetiva de colaboração e de solidariedade. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Registro o aparte de 
V. Ex.ª 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço ao 
nobre Senador Carvalho Pinto, como já fiz... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Nobre Senador, 
gostaria de concluir meu discurso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Tenho, no 
entanto, a agradecer ao nobre Senador Carvalho 
Pinto, como fiz há pouco ao nobre Senador Teotônio 
Vilela, a nobreza do seu depoimento, e o faço em 
meu nome pessoal e em nome da Liderança da 
ARENA, nesta Casa. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Concedo o aparte 
ao nobre Senador Josaphat Marinho, que há tempo o 
pediu. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: –  
Senador José Ermírio, V. Ex.ª é notòriamente 
conhecido, dentro e fora desta Casa, como  
um homem de emprêsa e V. Ex.ª jamais o  
negou. Cabe-nos, porém, assinalar que  
embora tenham seus correligionários di- 
 

 



– 146 – 
 
vergências com V. Ex.ª, no entendimento de  
várias questões, nunca ninguém nesta  
Casa o suspeitou capaz de ocupar a tribuna para 
defender assuntos de interêsse do seu grupo 
econômico. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: - Agradeço o aparte, 
Senador. É a verdade! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O que V. 
Ex.ª, nobre Senador, está fazendo é a sustentação 
de tese, que não é apenas sua, que não é 
exclusivamente da Oposição. Ninguém negou, lá 
fora, nem nega aqui dentro, a conveniência de 
construir-se uma estrada como a Transamazônica. O 
que V. Ex.ª está indagando, como o fizeram, 
inclusive, Governadores da ARENA, é se o plano 
agora exposto foi oportuno; é se o plano foi 
elaborado da melhor forma; se é justo criar um plano 
dentro de outros planos em execução, e criá-lo para 
desviar recursos de obras fundamentais já em 
andamento, com as do Nordeste. Êsse o objetivo do 
discurso de V. Ex.ª, que, entretanto, está sendo 
desviado para questões menores. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agradeço, Senador 
Josaphat Marinho, porque esta é a pura verdade. 

(Retomando a leitura.) 
Outro fato é a infiltração estrangeira na Região 

Amazônica, como prenúncio dêste movimento, por 
intermédio da "Voz da América", dos EUA, da BBC, 
de Londres, da Rádio Sutatenza, da Colômbia, e 
algumas estações venezuelanas. 

Enquanto tudo isso acontece, uma  
emprêsa brasileira não tem direito nem a  
um pequeno trecho de estrada de rodagem de  
terra. Mas uma emprêsa estrangeira consegue  
que a Vale do Rio Doce construa-lhe uma estrada  
de ferro que, começando em Costa Lacerda,  
Minas Gerais, tem seu término na fábrica, numa 
distância de 107 quilômetros, com 9 viadutos  
num total de 2.463 metrôs, 11 túneis num total de 
5.081 metros, com 30 milhões de metros cúbicos  
de terra escavada, e num custo total da obra cal- 
 

culado acima de 150 milhões de cruzeiros. E tudo 
isso para se vender minério de ferro a preço irrisório. 

Não conhecemos quem fêz o levantamento 
topográfico da região, mas sabemos que, sob a 
justificativa do mapeamento do País, aviões 
estrangeiros já fizeram o levantamento 
aerofotogramétrico de 70% do território nacional, 
incluindo todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Guanabara, Estado do Rio e Minas, 90% 
da Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Pará, Goiás e 
Mato Grosso e partes dos restantes. Isto é o que 
conta um repórter, que viajou num dos aviões da 
USAF, e que ainda continuam tirando o "raio-x" do 
Brasil. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Um repórter! 
Permita-me, quis apartear V. Ex.ª logo após o aparte 
do Senador Josaphat Marinho, mas V. Ex.ª reiniciou 
a leitura. Quero sòmente fixar um aspecto: o de que 
o discurso de V. Ex.ª teve necessidade de ter, aqui 
no Senado, um exegeta de alta categoria, como o foi 
o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me 
que o diga: não foi exegeta, foi o observador que, 
acompanhando o discurso, quis fazer justiça ao 
orador. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre Senador, 
não fiz restrições ao espírito de justiça e de 
solidariedade de V. Ex.ª. Mas foi necessário um 
exegeta, porque, como declarei de inicio, o discurso 
do nobre Senador José Ermírio é um pot-pourri de 
articulações de oposição, de citações baseadas no 
diz-se, no consta, no ouvi dizer. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O discurso é 
baseado nos meus próprios estudos. Eu me baseei 
em informações que colhi, estudei mais de uma 
semana êste projeto, e por isto estou fazendo êste 
discurso. Estudei quatro horas por dia, das 7 às 11 
da manhã, todos os dias. 

O SR. LINO DE MATTOS (com 
assentimento do orador.): – Apenas quero 
observar que, realmente, o nobre Senador Jo- 
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saphat Marinho acompanhou observando com 
interêsse. E S. Ex.ª não ouviu afirmativa de minha 
parte, por exemplo, em nenhuma passagem dos 
meus apartes, de que me coloquei contra a 
construção da estrada Transamazônica. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É verdade. V. 
Ex.ª não fêz essa afirmação. 

O  SR. LINO DE MATTOS: – A posição em 
que pus o problema é exatamente a mesma do 
nobre Senador Teotônio Vilela. Lembrei o problema 
das terras vendidas a estrangeiros e indaguei se o 
Govêrno verificou que a estrada vai passar por essas 
terras. Na hipótese de que passe por essas terras, 
cabe ao Govêrno a obrigação de desapropriá-las. 
Estamos ou não estamos de acôrdo, nobre Senador 
da ARENA Teotônio Vilela? 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permita que 
conclua meu discurso, Senador Teotônio Vilela. 

O  SR. TEOTÔNIO VILELA: – V. Ex.ª, está 
sempre como o homem que está tomando o trem, 
que vai viajar. 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não estou viajando. 
Mas tenho coisas importantes a dizer, e os apartes 
são muitos, a maior parte dêles nada significa para 
mim. De acôrdo com meus princípios, nunca fui 
contra a Transamazônica. 

O  SR. TEOTÔNIO VILELA: – V. Ex.ª há de 
permitir que diga o seguinte: V. Ex.ª está dando uma 
aula, numa sala de aula em que os alunos, 
felizmente, tem o direito de contestar ou concordar. 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Muito obrigado, já 
ouvi isso de vários Senadores da República, durante 
quase oito anos em que estou aqui. 

O  SR. TEOTÔNIO VILELA: – V. Ex.ª não 
imponha a sua palmatória para não permitir que 
falemos quando não concordamos com as palavras 
de V. Ex.ª... 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O que vou citar 
mais adiante não é só meu. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Sei da sua 
pressa em tomar o trem... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não tem  
nenhum trem, nobre Senador, apenas acho que o 
discurso é longo e não pode ser interrompido a tôda 
hora. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Sei que é  
longo, como sempre, fruto de muita pesquisa,  
como acabou de dizer, estudos de 7 às 11  
da manhã. V. Ex.ª dá inclusive aula, como se 
ninguém aqui estudasse. Todos nós estudamos e 
lemos, não podemos ser ricos como V. Ex.ª, mas 
trabalhamos. 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Riqueza para mim 
não vale nada, sou simples cidadão brasileiro, não 
tenho alfinête de gravata nem centenas de gravatas 
e ternos. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Simplesmente 
não aceito as imposições de V. Ex.ª, da tribuna, 
como se fôsse mestre-de-obra. Queria perdoar V. 
Ex.ª. Se aceita meu aparte, darei; se não aceita, não 
darei. 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª já acabou? 
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Não. Ainda 

estou pedindo o aparte. 
O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pode continuar. 
O  SR. TEOTÔNIO VILELA: – Quero dizer a 

V. Ex.ª que a estrada, com relação aos incentivos, é 
um crime contra o Nordeste. 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Gostei de ouvir. 
O  SR. TEOTÔNIO VILELA: – Não  

podemos permitir que a SUDENE seja  
sangrada nesses trinta por cento, que  
nada significam, aparentemente, nos cálculos do  
Sr. Ministro Delfim Netto, mas que têm significação 
muito maior, que é a sensibilidade nordestina, 
levantada e alevantada por organizações  
como seja a SUDEPE. Ela deve ser tão intocável 
como o petróleo e como tôdas as nossas reser- 
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vas. A SUDENE é uma reserva moral do País. 
Concordo com V. Ex.ª nas críticas que faz, até certo 
ponto, mas estou com os Governadores João 
Agripino, Lamenha Filho e Nilo Coelho, e com todos 
aquêles que condenam essa extração de dinheiro, 
desnecessária. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Foi o que disse no 
principio do meu discurso. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – V. Ex.ª vê, 
então, que é preciso, ainda, não ser "mestre-de-
obras" e sim um pouco compreensivo com os 
demais. Condeno, e condeno em nome daqueles 
que votaram em mim, no meu Estado. Não podemos 
tocar na SUDENE. Temos de advertir o Govêrno 
com relação à passagem dessa estrada, onde estão 
bilhões de interêsses. Não podemos é condená-la. 
Sei que V. Ex.ª, com seu espírito publico, não a está 
condenado; está referindo, apenas. Mas a linguagem 
usada por V. Ex.ª  está sendo infeliz. Perdoe-me V. 
Ex.ª  

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Nunca poderia 
condená-la. V. Ex.ª  não ouviu o início do meu 
discurso. 

O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Ouvi V. Ex.ª  
desde o início. E quero dizer a V. Ex.ª, como 
representante do Estado de Alagoas, que não admito 
nem aceito o financiamento como está sendo 
praticado. Não admito nem aceito que essa estrada 
seja feita sem um prévio estudo de todos os 
interêsses que estão por trás dela. Esta é a nossa 
posição. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Rendo as minhas 
homenagens a V. Ex.ª. É exatamente êste o meu 
modo de pensar, nobre Senador Teotônio Vilela. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? (Assentimento do orador.) Quero 
declarar, pedindo a atenção de V. Ex.ª, para o 
aspecto de que o orador que acaba de apartear é um 
Senador da ARENA, e nada lhe acontecerá, nem eu 
admitiria que acontecesse, em decorrência da sua 
manifestação. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Rendo minhas 
homenagens ao Plenário desta Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Quero  
declarar que divirjo da conceituação, da  
qualificação dada pelo Senador Teotônio Vilela  
à construção da estrada. Considero a  
SUDENE intocável como a PETROBRÁS.  
Considero a SUDENE fundamental para  
o desenvolvimento do Nordeste do nosso País.  
Nós, brasileiros de outras regiões, nos 
emocionamos, declarei aqui, quando surgiu  
o problema da sêca no Nordeste. Mas um  
Senador da ARENA acaba de manifestar o  
seu pensamento diametralmente oposto à obra  
que está sendo executada, ou melhor, nos  
têrmos em que foi colocado o financiamento  
para sua execução. Não à obra em si. E V. Ex.ª   
verá que êsse Senador da ARENA continuará a 
merecer todo o aprêço e tida a consideração, não 
sòmente dos seus pares como do Govêrno da 
República. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Meus aplausos a V. 
Ex.ª. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Aplausos sim, 
mas não a mim. V. Ex.ª deve reconhecer que aqui no 
Senado qualquer Senador da ARENA tem direito a 
manifestar o seu ponto de vista e de criticar os atos 
praticados pelo Govêrno, a orientação do Govêrno 
porque, ou terá resposta imediata ou receberá os 
esclarecimentos necessários, se assim se julgar 
conveniente. Mas tem plena e total liberdade de 
manifestar o seu pensamento; ninguém está aqui 
sujeito, aguilhoado, para fazer ou deixar de fazer 
porque o Govêrno quer que se faça, ou não. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agradeço o aparte 
de V. Ex.ª , nobre Senador Filinto Müller. 

(Lendo.) 
Os recursos para tal investimento vem  

causar imensos prejuízos ao Nordeste, tanto  
que o Governador João Agripino, da  
Paraíba, disse na reunião da SUDENE 
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em Recife que "o Plano de Integração  
Nacional resultará em grave prejuízo  
para o Nordeste, porque os 30 por cento  
dos incentivos fiscais agora desviados do  
Nordeste representam uma sangria de 2,4 bilhões  
de cruzeiros no esfôrço de industrialização,  
quantia equivalente ao que se investiu nos dez  
anos de existência da SUDENE" (O Estado de  
São Paulo, de 2-7-70). Agora, também uniu sua  
voz o Governador Nilo Coelho, de  
Pernambuco... 

Pelo que informa o Senador Teotônio  
Vilela, o Governador Lamenha Filho também.  
Que todos venham, juntos, explicar ao Governo as 
nossas necessidades. 

(Lendo.) 
...e certamente nenhum Governador 

nordestino poderá ficar calado, pois  
diáriamente os jornais de Salvador publicam 
editoriais contra essa diminuição de incentivos do 
Nordeste. 

Por outro lado, este Programa retira também 
recursos da EMBRATUR, da SUDEPE e do 
REFLORESTAMENTO. Não vemos por que subtrí-
los da EMBRATUR, pois o Brasil precisa de turistas, 
que dão uma renda imediata e direta no pais que os 
recebe. Nós ainda não atingimos 300 mil por ano, 
enquanto Portugal já ultrapassou 2 milhões e a 
Espanha e Itália estão em cêrca de 20 milhões.  
Não compreendemos como retirar da SUDEPE, 
quando nossa produção pesqueira não atinge ainda 
700 mil toneladas, enquanto o Peru já atingiu 11 
milhões. O mesmo dizemos do reflorestamento, que 
representa imensa renda no futuro nacional na 
produção de celulose e carvão-madeira, base de 
parte da nossa siderurgia, de que o Brasil é 
privilegiado, pois o eucalipto cresce em cerca de 7 a 
8 anos e o pinheiro em menos de 15, comparado 
com a Suécia, onde demora cerca de 75 anos. A 
celulose pode ser exportada com racilidade e 
propicia brande renda ao País e trata-se de um 
produto manufaturado, dando serviço no campo e 
 

na indústria. Aí estão, Senhores Senadores, mais 
três fontes vitais, altamente rentáveis e que vão ser 
sacrificadas desnecessariamente. 
 

IV – ESTRANGEIROS NO PAÍS 
 

Temos encontrado no País uma verdadeira 
consciência brasileira com receio do futuro, advinda 
de nossa contínua prodigalidade, numa doação 
desenfreada de riquezas, de molde a que se 
implantou o mêdo de não podermos sobreviver 
futuramente com nossas indústrias. Um grande 
estadista muito pode fazer para salvar sua pátria das 
mãos interesseiras de fora, como o foi o Presidente 
Lázaro Cárdenas, do México. A atuação deste 
grande homem refletiu-se profundamente num 
nacionalismo sadio, inicado firmemente com a 
desapropriação das companhias norte-americanas e 
inglêsas que operavam em seu país, pagando-lhes 
sòmente 9% do valor pretendido e após 3 anos de 
sua administração. Seu eficiente governo resultou na 
PEMEX, que produz, refina, distribui o petróleo, 
tomou conta da sua petroquímica e que desenvolve 
maravilhosamente a grande produção mexicana, 
que, no ano passado, atingiu a importante soma de 
21 milhões de toneladas. Assumindo suas funções 
em 1º de dezembro de 1934, imprimiu caráter 
nacionalista ao seu govêrno, tendo sido seguido 
pelos futuros governantes, que têm cumprido o 
traçado de uma revolução que salvou o  
México da subserviência e de um nôvo conteúdo de 
independência política, econômica e  
financeira. Tanto que, há pouco tempo, o atual 
Presidente Dias Ordaz causou admiração no 
Congresso Norte-Americano por ser a primeira vez 
que um mandatário latino-amercano tinha a coragem 
de falar com bravura e inteligência, defendendo 
altivamente os interêsses de seu povo. E é êste 
presidente que, agora mesmo no dia 6 de junho, 
declarou pretender entregar o govêrno ao seu 
sucessor com a casa em ótimas condições 
financeiras. Aliás, o México tem as suas instituições 
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financeiras guardadas com carinho  
excepcional. Estrangeiros são proibidos de  
entrar nos negócios bancários e de seguros, 
restando apenas o City Bank e o Bank of London, 
mesmo assim delimitados. Nos outros  
setores, dentro da lei de mexicanização, sòmente  
em minoria. Agora, mais recentemente, pelo decreto 
do dia 8 de junho, acaba de proibir qualquer aumento 
de participação do capital estrangeiro nos  
bancos comerciais e financeiros e em vários  
outros negócios. As firmas estrangeiras já  
tiveram cortados os seus créditos, em decorrência da 
decisão tomada em Guadalajara, em 1968, no 
encontro de bancos nacionais. 

Por outro lado, afirma-se que no Brasil há 
firmas alienígenas, que detêm mesmo grande parte 
de promissórias rurais. 

E agora vejam os Senhores Senadores  
como o Brasil, por sua vez, é tratado. Isto eu  
gostaria que o Senador Filinto Müller observasse 
bem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou prestando 
atenção ao discurso de V. Ex.ª  e ia até sugerir a V. 
Ex.ª , depois que descesse da tribuna, que adotasse 
um lema: adversus hostes. V. Ex.ª  é inimigo de tudo 
quanto é estrangeiro. É a sugestão que faço. 

O SR. JOSÉ ERMIRIO: – Não, Sr. Senador, 
nunca fui inimigo de estrangeiros. Quando trabalham 
bem para o Brasil, sou amigo dêles; quando vem 
dilapidar a riqueza nacional, sou inimigo dêles. 

(Lê.) 
Havia a necessidade de se exportar tecidos e 

pediu uma quota aos Estados Unidos de 150 milhões 
de jardas quadradas, mas foi obrigado a contentar-se 
com um limite de apenas 44 milhões, mais  
um acréscimo de 15% oferecidos pelo que  
êles chamaram de "pura boa vontade", perfazendo 
50 milhões de jardas, representando cêrca de  
7,5 milhões de dólares apenas. Como a acôrdo ain- 
 

da não foi assinado, no dia 20 de junho embargaram 
todos os contratos, tecidos êstes vendidos a preços 
baixíssimos por imposição do comprador. A 
delegação brasileira não foi convidada a negociar, 
mas, sim, a ouvir uma imposição, pois a delegação 
norte-americana de início informou que não poderia 
tomar em consideração nem o fato de o Brasil ter 
sido sempre históricamente um grande aliado 
daquele país, nem pelo menos examinando as 
vantagens imensas que lhe temos oferecido durante 
todos êstes anos. Damos com profusão um 
patrimônio imenso e recebemos tal tratamento. Êste, 
um assunto que merece a pronta intervenção dos 
Senhores Ministros. Isso também é importante. E 
vamos ver como tem sido a nossa balança comercial 
com aquêle país. Em 1965 tínhamos um saldo a 
nosso favor de 194,9 milhões de dólares, entre a 
exportação FOB e a importação CIF. De lá para cá 
vimos caindo, ocorrendo o contrário, tanto que já em 
1968 acusou um saldo contra nós de 57,5 milhões de 
dólares, e, em 1969, calcula-se que tenha atingido 
idêntica soma. Êstes são dados do próprio Ministério 
da Fazenda. 

Estávamos falando da doação de nossas 
riquezas. Além do caso da associação da Cia. Vale 
do Rio Doce com a U.. S. Steel Corp., parece-nos 
que êste tipo de associação é de interêsse do próprio 
Govêrno, conforme se infere das palavras do 
Ministro da Minas e Energia, publicadas no Jornal do 
Brasil, de sábado último. Queremos apenas lembrar 
que tal procedimento é conflitante com o artigo 168, 
§ 1º, da Constituição. Vale lembrar, neste caso, a 
emenda constitucional que apresentamos à época do 
Presidente Castello Branco e que foi derrubada, 
justamente por interferência de uma emprêsa que diz 
possuir 51% de capital brasileiro. Também parece 
ser da mesma idéia o Ministro do Planejamento, 
quanto, ao traçar a política econômica, afirma que, 
"além do mais, o ingresso de recursos externos 
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mediante o aumento de participação de  
grupos internacionais em emprêsas existentes...,  
ou na instalação de novos projetos, deverá  
concorrer para o aumento de capacidade  
da siderurgia nacional". De nossa parte, achamos 
que, se isto se concretizar, o preço do aço  
subirá mais ràpidamente, já que há muito tempo o 
lucro tem sido pequeno, mas agora trata-se  
de investimentos do Exterior. Temos nossas  
razões para afirmar isto. Foi o que sucedeu no caso 
da soda cáustica, que, quando brasileiros 
construíram fábricas, o seu preço baixou para  
48 dólares a tonelada, apesar de lá fora ser de  
102. A luta durou muitos anos e só agora,  
quando firmas estrangeiras detêm concessões 
enormes no País para sua fabricação, é que  
êle subiu para 120 dólares, mediante circunstâncias 
que seria bom averiguar. Também aconteceu  
no caso do zinco. Brasileiros montaram duas  
fábricas no País. A CACEX deixou importá-lo  
para mais de um ano de consumo e sendo que  
até certos importadores que deviam  
ser consumidores oferecem-no à venda na praça.  
Tal desprestígio parece vir do fato de pertencerem  
a brasileiros que não se dobram, nem se  
entregam. 

Os brasileiros têm sentido na carne  
êstes problemas. No que nos diz respeito,  
estamos lutando em 14 Estados com desigualdades 
imensas contra o avanço indiscriminado do  
capital estrangeiro e sem pedir favores  
a qualquer govêrno. Tôda vez que construímos  
uma fábrica, que concorre com as do  
Exterior, sofremos restrições de tôda sorte durante 
anos seguidos para sobreviver. Ora são  
os dumpings, ora as importações desnecessárias 
autorizadas pela CACEX. Em outros têrmos,  
isto equivale dizer que as firmas brasileiras sofrem 
uma perseguição, se assim podemos chamar,  
dos próprios homens do Govêrno. Vamos citar  
mais um caso. Enquanto no nosso Pernambuco uma 
indústria de tecidos está pagando 0,105 cruzeiros 
por quilowatt-hora, em Minas Gerais, a Alcoa, 
 

por intermédio da CEMIG, paga apenas cêrca de 
0,029, e a fábrica de zinco do nosso grupo industrial, 
mais de 0,050. 

Não nos estamos queixando, porque podemos 
resistir. 

São privilégios injustificáveis que precisam ser 
corrigidos, propiciando-se aos brasileiros pelo menos 
igualdade de condições. 

É pedir muito, Senador Filinto Müller, pedir 
igualdade de condições? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Se V. Ex.ª me 
permite, vou tomar a liberdade de fazer chegar ao 
conhecimento do Sr. Ministro da Fazenda esta parte 
do discurso de V. Ex.ª, pedindo a S. Ex.ª que me 
forneça elementos para trazer ao esclarecimento do 
Plenário. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Muito agradeço a V. 
Ex.ª 

O Nordeste, então, tem sido a grande vítima, 
tanto que de irregularidade em irregularidade as suas 
obras não têm prosseguimento, desde o Govêrno 
Epitácio Pessoa, em 1921, que começou as obras 
contra as sêcas. Não existe sequer irrigação, pois 
em todo o território nacional não contamos ainda 
com 200 mil hectares irrigados. 

O México tem 3 milhões e 200 mil hectares. 
 

V – OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 

Publicadas nos jornais, chamaram-nos a 
atenção as palavras do Presidente Médici quando 
recebeu os dirigentes da Ordem dos Advogados. 
Sem falarmos na referência a uma controvertida 
declaração de um ex-terrorista, o Chefe da Nação 
comentou que "a Belém–Brasília foi feita sem 
qualquer planejamento específico, mas que já 
conseguiu fixar às. suas margens mais de um milhão 
de habitantes". 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permita-me acabar 
minhas considerações, depois o concederei, com 
muito prazer. 
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O SR. GUIDO MONDIN: – Êste é justamente o 
ponto nevrálgico. Não sei se as palavras são do 
Senhor Presidente da República ou de V. Ex.ª 
Estrada sem planejamento – foi o que ouvi –, 
entretanto ela já hoje está interessando, e 
profundamente, a um milhão de brasileiros. Então, 
pergunto a V. Ex.ª: por que não se ter o mesmo 
pensamento em tôrno de uma estrada planejada, 
profundamente planejada, como é a 
Transamazônica? Eu justamente queria perguntar 
em dado momento... 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Tenho resposta para 
V. Ex.ª, aqui. 

O SR. GUIDO MONDIN: – ...quando foi dito 
pelo Senador Josaphat Marinho que nós, aqui, nos 
estávamos preocupando com questões menores. 
Vejo que, no discurso de V. Ex.ª, está a preocupação 
de que não há rentabilidade na Transamazônica. 
Ora, Sr. Senador, cuidar dêsse aspecto, quando há 
um problema primeiro, e grande, a cuidar, qual seja o 
da integração nacional, particularmente dentro 
daquilo que eu disse, no aparte anterior, e que se 
trata da defesa de nosso território, de ocuparmos o 
nosso território, antes que outros o façam. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Antes que outros o 
façam! Não entendi! 

O SR. GUIDO MONDIN: – Sim, antes que 
outros o façam, conforme observação minha, em 
Atenas, de uma Ata de reunião de países europeus, 
no sentido de tomar conta da Amazônia. Sôbre isto 
não sei porque nunca se fêz divulgação. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Então, minhas 
desconfianças estavam certas; há interêsse grande 
na Amazônia, por parte de estrangeiros. 

(Lê.) 
Pedimos vênia para discordar do  

pensamento de Sua Excelência, e para  
tanto basta verificar que esta estrada liga tô- 
 

das as fontes produtoras do Sul com o principal pôrto 
do Norte, de Belém, Capital do Pará, cidade 
importante e centro distribuidor de grande 
capacidade. Faço justiça, pois, ao Govêrno do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek e me recordo que 
quando êle pretendia construir Três Marias, que hoje 
é a CEMIG, foi dito que queria edificá-la para evitar 
as enchentes do São Francisco. Se pelo menos 
fôsse consultado o mapa, observar-se-ia que dentro 
da reprêsa de Três Marias entram apenas a 
nascente do Rio São Francisco, o Rio Paraopeba, o 
córrego Borrachudo e mais dois riachos de pequeno 
valor. Portanto, nunca poderia acabar com as 
enchentes. Verificar-se-ia, ainda, que todos os 
grandes rios, como o Paracatu, das Velhas, Jequitaí, 
Abaeté e muitos outros, saem abaixo da reprêsa. 
Auxiliando Minas Gerais neste projeto, muito 
concorreu o Nordeste, que cedeu da Cia. Vale do 
São Francisco, que, além de Três Marias, fêz 
imensas linhas de transmissão para Belo Horizonte e 
Montes Claros. Reconhecemos que o seu Govêrno 
também trouxe vantagens para o Nordeste, pois 
criou a SUDENE, construiu Orós, no Ceará, colocou 
água em várias cidades, como Campina Grande, na 
Paraíba. Tivemos também divergências. Elas 
surgiram com relação ao quadrilátero ferrífero de 
Minas, que, em sua grande maioria, se encontra em 
mãos de estrangeiros. A perda do famoso Pico do 
Itabirito devemo-la a uma transação efetuada em 
Londres, na qual a Hanna Mining adquiriu a St. John 
Dei Rey Mining Co., que, mais tarde, teve a 
legalidade dos seus direitos confirmada por decisão 
presidencial, em 1967. À época, havíamos recebido 
telegrama do nosso escritório de Londres oferecendo 
à venda aquela propriedade. Não a adquirimos 
porque a desejávamos em mãos da Cia. Siderúrgica 
Nacional Após viagem difícil, entreguei-o ao 
Presidente, ficando combinada esta compra, o que 
 

 



– 153 – 
 
logo depois não ocorreu. A nossa amizade pela  
Cia. Siderúrgica Nacional vem do tempo em  
que o Presidente Getúlio Vargas fêz sua  
primeira viagem a São Paulo, depois da  
Revolução de 1932. Honrado com o convite de 
todos os presidentes de associações das  
classes produtoras de São Paulo, saudei-o  
em homenagem prestada na Bôlsa de  
Mecadorias, onde minha oração, ainda que humilde, 
foi julgada como um verdadeiro programa de 
govêrno e que muito satisfez o grande  
Presidente. Daí, nasceu esta grande emprêsa 
siderúrgica, nosso orgulho e que marcou o  
início da redenção econômica brasileira. A  
Getúlio também devemos a PETROBRÁS,  
que atualmente está precisando de muito  
auxilio governamental e não o tem recebido. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite-me  
V. Ex.ª  uma pequena observação?  
(Assentimento do orador.) V. Ex.ª  diz que a  
Getúlio Vargas devemos a PETROBRÁS;  
a Juscelino, a SUDENE. V. Ex.ª  esquece  
que tanto uma como outra foram criadas por  
lei do Congresso, não se devem a uma só  
pessoa... 

O  SR. JOSÉ ERMÍRIO: – De pleno acôrdo! 
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...mas à  

atuação conjunta do Govêrno. Foi o Congresso que 
criou a SUDENE e a PETROBRÁS. De modo que 
não se pode creditar a uma pessoa uma obra 
realmente de beneficio, obra benemérita que teve a 
colaboração de todos os que representam o povo 
brasileiro. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Disse que foi no 
Govêrno de Juscelino Kubitschek; realmente não foi 
êle apenas, porque o Congresso votou a lei para 
êsses dois grandes empreendimentos no Brasil. 

 O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me 
V. Ex.ª  um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Tenha a bondade! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Louvo a 
intervenção do nobre Senador Filinto Müller e me 
congratulo com S. Ex.ª  pelo reconhecimento de que 
a SUDENE e a PETROBRÁS foram obras do 
Govêrno, com o prestígio do Congresso. Pena que 
não se possa dizer, também, que a 
Transamazônica, o Plano de Integração Nacional 
seja obra do Govêrno com a aprovação e discussão 
soberana do Congresso! 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agradeço o aparte 
do ilustre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Tem razão o 
nobre Senador Josaphat Marinho, porque a obra é 
determinada por um decreto-lei que será submetido 
à aprovação ou desaprovação do Congresso 
Nacional. Posso assegurar a V. Ex.ª  que a 
Transamazônica terá a aprovação da grande maioria 
do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – 
Atenção! Pondero ao nobre orador que seu tempo 
está esgotado. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sr. Presidente, 
estou terminando; falta, apenas, página e meia. 

(Lê.) 
 

VI – APÊLO AO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 
 

Quero aqui dirigir um apêlo ao Chefe  
da Nação, nestes têrmos. Presidente Emílio G. 
Médici, o período da infância do Brasil já passou. 
Precisamos enfrentar os nossos problemas com 
labor, com decisão, com inteligência e persistência, 
com projetos rentáveis e bem estruturados para nos 
tornarmos uma nação forte, falando com a firmeza 
apresentada pelo Presidente Dias Ordaz  
no Congresso dos Estados Unidos. Sòmente assim 
concorreremos com todos os nossos competidores, 
que então nos respeitarão pela base firme de  
nossa independência econômica e financeira. Pre- 
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cisamos acreditar nos brasileiros e não  
naqueles que, para levarem uma vida  
nababesca, vendem o nosso imenso  
potencial, obrigando-nos a aceitar que o que é  
bom para os outros é bom para o Brasil.  
Vossa Excelência é um homem de bem, como  
foram os ex-Presidentes Costa e Silva e  
Castello Branco. Por isso, êste apêlo em favor  
do Nordeste para não reduzir os incentivos fiscais  
da SUDENE e da SUDAM, nem levar  
nordestinos para regiões inóspitas, pois para  
que o Nordeste cresça e surpreenda a tôda a  
Nação só falta um incentivo, que é o principal:  
a água, com seu sistema de irrigação  
perfeitamente integrado na região. Essa  
é a verdadeira integração do Nordeste.  
Vossa Excelência poderá ver naquela  
região sofredora 2 ou 3 colheitas por ano,  
seguindo o roteiro dos países civilizados de  
que tanto já tenho falado no Senado,  
analisando a agricultura de muitos povos, e hoje  
falo da Suécia, quando o Ministro da Agricultura, na 
inauguração da feira de Elmia-70, informou no  
seu discurso que, reduzindo a sua área de  
terras lavráveis em cêrca de 300.000 hectares,  
a produção agrícola aumentou nos últimos dez  
anos. Ajudar o Nordeste, finalmente, não  
se faz pelas migalhas de salários misérrimos,  
mas, isto sim, através de uma agricultura  
bem planejada, com segurança que as  
suas colheitas e os seus rebanhos não  
serão dizimados tôda vez que surge a sêca.  
Aqui, a tarefa que cabe ao Ministério da  
Agricultura executar, contando com  
técnicos especializados e que, diga-se a bem  
da verdade, muito pouco têm feito pela região.  
A tarefa compete também ao Ministério do  
Interior, que precisa defender essa região e devia  
ser do seu conhecimento que o problema irrigação 
do Nordeste não se resolve com apenas 13 mil 
hectares irrigados, como foi anunciado pelos jornais 
de hoje, num plano para se atingir esta cifra até 
1974. O Nordeste esquecido, pobre, subalimenta- 
 

do, nunca faltou em tempo algum com os seus 
compromissos perante a Nação, tendo dado sua 
valente cooperação a movimentos bélicos de que o 
Brasil foi obrigado a participar. Sr. Presidente da 
República, todos os recursos despendidos para 
ajudar uma população de mais de 22 milhões de 
pessoas significa uma soma positiva investida a bem 
do nosso País. Limpe a área, Presidente, conforme 
já dissemos em discurso no Senado. Os que se 
locupletaram e abusaram no passado através da 
politicagem aproveitadora devem ser relegados aos 
seus devidos lugares. Não tenha Vossa Excelência 
nenhum temor ao ajudar o Nordeste, todo o País o 
compreenderá. 

Peço desculpas pelo alongamento de meu 
discurso. Não sou contra a Transamazônica. O 
primeiro Ministro da Agricultura que visitou a 
Amazônia, até àquela época, fui eu, lá ficamos cinco 
ou seis dias procurando esclarecer pessoalmente os 
problemas da Amazônia. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Sôbre 
a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 147, DE 1970 

 
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 326, 

nº 5, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 14, de 1970 (nº 2.177-A/70, na Casa de 
origem), que dispõe sôbre a instituição de regime 
especial de trabalho para servidores da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que 
participarem diretamente da execução do VIII 
Recenseamento Geral do Brasil e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Filinto Müller – Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – O 
requerimento lido será submetido a votação ao fim 
da Ordem do Dia. 
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Tem a palavra o nobre Senador Júlio Leite. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, tenho impressão de que 
vou causar surprêsa aos nobres colegas, 
principalmente à liderança do Govêrno, nesta Casa, 
com a afirmação de que, em São Paulo e no norte do 
Paraná, cêrca de cinqüenta cidades vivem 
flageladas. Não o flagelo da sêca, Sr. Presidente, 
que assola o Nordeste brasileiro, mas flagelo no 
exato significado do vocábulo, isto é, gente açoitada, 
maltratada, desconsiderada. 

Trata-se, Sr. Presidente, do flagelo que, há 
muitos anos, vem torturando as populações daquela 
cidade, através da emprêsa concessionária do 
serviço de eletricidade. 

Há tempos, ao passar pelas cidades da região, 
fui informado, por amigo de algumas das localidades, 
de que o povo se preparava para um ato de 
depredação, queria se vingar do maltrato dispensado 
pela companhia que explora o serviço de 
eletricidade, depredando-a, arrasando-a, liquidando-
a. Fiz uma reunião com as autoridades locais e 
coloquei-me à disposição para as providências que 
estavam sendo exigidas. 

Passaram-se os anos e nenhuma providência 
foi tomada. Voltei recentemente a diversas cidades 
castigadas, e novamente aquela população, que 
havia, tempos atrás, ouvido os meus conselhos de 
ponderação, se encontrava revoltada. 

Pela segunda vez, reuni as autoridades e 
assumi o compromisso de que me entenderia com o 
Sr. Presidente da República, pelos canais 
competentes, a fim de que alguma providência fôsse 
tomada. 

Executando a promessa, tomei a  
liberdade de dirigir um longo telex ao Sr. 
 

Presidente da República, General Garrastazu  
Médici, expondo-lhe a situação em que  
se encontravam não apenas a cidade de  
Capão Bonito, onde fizemos a reunião, mas  
várias delas. Lembrei, nesse telex, entre as  
cidades, as de Itapetininga, Tatuí, Buri,  
Capão Bonito, Itapeva, Itararé, Itaberá,  
Itaporanga, Ribeirão Vermelho do Sul,  
Barão de Antonina e tôdas as cidades do norte do 
Paraná. 

Passados oito dias, mais ou menos,  
com grande surprêsa para tôdas aquelas cidades e 
para mim, particularmente, foi o telex levado em 
consideração, e o Sr. Presidente Emílio Garrastazu 
Médici desapropriou a concessionária, que se chama 
Companhia Hidrelétrica de Paranapanema. Foram 
dias de festa na região; foguetório, bandas de 
música, muito povo na rua, uma antecipação de 
festividades pelo tricampeonato de futebol 
conquistado no México. Parece que o povo dessas 
cidades já estava espiritualmente preparado para a 
segunda festa, porque foram intensas aquelas que 
fizeram para comemorar a desapropriação da 
Companhia Hidrelétrica do Paranapanema. 

Passaram-se os meses. Há poucos dias, 
recebi telegrama da Câmara Municipal de 
Sertanópolis, no norte do Paraná, reclamando 
providências. Com o desconhecimento de que a 
desapropriação havia ficado apenas no papel, 
apenas na desapropriação, respondi à edilidade de 
Sertanópolis que o Govêrno do General Médici havia 
tomado providências, que a Companhia havia sido 
desapropriada e seu patrimônio transferido para a 
Companhia de Serviços Elétricos do Estado de São 
Paulo. 

Qual não foi minha surprêsa ao receber,  
hoje, dois números do jornal Tribuna da Itararé,  
um dos intérpretes da região atingida pelo flagelo  
a que me referi no inicio de meu discurso,  
dando conta de que nenhuma providência efe- 
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tiva, objetiva, prática se seguiu ao ato de 
desapropriação da CHEP. 

Sr. Presidente, tomo a iniciativa de ler, para 
que constem dos Anais, como elementos 
informativos, as reportagens dos dias 21 e 28 de 
junho último da Tribuna de Itararé, a fim de que o 
Senhor Presidente da República e, mais diretamente, 
o Sr. Ministro das Minas e Energia e os elementos do 
Govêrno aos quais está afeta a matéria possam 
conhecer em tôda extensão o ambiente de revolta 
em que se encontram aquelas cidades. As 
reportagens esteriotipam exatamente a situação das 
cidades do Estado de São Paulo e, por extensão, a 
situação daquelas do norte do Paraná, servidas pela 
mesma Companhia. 

(Lê.) 
 

"ENERGIA ELÉTRICA: UM PROBLEMA QUE 
SE ARRASTA SEM SOLUÇÃO 
 

Procuramos ouvir o Prefeito Clayton Sguario, 
sôbre a audiência concedida aos Prefeitos da região, 
dia 16 do corrente, no Rio de Janeiro, pelo Ministro 
das Minas e Energia e chegamos à conclusão, após 
o diálogo que mantivemos, que a solução do 
problema de energia elétrica não está fácil de ser 
solucionado, ou melhor, demorará muito mais do que 
esperávamos para ser resolvido. 

A CHEP apresentou um relatório do seu 
acervo, ao Ministro das Minas e Energia, e êste 
reconhece a existência do que foi apresentado, e, 
como o espírito da Revolução é de estímulo e 
incentivo à propriedade privada, pretende-se 
conseguir uma desapropriação amigável. Como não 
existe acôrdo nas propostas – a importância 
pleiteada pela concessionária é considerada 
demasiada, e, por outro lado, a proposta 
apresentada pelos podêres governamentais, no 
entender da CHEP, está aquém do valor –, o 
problema poderá arrastar-se por muito tempo, caso 
continue em "banho-maria", como vem acontecendo. 

O diretor-financeiro da CHEP, Sr. Reinaldo de 
Abreu Sodré, solicitou aos Prefeitos de Itararé, 
Itapeva, Itaberá e Capão Bonito, que lá estiveram, de 
regresso do Rio, mais um mês de prazo, para, nesse 
lapso de tempo, ver se conseguem chegar a um 
entendimento que satisfaça ambas as partes e 
possa, então, ser feita amigàvelmente a 
encampação, que, agora está bem claro, não foi 
concretizada. 

A euforia do povo ao ter notícia da 
encampação e os foguetes comemorativos ao 
acontecimento foram em vão; para tristeza nossa, o 
problema continua, só com uma diferença: a energia 
cada dia que passa vai piorando. Quinta-feira 
passada, passamos o dia todo sem luz e fôrça, 
faltando ainda água, e não funcionando o telefone, 
por falta de energia elétrica. Indagamos agora: – a 
quem apelar?" 

Vereador Denuncia: 
"PARAR UMA CIDADE TAMBÉM É 

SUBVERSÃO 
 

O Vereador Osvaldo Raposo, endossando  
as palavras do Líder da Situação,fêz  
críticas veementes à concessionária de energia 
elétrica desta cidade e da região, na sessão de 
quarta-feira última, cujo problema perdura há 
decênios, e já esgotou a paciência de todos. Se um 
bando armado de metralhadoras pára um bairro, 
como o de Jabaquara, na Capital, ao assaltar um 
Banco, o movimento é considerado subversivo; 
também uma concessionária de energia que faz 
parar uma cidade e uma região deve ser considerada 
como subversiva. 

A CHEP vem assaltando o povo de Itararé. 
Cobra dos consumidores uma exorbitância e  
não entrega a mercadoria vendida.  
Quando adquiridos em um armazém um quilo  
de algum produto, o pêso terá que ser certo,  
mas a concessionária vende 110 volts e entrega  
60 ou 70, e a quem reclamar? A lei de defesa à 
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economia popular é muito séria. Ela deve ser 
enquadrada nesta lei. Se, no tempo da velha Roma, 
Cartago era tida como seu inimigo número um, em 
nossa região êsse inimigo é a CHEP. Falava-se 
delenda Cartago e nós dizemos delenda CHEP. 

Ser concessionário de um serviço de utilidade 
pública como o da CHEP é melhor que possuir uma 
mina de ouro, afirma o orador. Vende muito mais do 
que produz e funciona só em têrmos de arrecadação, 
pois não apresenta melhoria e nunca entrega o que 
está vendendo, esquecendo-se de sua obrigação de 
prestar serviço à altura, como se fôsse prestado pelo 
poder público, ou seja, de acôrdo com a necessidade 
do povo. 

As autoridades devem aquilatar o prejuízo que 
a famigerada tem nos causado. O prejuízo que 
causa aos que, instalados, não podem movimentar-
se, por falta de energia, não se falando ainda nos 
que desejam instalar-se e não têm condições por 
falta de energia. A CHEP é um amontoado de ferro 
velho, e seus diretores só se preocupam em 
arrecadar, nada de melhorar o serviço. 

Comenta que se esboça na cidade um 
movimento de caráter regional, para o qual será 
solicitada a cobertura da autoridade judicial, 
pretendendo que os pagamentos de consumo de 
energia sejam feitos em conta bancária bloqueada 
(que a CHEP não possa levantar), em 
estabelecimento que fôr determinado pela 
autoridade, até que uma medida seja concretizada. 
Êsse é o único meio que poderá fazer a displicente 
Companhia se mexer." 
 

"VEREADOR QUER VER OS DEDOS 
MORALIZADORES DA REVOLUÇÃO DENTRO DA 
CHEP 
 

"Até parece que a CHEP jurou  
aos pés de Deus de entravar o progresso de  
Itararé" – Itararé clama por so- 
 

lução ao seu problema número um: energia elétrica. 
O Vereador José Carlos Magno Neto, Líder da 

Situação, usou da palavra, na sessão da Câmara de 
quarta-feira para fazer um pronunciamento sério 
sôbre o nosso mais angustiante problema: o da 
energia elétrica, que se arrasta sem solução, apesar 
das insistentes reclamações junto aos órgãos 
governamentais. 

As palavras de Magno Neto foram  
um desabafo de um povo sofrido que pede,  
reclama e já está quase desesperançado  
de aguardar o cumprimento das promessas  
de solução. A energia fraca e os cortes  
contínuos, alguns dêles prolongados (dia 16,  
14 horas de interrupção), fazem com que a  
nossa pacata população perca a calma e viva 
momentos de angústia e revolta. As palavras do 
orador, que sempre tem se pautado dentro da 
serenidade, foram agressivas contra o mau serviço 
prestado pela concessionária de energia elétrica, 
demonstrando o estado de espírito que está vivendo 
nosso povo, cansado de aguardar a solução que não 
vem. 

Fazem suas pesadas críticas feitas por um 
articulista local, que taxou os diretores da CHEP de 
desavergonhados, mentirosos, vigaristas, trapaceiros 
e antipatriotas, que não permitem que a zona sul de 
São Paulo e norte velho do Paraná tenham também 
condições de progresso e bem-estar social para seu 
povo. 

Se o pensamento da Revolução é de incentivo 
às propriedades particulares, o Sr. Ministro das 
Minas e Energia deve mandar verificar os prejuízos 
que a famigerada CHEP tem causado às 
propriedades privadas. "Acolhemos a sinceridade de 
seus propósitos, mas não podemos concordar com a 
sua decisão", afirmou. 

Deseja ver os dedos da Revolução  
saneadora fazendo justiça na CHEP,  
pois não podemos acompanhar o chama- 
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mento de progresso do Presidente da República e 
não temos paz para vivermos bem com nós mesmos 
sem a solução dêsse problema. "Até parece .que a 
CHEP jurou aos pés de Deus de entravar o 
progresso de Itararé". 

Solicita o apoio de todos os municípios  
para unia luta em favor da solução do problema e 
anuncia ainda o movimento que se inicia, para ser 
depositado o valor do consumo de energia em 
banco, em conta especial, para o que será pleiteado 
apoio judicial." 

Lidas estas reportagens contendo 
manifestações do Prefeito e Vereadores de Itararé, e 
de outras cidades, tenho para mim que forneço 
elementos a fim de que o Sr. Presidente da 
República, General Garrastazu Médici, que não 
negou a sua atenção ao problema, porque, conforme 
disse de início, tratou de desapropriar a CHEP 
imediatamente, tenha aí elementos para transformar 
em realidade aquilo que, com tristeza, até êste 
momento é apenas um ato oficial, não executado 
devidamente. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
José Guiomard – Sebastião Archer – Ruy 

Carneiro – Domício Gondim – Teotônio Vilela – 
Arnon de Mello – Vasconcelos Torres – Gilberto 
Marinho – Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Está terminado o período destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 44 Srs. Senadores. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, do  

Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de  
1970 (nº 145-B/70, na Casa de ori- 
 

gem), que aprova o Acôrdo de Previdência Social 
firmado com o Govêrno de Portugal, em 17 de 
outubro de 1969, tendo: 
 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 36 e 437, 
de 1970, das Comissões: 

– de Relações Exteriores; e 
– de Legislação Social. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude de 

dispensa de interstício concedida na Sessão 
anterior.) 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. 
Está encerrada.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado:  

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 44, DE 1970 
 

(Nº 145.D/70, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova o Acôrdo de Previdência Social 
firmado com o Govêrno de Portugal, em 11 de 
outubro de 1969. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo de Previdência 

Social firmado com o Govêrno de Portugal, em 17 de 
outubro de 1969. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 

Item 2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº  54, de 1970 (apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão 
de seu Parecer nº 426, de 1970), que suspende a 
execução da Lei Municipal nº  304/59, de Águas de 
Lindóia, Estado de São Paulo, julgada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva prolatada aos 24 de setembro de 
1969. 
 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer 

uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação.  
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 54, DE 1970 
 

Suspende a execução da Lei Municipal nº  
304/59, de Aguas de Lindóia, Estado de São Paulo, 
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, em decisão definitiva prolatada aos 24 de 
setembro de 1969. 
 

Art. 1º – É suspensa a execução da Lei 
Municipal nº 304, de 1959, de Águas de Lindóia, 
Estado de São Paulo, declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2º  – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 

Item 3 
 

Discussão, em turno único, do Requerimento 
nº  48, de 1970, de autoria do Sr. Senador Flávio 
Britto, solicitando o comparecimento do Senhor 
Ministro da Indústria e do Comércio, Dr. Marcus 
Vinicius Pratini de Moraes, perante a Comissão de 
Agricultura, a fim de prestar esclarecimentos sôbre 
os novos preços do café, política de exportação e o 
combate à Hemileia Vastatrix (ferrugem) que ataca 
os cafèzais dos Estados do Espírito Santo, Bahia e 
Minas Gerais. 
 

Em discussão o requerimento (Pausa.) 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller. 
O SR. FILINTO MÚLLER (Sem revisão do 

orador.): –  Sr. Presidente, se estivesse presente o 
nobre Senador Flávio Britto, eu teria solicitado a S. 
Ex.ª que alterasse os têrmos do seu requerimento, 
de acordo com entendimento comigo mantido. Já o 
Ministério da Indústria e do Comércio propiciou a 
vinda ao Congresso – à Câmara dos Deputados, no 
caso – de três técnicos do mais alto gabarito 
científico, que fizeram ampla exposição sôbre o 
problema da chamada "ferrugem" do cafeeiro.  
Assim, a vinda do Ministro da Indústria e do 
Comércio para versar o mesmo assunto no Senado – 
assunto que estará figurando nos Anais  
do Congresso – seria, a meu ver, desnecessária.  
Em entendimento com o nobre Senador Flávio Britto, 
sugeri que S. Ex.ª alterasse o seu requerimento  
no sentido de convocar o Ministério da Indústria e  
do Comércio para que o Ministro viesse à Comissão, 
em dia que escolhesse, que marcasse e nos co- 
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municasse, para fazer uma exposição geral sôbre 
não sòmente os problemas do IBC – Instituto 
Brasileiro do Café –, mas também sôbre todos os 
problemas do seu Ministério. 

O Ministro, sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, é um 
homem jovem, muito jovem, mas já com um passado 
de serviços prestados ao País e, reconhecidamente, 
um homem de alta competência. A sua exposição há 
de interessar não sòmente à Comissão de 
Agricultura, mas a todo o Senado. E a exposição 
restrita ao problema da "ferrugem" tiraria a S. Ex.ª o 
Ministro Pratini de Moraes a oportunidade de mostrar 
o que vem sendo feito no Ministério da Indústria e do 
Comércio e o que pretende S. Ex.ª fazer na 
continuação da sua gestão. 

O Senado todo sabe que não estou fazendo 
um elogio gracioso. O Ministro Marcus Vinícius 
Pratini de Moraes é realmente um técnico do maior 
valor, e a sua exposição atrairá a atenção dos 
Senadores que estiverem presentes em Brasília na 
ocasião do seu comparecimento. 

O Senhor Flávio Britto não está presente para 
alterar os têrmos do seu requerimento. A única 
solução que me pareceria possível seria a rejeição 
do requerimento, para que êle o substituísse por 
outro. Mas eu prefiro pedir ao Senado que aprove o 
requerimento nos têrmos que está redigido, para 
que, oportunamente, presente aqui o Senador Flávio 
Britto, S. Ex.ª ratifique a minha declaração de que a 
convocação do Ministro seja feita no sentido de uma 
exposição ampla sobre todos os problemas do 
Ministério da Indústria e do Comércio. 

Na Câmara dos Deputados, Sr.  
Presidente, estiveram presentes – eu vou citar  
os nomes como homenagem aos  
brasileiros eminentes que o Ministro mandou  
à Câmara dos Deputados para expor o problema  
da "ferrugem": o Dr. Arthur Cintra, do Instituto  
de Biologia de São Paulo, que é reconhecidamente 
 

um centro de saber, um centro de ciência;  
o Dr. Osmany Junqueira, Diretor do IBC, e o  
Dr. Hélio Fereira Alves, Diretor da Defesa Vegetal. 
São três técnicos de alto valor, três brasileiros 
eminentes, de gabarito científico, que compareceram 
à Comissão de Agricultura da Câmara dos 
Deputados para discorrer sôbre o problema da 
"ferrugem". 

Assim, parece-me, Sr. Presidente, que nós 
poderíamos dispensar o Sr. Ministro da Indústria e 
do Comércio desta parte, para ouvi-lo sôbre 
assuntos mais amplos e mais interessantes, quais 
sejam as atividades do seu Ministério. 

Assim, voto pela aprovação do requerimento, 
fazendo esta ressalva e pedindo a V. Ex.ª que a 
tome em consideração e que figure na Ata, a fim de 
que o nobre Senador Flávio Britto, oportunamente, a 
ratifique perante V. Ex.ª e perante o Senado (Muito 
bem!) 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão  
do orador.): – Sr. Presidente, desejo manifestar  
a minha solidariedade à exposição que acaba  
de fazer o nobre Líder da Maioria nesta Casa, o  
Sr. Senador Filinto Müller. Realmente, o problema da 
"ferrugem", a Hemileia Vastatrix, é hoje amplamente 
conhecido, não só através da exposição feita  
na Câmara dos Deputados pelos três técnicos que 
se especializaram na matéria, que a estudaram em 
profundidade, como a própria imprensa, de tempos a 
esta parte, ou seja, exatamente desde o instante  
em que apareceu a praga nos cafèzais brasileiros 
tem tratado da matéria amplamente, inclusive  
sôbre o seu aspecto científico, também sôbre  
o aparecimento da doença, quando se manifestou 
em cafezais de outros países. Aliás, já com- 
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pareci à tribuna do Senado, por três vêzes, para 
tratar da matéria. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – E essa praga já 
está sendo combatida no Brasil. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente. Assim, 
nesta condição, a mim me parece que a presença do Sr. 
Ministro da Indústria e do Comércio, jovem estudioso, 
inteligente, honesto, de uma belíssima cultura e que se 
aprofundou no exame da matéria e de todos os 
problemas do seu Ministério, será uma presença 
valiosíssima para nós, desde que não restrita ao exame 
dessa matéria, mas nos permitindo sejam feitas 
perguntas sôbre vários problemas. Ou melhor, que Sua 
Excelência faça uma exposição, embora sabre 
problemas diversos do seu Ministério, da maior 
importância para o desenvolvimento das atividades 
agrícolas e industriais do País. 

Assim, Sr. Presidente, em se tratando de 
matéria não prevista no Regimento Interno, não seria 
o caso de uma emenda ao requerimento, aprovando-
o com um acréscimo ou com uma modificação, já 
que o nobre Senador Filinto Müller teve a 
oportunidade de conversar com o autor do 
requerimento? Poderíamos aprová-lo como o 
acréscimo de que o Ministro não se limitaria à 
matéria constante do requerimento, mas faria uma 
exposição ampla. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A Mesa, no objetivo de atingir a finalidade do 
requerimento do nobre Senador Flávio Britto, com 
os acréscimos constantes do discurso do nobre 
Senador Filinto Müller, Líder da Maioria, nesta 
Casa, e, agora, do nobre Senador Lino de Mattos, 
que representa a bancada do MDB, sugere a 
ambos a remessa de um requerimento, que 
serviria de substitutivo ao que está em apreciação. 
A convocação se faria para exposição em  
têrmos gerais. A Mesa, então, encaminharia  
à votação o substitutivo, ou seja, o outro  
 

requerimento, que por isso mesmo teria preferência. 
Creio que, assim, a Mesa atende ao objetivo 

dos pronunciamentos de V. Ex.ªs. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 

atendendo à sugestão de V. Ex.ª encaminharemos à 
Mesa requerimento nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em face dos entendimentos da Mesa com a 
Liderança da Maioria, ponho em votação o 
requerimento de autoria do nobre Senador Flávio 
Britto, com a amplitude desejada pelos 
pronunciamentos dos nobres Senadores Filinto 
Müller e Lino de Mattos. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência, ao dirigir ofício ao Sr. Ministro 

convocado, dará esclarecimento quanto à amplitude 
do requerimento e da exposição que S. Ex.ª fará 
nesta Casa. 

Está esgotada a matéria da Ordem de Dia. 
Passa-se à votação do Requerimento nº 147, 

lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 14, de 1970. 

Em votação o requerimento. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a palavra, 

Sr. Presidente, para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, para 
encaminhar a votação. 

O SR. FILINTO MÜLLER (para  
encaminhar a votação. Sem revisão do ora-  
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dor.): – Sr. Presidente, desejo, em poucas palavras, 
acentuar a importância que tem o projeto a ser 
discutido em virtude de requerimento de urgência. 

Requeri urgência, de acôrdo com o eminente 
Líder do MDB, que honrou o requerimento com a sua 
assinatura, porque estamos às vésperas da 
realização do recenseamento geral dos anos zeros, 
como determina a lei. E é necessário que o Govêrno 
fique aparelhado das medidas indispensáveis para 
que possa o regime de trabalho dos que vão praticar 
o censo ser especial e não sob as normas de horário 
de trabalho comum existente. 

São, no projeto, previstas outras disposições 
da maior importância, da maior relevância e, 
sobretudo, da maior urgência. O projeto está 
devidamente estudado pelas Comissões técnicas do 
Senado, de modo que a urgência não constitui 
absurdo, visto como bastaria a circunstância de 
essas Comissões o terem examinado e apresentado 
pareceres favoráveis, que, naturalmente, V. Ex.ª 
mandará ler, para provar que estamos seguindo uma 
norma comum em nossos trabalhos no Senado. 

O que desejo acentuar é a importância do 
projeto. Estamos próximos do mês de setembro, 
quando deverá ser desencadeado o trabalho de 
recenseamento. Estamos no ano de recenseamento. 

Devo relembrar aos que são mais velhos, 
como eu, que, antigamente, desde janeiro dos anos 
zeros, já se começava a propaganda do 
recenseamento. Todo mundo se recorda, os mais 
velhos se recordam da pergunta: Quantos somos? 

Êste ano ainda não se fêz esta propaganda, 
como não se fêz em 1960 e – se não me  
engano – como não se fêz em 1950. Mas é preciso 
ter um serviço organizado para um bom 
recenseamento, que diga realmente quantos  
somos, o que representamos em riqueza, o que  
 

representamos em valor, para que o Brasil fique mais 
consciente do seu papel no concêrto das nações. 

A importância do requerimento de urgência 
está justificada, penso eu, e é por isso que o assinei, 
juntamente com o Sr. Senador Aurélio Vianna, Líder 
do MDB. 

(Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Em conseqüência, passe-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 14, de 1970 (nº 2.177-A/70, na 
Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que dispõe sôbre a instituição de regime 
especial de trabalho para servidores da Fundação 
IBGE que participarem diretamente da execução do 
VIII Recenseamento Geral do Brasil e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, de nos a 438 e 

439, de 1970, das Comissões: 
– de Projeto do Executivo; e 
– de Finanças.  
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 

discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 14, DE 1970 

 
(Nº 2.177-A, de 1970, na Casa de origem) 

 
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA) 
 

Dispõe sôbre a instituição de regime especial 
de trabalho para servidores da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística que participarem 
diretamente da execução do VIII Recenseamento 
Geral do Brasil e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, atendendo às necessidades 
do serviço, poderá instituir, no período de 1º de julho 
de 1970 a 30 de setembro de 1971, regime especial 
de trabalho para os servidores que participarem 
diretamente das atividades do VIII Recenseamento 
Geral do Brasil. 

§ 1º – O servidor dos quadros de pessoal em 
extinção da antiga autarquia IBGE (arts. 16 e 17 e 
seu parágrafo único do Decreto-lei nº 161, de 13 de 
fevereiro de 1967), durante o período em que estiver 
sujeito ao regime de trabalho autorizado neste artigo, 
fará jus a uma gratificação especial censitária 
mensal, prevista em tabela baixada com Resolução 
do Conselho Diretor da Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, na forma do art. 16 e de 
sua alínea f do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 
61.126, de 2 de agôsto de 1967, obedecido o 
disposto no § 1º do art. 50 do mesmo Estatuto. 

§ 2º – O Conselho Diretor da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao fixar 
os valôres da gratificação especial referida no § 1º, 
levará em consideração, entre outros fatôres, o 
número de horas extraordinárias prestadas pelo 
servidor, as peculiaridades das tarefas censitárias 
que forem confiadas e os níveis salariais. 

Art. 2º – O servidor que perceber a gratificação 
prevista nesta Lei não poderá receber qualquer outra 
gratificação, excetuadas a de função e a adicional 
por tempo de serviço. 

Parágrafo único – As importâncias pagas a 
título de gratificação especial censitária não serão 
computadas para efeitos de aposentadoria ou de 
benefício concedido pelo IPASE, nem, para efeito de 
desconto, se incorporam ao salário de contribuição 
previdenciária do servidor. 

Art. 3º – O pagamento da gratificação especial 
censitária cessará automàticamente com a 
conclusão das tarefas censitárias atribuídas ao 
servidor, e não ultrapassará, em hipótese alguma, a 
data de 30 de setembro de 1971, sob pena de 
responsabilidade. 

Art. 4º – O servidor que integra as tabelas  
de tempo integral e de dedicação exclusiva, ou de 
serviço extraordinário a êle vinculado, será retirado 
das respectivas fôlhas de pagamento durante  
todo o período em que perceber a gratificação 
especial censitária, sem prejuízo do disposto no § 
2º do art. 11 da Lei nº 4.345, de 26 de junho de 
1964. 

Parágrafo único – A Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística comunicará, 
para os devidos fins, ao Departamento Administrativo 
do Pessoal Civil, as datas da exclusão e da 
reinclusão do servidor nas fôlhas de pagamento 
referidas neste artigo. 

Art. 5º – As horas suplementares de trabalho 
do pessoal sujeito à legislação trabalhista que vier a 
prestar serviços sob o regime especial autorizado 
nesta Lei serão pagas de acôrdo com o disposto na 
legislação trabalhista em vigor. 

Art. 6º – As despesas com a execução desta 
Lei correrão à conta das disponibilidades financeiras 
do projeto 01.02.1.002 – VIII Recenseamento Geral 
do Brasil, constante do Orçamento vigente. 
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Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 8º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 148, DE 1970 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 1970 (nº 
145-B/70, na Casa de origem), que aprova o texto do 
Acôrdo de Previdência Social firmado com o Govêrno 
de Portugal, sem Lisboa, a 17 de outubro de 1969. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em conseqüência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final, que será lida pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 446, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 44, 
de 1970 (nº 145-B/70, na Casa de origem.) 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 1970 (nº 145-
B/70, na Casa de origem), que aprova o texto do 
Acôrdo de Previdência Social firmado com o Govêrno 
de Portugal, em Lisboa, a 17 de outubro de 1969. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet.  

ANEXO AO PARECER 
Nº 446, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 44, de 1970 (nº 145-B/70, na Casa de 
origem.) 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I, da 
Constituição, e eu, ..................................... 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1970 
 

Aprova o texto do Acôrdo de Previdência 
Social firmado com o Govêrno de Portugal, em 
Lisboa, a 17 de outubro de 1969. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o texto do Acôrdo de 

Previdência Social firmado com o Govêrno de 
Portugal, em Lisboa, a 17 de outubro de 1969. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 
discuti-la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram conservar-se sentados (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando  

usar da palavra, vou encerrar a Ses-  
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são, designando para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 183, de 1968 (nº 257-B/68, na Casa de 
origem), que reconhece como de grau superior, ao 
nível de graduação, os estudos realizados em 
Seminários Maiores católicos ou em estabelecimentos 
equivalentes de outras confissões religiosas, tendo: 

 
PARECER, sob nº 427, de 1970, da 

Comissão: 
– de Educação e Cultura, pelo arquivamento, 

por ter sido o assunto atendido pelo Decreto-lei nº 
1.051, de 21-10-69. 

 
Discussão, em turno único,  

do Requerimento nº 142, de 1970, de  
 

autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, 
solicitando seja transcrito nos Anais do Senado, o 
trabalho intitulado "Escola Superior de Magistratura – 
Necessidade e Utilidade", de autoria do talentoso e 
honrado Juiz de Direito do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Renato Pacheco. 

 
3 
 

Discussão, em turno único, do Requerimento 
nº 143, de 1970, de autoria do Sr. Senador Cattete 
Pinheiro, solicitando seja convocado o Senhor 
Francisco de Paula Rocha que possa fazer 
exposição ao Sena-Lagoa, Ministro da Saúde, a fim 
de do sôbre as diretrizes e ação daquele Ministério, 
no atual Govêrno. 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 15 

minutos.) 
 

 



74ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 9 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO CLEOFAS E WILSON GONÇALVES 
 

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

José Guiomard – Oscar Passos – Edmundo Levi 
– Milton Trindade – Clodomir Milet – Petrônio Portella – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Duarte Filho 
– Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – João Cleofas – José Ermírio Teotônio Vilela 
– Leandro Maciel – Júlio Leite – José Leite – Antônio 
Fernandes – Josapht Marinho – Carlos Lindenberg – 
Paulo Torres – Aurélio Vianna – Benedicto 
Valladares – Nogueira da Gama – Carvalho Pinto – 
Lino de Mattos – Fernando Corrêa – Bezerra Neto – 
Adolpho Franco – Calso Ramos – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – A lista 
de presença acusa o comparecimento de 32 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é aprovada sem debate. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 447, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 1970 
(número 139-B/70, na Câmara), que fixa os 
subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da 
República para o período que vai de 15 de março de 
1970 a 15 de março de 1974. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
Apresentado pela Comissão de  

Finanças da Câmara dos Deputados, o presen-  
 

te projeto de decreto legislativo fixa os subsídios do 
Presidente e do Vice-Presidente da República, no 
período que vai de 15 de março de 1970 a 15 de 
março de 1974, nas seguintes bases: 

a) para o Presidente da República: Cr$ 
8.000,00 (oito mil cruzeiros) mensais, acrescidos, a 
título de representação, da importância mensal de 
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros); 

b) para o Vice-Presidente da República; Cr$ 
6.000,00 (seis mil cruzeiros) mensais, acrescidos, a 
título de representação, da importância mensal de 
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros). 

2. A referida Comissão, justificando a 
proposição, esclarece que o art. 194, II, do 
Regimento Interno daquela Casa do Congresso, 
com base no que dispunha a Carta de 1946, 
confere competência à mesma para, "até o dia 15 
de julho último da legislatura anterior à eleição 
para Presidente e Vice-Presidente da República", 
formular "o projeto de fixação do seu subsídio 
para o período seguinte". A 30 de novembro de 
1966, foi promulgado, então, o Decreto 
Legislativo nº 69, ainda em vigor, apesar de 
iniciado nôvo período presidencial, fixando os 
referidos subsídios para o período presidencial de 
1967 a 1971. 

A justificação do projeto continua afirmando 
que a Constituição de 1967 (Emenda nº 1, de 1969) 
continua a determinar ser da competência do 
Congresso Nacional "fixar, para viger na legislatura 
seguinte, a ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional, assim como os subsídios  
dêste e do Presidente e do Vice-Presidente da 
República". 

A Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados, a seguir ressalta: 

"Em 14 de outubro do ano  
passado, entretanto, com o Congresso Nacio-  
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nal em recesso, e com fundamento no  
Ato Institucional nº 5, foi baixado o Ato Institucional 
nº 16, que, declarando vagos os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, 
estabelece: 

a) que a eleição dos futuros Presidente e Vice-
Presidente da República se vedificaria no dia vinte e 
cinco de outubro do ano passado; 

b) que a posse dos eleitos se daria no dia 
trinta de outubro seguinte; 

c) que o mandato do Presidente e do Vice-
Presidente da República a serem eleitos terminaria a 
15 de março de 1974." 

Posteriormente, a Emenda Constitucional  
nº 1, à Constituição de 1967, promulgada no  
dia 17 de outubro de 1969, dispõe no seu artigo  
183: 

"O mandato do Presidente e do Vice-
Presidente da República, eleitos na forma do Ato 
Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, 
terminará em 15 de março de 1974." 

Ainda pela referida Emenda Constitucional,  
§ 3º do art. 75, "o mandato do Presidente  
da República é de cinco anos", prazo êsse  
que não será o cumprido pelo atual mandatário da 
Nação. 

Como se vê, os fatos decorrentes da doença 
e do impedimento do Presidente Arthur da Costa e 
Silva trouxeram a conseqüência da eleição de 
novo Chefe do Poder Executivo, fora da época 
normal e para mandato que vai até 1974. E como 
fixar o seu subsídio, bem como do Vice-Presidente 
com ele eleito? A legislatura anterior à sua posse 
já não existe. Ser mantido também até 1974, o 
subsídio fixado em 1966, não se compreende  
já que seria, em verdade, uma fixação para  
dois períodos, ou quase. Assim sendo, a  
meu ver, a Comissão de Finanças da Câmara  
 

dos Deputados, servindo-se do disposto no art. 194 
do Regimento Interno, deve propor a fixação de novo 
subsídio para o Presidente e Vice-Presidente da 
República, ao menos para os quatro últimos anos do 
seu período – período que era o da Carta de 67 – a 
partir de 15 de março de 1970." 

3. Examinando a matéria no âmbito da 
competência regimental desta Comissão, nada há que 
possa ser argüido ao projeto, que se encontra, aliás, 
redigido de acordo com a melhor técnica legislativa. 

4. Diante do exposto, opinamos 
favoravelmente à tramitação do projeto. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 
Petrônio Portella, Presidente – Carlos Lindenberg, 
Relator – Carvalho Pinto – Clodomir Milet – Adolpho 
Franco – Guido Mondin – Bezerra Neto. 

 
PARECER 

Nº 448, DE 1970 
 

da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 40, de 1970. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite 
A Comissão de Finanças da Câmara dos 

Deputados, de acordo com o estabelecido no art. 
194, II, do Regimento Interno daquela Casa do 
Congresso Nacional, apresentou projeto de decreto 
legislativo, aprovado em Plenário, fixando os 
subsídios do Presidente e Vice-Presidente da 
República, para o período que vai de 15 de março de 
1970 a 15 de março de 1974. 

2. Justificando a proposição, aquela Comissão 
assim se expressa: 

"O Brasil ainda atravessa uma fase 
inflacionária. Deixou de se verificar no galope em 
que vinha antes do Movimento de março de  
1964, mas não eliminada totalmente, apesar  
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do patriótico esfôrço de todos os Governos 
Revolucionários. E nem pode. O Presidente Médici 
diz, na sua mensagem, esperar que ainda seja de 
10% ao fim do seu Governo. Aquela eliminação total 
só se dará, realmente, com o desenvolvimento. E, 
para fazer o desenvolvimento que se impõe, é quase 
impossível obter-se, pelo menos nos dois próximos 
anos, o equilíbrio orçamentário. O deficit, no exercício 
passado, foi de mais de setecentos milhões de 
cruzeiros. A capacidade tributária do povo está 
esgotada. E seria contra-producente insistir na 
elevação de tributos. Em vez disso, e acertadamente, 
os condutores da política econômico-financeira do 
Governo estão até empenhados em reduzir impostos. 
E, não se verificando o equilíbrio orçamentário, é 
inevitável o apêlo à emissão, embora moderada e 
com finalidade desenvolvimentista. E com a emissão, 
a conseqüente desvalorização da moeda, os 
reajustamentos salariais, o encarecimento do custo de 
vida. 

Para se atingir o desenvolvimento, é 
imperativo o investimento, pelo Poder Público, em 
transportes, em comunicações, em fomento à 
produção, com a saúde, com a educação. A receita 
pública terá de continuar a sofrer por outro lado, 
sangrias, com a política certa dos incentivos fiscais e 
da isenção, limitada embora, de tributos. 

A elevação do custo de vida tem-se mantido 
a partir de 1967 – em 1966, foi de 41,1% – entre 20 
e 30%. E terá que se manter assim, durante ainda 
alguns anos mais. O resultado do desenvolvimento 
não se verifica a prazo curto. A multiplicação do  
pão só se deu por milagre. Nenhum govêrno,  
por mais orientado e patriótico que seja,  
não é Deus, que, tocando na rocha, dela faça  
 

jorrar a água da prosperidade. As possibilidades 
nacionais são imensas, e a orientação 
governamental é segura. O equilíbrio nacional não 
surgirá, contudo, nem hoje, nem amanhã. De uma 
hora para outra não se pode transformar em um só 
Brasil os Brasis que sonos, na verdade." 

3. Em outro ponto da justificativa, aquela 
Comissão ressalta: 

"Por outro lado, o salário espelha a 
hierarquia. Não pode o Chefe da Nação ter subsídio 
inferior, e gritantemente inferior, aos vencimentos 
de alguns subalternos seus. Há diretores de 
autarquias e sociedades de economia mista 
federais que percebeis remuneração acima de Cr$ 
7.000,00. Há diretores de bancos oficiais com mais 
de Cr$ 10.000,00. Os Ministros que integram o 
Poder Judiciário têm mais de seis. Há 
Governadores de Estado com subsídios superiores 
aos do Presidente da República. E são vencimentos 
– temos que reconhecer – ainda inferiores às 
necessidades dos cargos que exercem, da posição 
que ocupam, da independência que precisam 
resguardar." 

4. Ao dar parecer contrário a diversas 
emendas que aumentavam os limites do projeto, 
assim se pronunciou o Relator: 

"A Comissão de Finanças, ao deliberar a 
respeito, levou em conta o atual subsídio do 
Presidente e do Vice-Presidente e dos índices 
resultantes da desvalorização da moeda a partir de 
1966, quando foram fixados, admitindo-se ainda 
que, até o final dos seus mandatos, a inflação não 
estará de todo debelada, embora contida. E 
procedeu assim, igualmente, ao fixar os subsídios  
e ajuda de custo dos parlamentares que par-  
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ticiparão da próxima legislatura. Êsse foi o único 
critério que me pareceu adequado." 

5. A Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa, ouvida a respeito, manifestou-se favorável ao 
projeto. 

6. Diante do exposto e tendo em vista que os 
critérios adotados no presente projeto de decreto 
legislativo são plenamente justificáveis, esta 
Comissão opina pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente – Júlio  
Leite, Relator – José Leite – Waldemar Alcântara – 
Carlos Lindenberg – José Guiomard – Adolpho 
Franco – Bezerra Neto – Clodomir Milet – Carvalho 
Pinto. 

 
PARECER 

Nº 449, DE 1970 
 

da Comissão de Projetos do Executivo, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 1970 (nº 2.095-
B/70, na origem), que transfere a jurisdição da Junta 
de Conciliação e Julgamento de Maragogipe, Estado 
da Bahia, pertencente à 5ª Região, para o Município 
de Salvador, no mesmo Estado. 

 
Relator: Sr. Guido Mondin 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República, com a Mensagem nº 13, de 1970, 
submete à deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do caput do art. 51 da Constituição Federal, o 
projeto de lei que transfere a jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Maragogipe, Estado da 
Bahia, pertencente à 5ª Região, para o Município de 
Salvador, no mesmo Estado, e que constituirá  
a 7ª Junta de Conciliação e Julgamento daquela 
Capital. 

 

A citada mensagem se faz acompanhar da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro Alfredo 
Buzaid, da Justiça, que, acolhendo esclarecimentos 
prestados pelo Tribunal Superior do Trabalho, a 
respeito da conveniência da proposta, ressalta que 
aquela alta Côrte da Justiça do Trabalho "manifesta-
se favorável à medida, uma vez que não só convém 
aos interêsses dos assalariados daquela Capital, 
como também não acaretar despesas aos cofres 
públicos", aduzindo "que o movimento judiciário 
trabalhista no Município de Salvador exige a criação 
da 7ª Junta de Conciliação e Julgamento, a fim de 
atender ao crescimento populacional daquela Capital, 
estimado, no momento, em 858.730 habitantes", e em 
seguida informa: "Acresce, ainda, a circunstância de 
que, enquanto são distribuídas, diàriamente, cêrca de 
dezesseis reclamações para cada uma das Juntas da 
Capital, fora as homologações, a Junta de 
Maragogipe, durante o exercício de 1968, apreciou, 
sòmente, 218 reclamações, das quais 12 
contenciosas, sendo as restantes 206 simples 
homologações de rescisões contratuais." 

Na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, o eminente Deputado Lauro Leitão, Relator 
da matéria, após ponderáveis considerações, conclui 
pela legitimidade da iniciativa, pela isenção de vício 
de ordem constitucional, legal e jurídica, que é 
aprovada, por unanimidade, pelo citado órgão 
técnico. 

Na Comissão de Legislação Social daquela 
Casa, a proposição foi relatada pelo nobre Deputado 
Luna Freire, que se manifestou favoràvelmente, 
tendo merecido concordância unânime na aprovação 
de seu parecer. 

Agora, vem à revisão do Senado a redação 
final aprovada no Plenário daquela Casa do 
Congresso, de cujo texto só notamos êrro gráfico  
na palavra Maragogipe, que é grafada assim,  
e, nas duas vêzes que aparece no projeto, vem  
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escrita com "j", fato, aliás, sôbre o qual não nos cabe 
propor emenda de grafia, apenas pedir a atenção da 
douta Comissão de Redação, ex vi dos artigos 99, § 
2º, e 232 e seus parágrafos. 

À vista do exposto e de acordo com as 
disposições que fixam a competência desta 
Comissão, cabe-nos o exame do mérito do projeto e 
é o que passamos a fazer: 

1) O projeto tem o objetivo de aumentar a 
capacidade de atendimento de uma junta de 
conciliação e julgamento, mediante simples 
transferência de sua jurisdição, de Maragogipe, para 
Salvador, onde a demanda de seus usuários é muito 
maior. 

2) Procura-se eliminar, com essa medida, 
grande parte de sua ociosidade, constatada no local 
onde se encontra atualmente. 

3) Visa a alcançar maior eficiência para a 
Justiça do Trabalho da 5ª Região. 

4) Não aumenta despesa para o Erário. 
5) Ao invés de criar mais uma junta em 

Salvador, apenas transfere a sede e a jurisdição de 
uma existente e que não funciona em sua plena 
capacidade por falta de procura por parte da 
população assalariada de sua atual jurisdição. 

Nesta condições, somos pela aprovação do 
projeto, com a ressalva de natureza gráfica acima 
citada e porque entendemos que os seus objetivos 
vão ao encontro das aspirações do público e da 
Justiça do trabalho. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1970. – 
Waldemar Alcântara, Presidente – Guido Mondin, 
Relator – Adolpho Franco – Ruy Carneiro – Eurico 
Rezende – Carlos Lindenberg. 

 

PARECER 
Nº 450, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1970 (nº 
136-B/70, na Câmara), que dispõe sôbre a fixação 
do subsídio e a ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional, para a legislatura a iniciar-se 
em 1º de fevereiro de 1971. 

 
Relator: Sr. Adolpho Franco 
O presente projeto de decreto legislativo, 

apresentado pela Comissão de Finanças da Câmara 
dos Deputados, dispõe sôbre a fixação do subsídio e 
ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional 
para a legislatura a iniciar-se em 1º de fevereiro de 
1971. 

2. De acôrdo com o art. 1º, esse subsídio 
compreenderá: 

"a) a parte fixa de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) durante tôda a legislatura; 

b) a parte variável, durante as duas primeiras 
Sessões legislativas, de 30 (trinta) diárias no valor de 
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), e nas duas últimas, de 
Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros)." 

3. A ajuda de custo anual, devida aos 
membros do Congresso Nacional, será de Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros), paga em duas 
parcelas iguais, uma no início e outra no 
encerramento da Sessão legislativa" – art. 2º. 

Idêntica ajuda de custo será devida "na 
Sessão legislativa extraordinária, convocada na 
forma do § 1º do art. 29 da Constituição" – é o que 
dispõe o § 2º do art. 2º do projeto. 

4. Os demais preceitos constantes do projeto 
tratam, entre outros aspectos, da forma mensal do 
pagamento, do desconto da diária do congressista 
que não comparecer à Sessão e das diárias pa-  
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gas em caso de Sessão Extraordinária de cada 
Casa, até o máximo de oito, e das do Congresso. 

5. A matéria está disciplinada no artigo 33 a 
seus §§ da Constituição da República Federativa do 
Brasil, assim redigido: 

§ 1º – Por ajuda de custo entender-se-á a 
compensação de despesas com transporte e outras 
imprescindíveis para o comparecimento à Sessão 
legislativa ordinária ou a Sessão legislativa 
extraordinária convocada na forma do § 1º do artigo 
29. 

§ 2º – O pagamento da ajuda de custo será 
feito em duas parcelas, sòmente podendo o 
congressista receber a segunda se houver 
comparecido a dois terços da Sessão legislativa 
ordinária ou de Sessão legislativa extraordinária. 

§ 3º – O pagamento da parte variável  
do subsídio corresponderá ao comparecimento 
efetivo do congressista e à participação nas 
votações. 

§ 4º – Serão remuneradas, até o máximo de 
oito por mês, as Sessões Extraordinárias da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal; pelo 
comparecimento a essas Sessões e às do 
Congresso Nacional será paga remuneração não 
excedente, por Sessão, a um trinta avos da parte 
variável do subsídio mensal." 

6. O artigo 194 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados dispõe ser da competência 
da Comissão de Finanças daquela Casa formular: 

"I – até o dia 15 de maio da última Sessão 
legislativa da legislatura o projeto de fixação dos 
subsídios e ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional da legislatura seguinte." 

7. Examinamos, cautelosamente, as  
medidas contidas no presente projeto e  
 

nada encontramos que lhe possa ser argüido quanto 
ao aspecto jurídico e constitucional. Ao contrário, as 
suas disposições se adaptam, com exatidão, ao 
preceito do artigo 33 da Lei Maior. 

8. Diante do exposto, entendemos encontrar-
se o projeto em condições de ter tramitação normal, 
pois jurídico e constitucional. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 
Petrônio Portella, Presidente – Adolpho Franco, 
Relator – Clodomir Milet – Guido Mondin – Júlio Leite 
– Eurico Rezende – Bezerra Neto. 

 
PARECER 

Nº 451, DE 1970 
 

da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 38, de 1970. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite 
O artigo 1º do presente projeto de decreto 

legislativo, apresentado pela Comissão de Finanças 
da Câmara dos Deputados, dispõe que, na 
legislatura a iniciar-se em 1º de fevereiro de 1971, os 
membros do Congresso Nacional perceberão, 
mensalmente, o seguinte subsídio: 

"a) a parte fixa de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) durante tôda a legislatura; 

b) a parte variável, durante as duas primeiras 
Sessões legislativas, de 30 (trinta) diárias no valor de 
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), e nas duas últimas, de 
Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros)." 

2. De acôrdo com o disposto no artigo 2º, será 
de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) – para em duas 
parcelas iguais, uma no início e a outra no 
encerramento da Sessão legislativa – a ajuda de 
custo anual dos parlamentares, que será paga  
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na Sessão legislativa extraordinária convocada  
no § 1º do art. 29 da Constituição – § 2º do  
artigo 2º. 

A segunda metade, no entanto, nos têrmos do 
§ 3º do artigo 2º, só será paga se o Congressista 
houver comparecido a dois terços da Sessão 
legislativa ordinária, ou da Sessão legislativa 
extraordinária. 

3. Pelo comparecimento as Sessões 
extraordinárias, em cada Casa, até o máximo de oito, 
e pelas Sessões do Congresso a que comparecer, o 
Deputado ou Senador perceberá a diária de um trinta 
avos da parte variável do subsídio. 

4. A Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados, em ampla e fundamentada justificação, 
estuda a situação da remuneração dos 
Congressistas em todo o mundo, confrontando-a 
com a nossa e o estabelecido na Constituição e no 
Regimento Interno. 

Dessa justificativa, tomamos a liberdade de 
destacar 2 tópicos, que dizem respeito mais 
diretamente ao nosso exame, verbis: 

"Atravessando o País um período 
inflacionário – a inflação combatida com rigor desde 
o advento da Revolução de março e não de todo 
contida –, ter-se-á que levar em conta, na fixação 
do subsídio, a elevação do custo de vida Segundo 
dados recolhidos nas mensagens presidenciais, essa 
elevação foi, na Guanabara – e equivalente nos 
demais Estados – a partir da fixação do subsídio ora 
em vigor: 

Em 1966, de 41,1%  
Em 1967, de 24,5%  
Em 1968, de 24,0%  
Em 1969, de 24,2% 
Mais de 100% nos quatro anos.  

E, como conseqüência, foram elevados  
 

os vencimentos do funcionalismo e os níveis de 
salário mínimo, verdade que em desacôrdo com a 
elevação do custo de vida – o chamado achatamento 
salarial –, de modo a não contribuir fortemente para 
o aumento dos índices inflacionários. 

Em 1966, o aumento de vencimentos foi de 
46%: 

Em 1967, de 25%  
Em 1968, de 20%  
Em 1969, de 20%  
Em 1970, de 20%. 
Quanto aos níveis de salário mínimo, em 

1966, foi fixado para a Guanabara em Cr$ 84,00 
mensais, e no decreto assinado pelo Senhor 
Presidente da República, no dia 30 de abril último, 
em Cr$ 187,20. 

Há, pois, ainda inflação. E continuarão, por 
algum tempo, as emissões. Assim, o subsídio do 
Congressista não pode ser fixado com justiça na 
última Sessão de uma legislatura para vigorar 
durante os 4 anos da seguinte. No fim da atual, já 
nada representa o estabelecido em 1966. A inflação 
arrasou-o. 

5. A Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa, examinando a proposição, entendeu que a 
mesma se adapta, com exatidão, ao preceito da Lei 
Maior, sendo jurídica e constitucional. 

6. A Comissão de Finanças, diante do exposto 
e tendo em vista que o critério usado na fixação do 
subsídio e da ajuda de custo foi o mais adequado à 
espécie, opina pela aprovação do presente projeto 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 9 de julho de 1970. – 
Argemiro de Figueiredo, Presidente – Júlio Leite, 
Relator – Celso Ramos – Adolpho Franco – Bezerra 
Neto – Waldemar Alcântara – José Ermírio – Carlos 
Lindenberg – José Leite. 
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O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – O 
Expediente lido vai à publicação. 

Sôbre a mesa, requerimentos que serão lido 
pelos Sr. 1º-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 149, DE 1970 

 
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 nº 5, de 1970 (nº 2.095/70, na Casa de 
origem), que transfere a Jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Maragogipe para o 
Município de Salvador, na Bahia, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1970. – 
Waldemar Alcântara. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 150, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 40, de 1970, que fixa os subsídios do 
Presidente e do Vice-Presidente da República para o 
período que vai de 15 de março de 1970 a 15 de 
março de 1974, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1970. – 
Waldemar Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Nos 
têrmos dos requerimentos aprovados, os projetos a que 
êles se referem figurarão na Ordem do Dia de amanhã. 

Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, estou certo de que os 
nobres colegas presentes a esta Sessão concordam 
em que conste dos Anais do Senado  
Federal o registro de homenagem especial à me-  
 

mória dos mortos gloriosos e heróicos da Revolução 
Constitucionalista de 1932. 

Hoje, 9 de julho, Sr. Presidente, São Paulo 
comemora o 38º aniversário do Movimento, cujo 
objetivo foi o restabelecimento, em tôda a sua 
plenitude do estado de direito, o que quer dizer, do 
regime democrático. 

O Movimento Constitucionalista de 1932 
transcendeu as fronteiras de São Paulo para abarcar 
o território nacional, por isso que o seu espírito não 
era de sentimento regionalista, mas sim de 
consonância com o sentimento maior de todos os 
brasileiros, que não sabem viver, que não 
concordam em viver fora da legalidade. 

Começou a Revolução Constitucionalista de 
1932 na madrugada de 9 de julho, e, depois de  
três meses, ou seja, no dia 28 de setembro  
dêsse mesmo ano, os bravos, os heróicos 
constitucionalistas renderam-se vencidos pelas 
armas de fogo, mas vitoriosos no espírito que os 
impulsionou, no espírito que os conduziu aos 
campos de batalha. 

Prova de que efetivamente derrotados pelas 
armas, mas vitoriosos no espírito que os orientou,  
foi que, em seguida à rendição, Getúlio Vargas, 
Chefe da Revolução vitoriosa de 1930, compreendeu 
o significado da reivindicação paulista – e também 
reivindicação brasileira – e foi buscar, entre os 
líderes maiores do Movimento Constitucionalista, 
Armando de Salles Oliveira, Governador do  
Estado. 

Sr. Presidente, em 1932 São Paulo uniu-se 
com um corpo só. O Brasil havia sido agitado  
pela Revolução de 1930, chefiada por Getúlio 
Vargas, que prometera restabelecer o regime 
democrático, violentado pelos Governos da época, 
acusados – principalmente, o então Presidente da 
República – de intervenção ostensiva no processo 
eleitoral. A razão maior justificadora do Movimento 
de 1930 foi o fato de o saudoso e ex-Pre-  
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sidente Washington Luiz haver impôsto, por escolha 
pessoal – como diziam àquele tempo seus críticos –, 
haver tirado do bôlso do colête o candidato à 
Presidência da República, na pessoa de um paulista 
ilustre, de um estadista conhecido, com serviços, 
prestados ao Estado e à Nação – Júlio Prestes. 

Empossado Getúlio Vargas na Chefia da 
Nação, continuou o processo intervencionista. Sofreu 
São Paulo, e sofreram os Estados brasileiros, a 
intervenção, na sua administração pública, do 
Presidente, o qual nomeava interventores e 
mantinha, a seu bel-prazer, Governadores. 

O povo paulista não concordou com o critério 
que estava sendo seguido, embora se reconhecesse 
que Getúlio Vargas estava administrando bem. Havia 
cuidado de um dos problemas mais críticos da época, 
no campo econômico, que era o café. Do ponto de 
vista de administração pública, pouca censura se 
poderia fazer, mas no campo político estava o Chefe 
da Nação quebrando os compromissos assumidos 
pela Revolução de 30 com a opinião pública brasileira. 

Repito: São Paulo se uniu para exigir o 
restabelecimento da legalidade. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Êste, o único, o 
exclusivo objetivo dos brasileiros de São Paulo ao se 
levantarem revoltados na madrugada de 9 de julho 
de 1932. 

Concedo o aparte. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Acompanhei de 

perto essa Revolução. Tinha 32 anos. Vi o civismo 
de São Paulo, vi a queda dos rapazes do MMDC no 
dia 23 de maio. Vi o início da Revolução no dia 9 de 
julho, datas estas comemoradas com os nomes em 
duas grandes avenidas na Capital paulista. Senti que 
a mocidade paulista queria realmente o Brasil per-  
 

feitamente integrado numa Nação em que os 
cidadãos pudessem votar e serem votados. Visitei 
inúmeras vêzes o Batalhão 14 de julho, na zona de 
Itapetininga, Buri e Capão Bonito, onde levava 
semanalmente chocolates e algumas coisas para os 
rapazes, inclusive a vários funcionários nossos. Por 
isso, congratulo-me com V. Ex.ª por focalizar em seu 
discurso o significado da data da Revolução de São 
Paulo de 1932, num momento como êste, prestando 
esta homenagem a êsses brasileiros que só queriam 
uma coisa: o regime constitucionalista. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Gratíssimo ao 
nobre Senador José Ermírio pelo testemunho que 
traz, testemunho vivo dos acontecimentos. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permita-me 
acrescentar, fui guarda-civil durante todo o tempo da 
Revolução. Trabalhava de dia e era guarda-civil à 
noite, trabalhando até às duas da madrugada. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Seria alongar-me 
demasiado, Sr. Presidente, se pretendesse reviver, 
trazer à lembrança de todos os inúmeros episódios 
que cercaram as atividades dos jovens que 
participaram daquele movimento de legalidade. 

Não ocupo, também, a tribuna com o propósito 
ostensivo de fazer comparações entre 
comportamentos de homens públicos do passado e 
do presente. Assinalei, e o faço com ênfase, que a 
razão maior, ou mesmo única, da rebeldia dos 
brasileiros de São Paulo foi a maneira pela qual o 
Chefe da Nação procurava conduzir as soluções 
políticas, através de intervenções ostensivas na vida 
pública administrativa e política de cada Unidade da 
Federação. 

Certo que vivemos uma outra época; certo que 
há outras razões determinando comportamentos 
semelhantes, alguns iguais, aos do passado. Mas 
não é esta a oportunidade para exame, pois que  
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desejo, única e exclusivamente, deixar consignadas, 
nos Anais do Senado, convencido de que o faço em 
nome do Senado Federal, as homenagens póstumas 
àqueles heróicos e bravos constitucionalistas que 
imolaram a sua vida em prol de uma causa que é a 
razão da vida do povo brasileiro: a garantia das 
liberdades democráticas e o funcionamento da 
Nação, na plenitude do estado de direito. 

Era, Sr. Presidente, o que eu desejava dizer. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Tem a palavra o nobre Senador Júlio Leite. 

O SR. JÚLIO LEITE (lê o seguinte 
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores: À 
semelhança do que tenho feito nos últimos dois 
anos, ocupo hoje a tribuna para analisar alguns 
dados do Relatório Anual do Banco do Brasil, 
instituição que, pela amplitude de suas atividades, 
deve merecer a atenção e o interêsse desta Casa. 

A ação fiscalizadora do Poder Legislativo é 
tarefa que adquire expressão cada vez maior no 
elenco de nossas atribuições constitucionais. Por 
entendê-la imprescindível é que não me tenho 
furtado de apreciar neste os dados constantes dos 
relatórios anuais de diversas instituições públicas. 
Embora tenha abordado com mais freqüência os 
informes de caráter econômico e financeiro, como fiz 
com os do extinto Conselho Nacional de Economia, 
do Conselho Monetário Nacional, do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico, do Banco do 
Nordeste e do Banco do Brasil, entendo que os 
documentos desta natureza, qualquer que seja a sua 
procedência, são instrumentos valiosos para a 
compreensão da realidade nacional. 

No caso do Banco do Brasil, estas observações 
são tanto mais importantes quanto se sabe que o 
nosso maior estabelecimento de crédito passou,  
nos últimos anos, por reformas de caráter estru-  
 

tural e operativo que o colocam, hoje, como o mais 
valioso instrumento da política econômico-financeira 
do Govêrno. 

São muitos os elementos que nos permitiriam 
aquilatar a importância de sua participação em nossa 
vida econômica. Creio, no entanto, que basta citar o 
fato de que, no último exercício, o Banco 
quadruplicou o seu capital, passando-o de 60 para 
240 milhões de cruzeiros, o que foi feito com 
apropriações de reservas que representavam duas 
vêzes o seu capital anterior! 

Para que melhor se tenha uma idéia do que 
isto representa na vida da instituição, basta dizer 
que, embora êste fato constitua um marco auspicioso 
na vida de qualquer emprêsa, a variação em têrmos 
reais do item "Capital e Reservas" foi a menor dos 
últimos quatro anos, ainda que os limites extremos 
dessa variação se situem entre 26,7% e 29%. 

Devo assinalar, ainda, que o aumento do 
volume de depósitos do sistema bancário em geral 
apresentou, em 1969, uma expansão menor do que a 
do ano anterior, situando-se exatamente na metade 
(8,3% contra 16,6%). Isto significa não só um maior 
contrôle governamental sôbre a expansão dos meios 
de pagamento, como, também, a existência de um 
mercado de títulos de crédito, sabidamente, mais 
atraente. A participação do Banco do Brasil, porém, 
elevou-se, no mesmo período, de 20,4% para 22,2%. 
É significativo que os depósitos à vista e a curto prazo 
tenham atingido um incremento, em têrmos reais, de 
3,4%, quando, no ano anterior, cresceram apenas 1%. 
A ampliação do sistema de caixa-executivo, a 
mecanização dos trabalhos de contrôle e 
contabilização, a criação de linhas de crédito a médios 
e pequenos depositantes e o lançamento do Cartão 
de Garantia de Cheques denominado "Cheque-Ouro" 
são algumas das inovações marcantes que, além de 
terem racionalizado os serviços em benefício dos  
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usuários, devem ter contribuído, substancialmente, 
para os bons resultados alcançados no setor de 
captação de depósitos. 

É na sua função de entidade financiadora da 
produção nacional, entretanto, que mais 
razoàvelmente se pode ter idéia do papel que está 
reservado ao Banco do Brasil no conjunto de nosso 
sistema econômico. Em 1968, os seus empréstimos 
ao setor privado representaram mais da metade de 
todo o sistema bancário, ou, mais precisamente, 
55%. Em 1969, essa participação atingiu 62% do 
total! Se considerarmos o conjunto de todo o sistema 
financeiro nacional, e não só os bancos, ainda aí 
poderemos constatar que o total dos empréstimos, 
quer para capital de giro, quer para capital fixo,  
se situou em 21%, não sendo demais prognosticar 
que, em pouco tempo, deverá atingir 1/4 do  
total. 

No que se refere ao crédito agrícola, no 
entanto, setor em que a atuação do Banco é vital e 
decisiva, deve-se destacar que houve substancial 
crescimento nas regiões Sul, Centro-Oeste e 
Sudeste, enquanto na região Norte se constatou uma 
redução dos saldos em têrmos reais. A variação no 
Nordeste, por sua vez, embora tenha sido positiva, 
foi pràticamente inexpressiva. Explica o Relatório, 
em sua página 13, que houve, em ambos os casos, 
razões de ordem muito específicas. 

Na região Norte, atribuem as autoridades 
que essa redução decorreu da "queda de 
produção de juta, importante produto da área", 
enquanto no Nordeste se diz que a pequena 
diferença resulta, "possìvelmente, da substituição 
do crédito do Banco pelo das demais instituições 
financeiras oficiais ali localizadas", o que só será 
possível constatar quando divulgado o Relatório do 
Banco do Nordeste, que oportunamente analisarei 
nesta Casa. Idêntico comportamento se ve-  
 

rificou relativamente aos créditos para a 
comercialização dos produtos agrícolas. 

No tocante ao crédito para a produção 
industrial, verifica-se que o comportamento é 
inteiramente diverso no que respeita ao Nordeste. 
Embora tenha havido redução porcentual na região 
Norte, a região Nordeste apresenta o segundo lugar 
em todo o País com relação ao crescimento, vindo 
imediatamente após o Sul, com o índice de aumento 
de 31,4%, superior mesmo ao da região Sudeste, 
onde a taxa de crescimento se situou em 30%. 

Permito-me pedir a atenção de Vossas 
Excelências para uma breve referência aos discursos 
que pronunciei em abril sôbre a SUDENE, nos quais 
frisei as discrepâncias de tratamento creditício 
dispensado aos setores primário e secundário da 
economia regional, inteiramente desproporcional 
com a importância da participação da agricultura e 
da indústria, no conjunto de nossa economia. Aí 
está, Senhor Presidente, a confirmação do que já 
tinha afirmado desta tribuna! Embora seja o setor 
mais ativo, revelando, inclusive, como demonstrei, 
um dinamismo expressivamente maior do que a 
indústria, a agricultura nordestina recebe um fluxo de 
assistência creditícia bem menor do que a indústria. 

No caso do crédito agrícola e industrial do 
Banco do Brasil, ocorre com as regiões Norte e 
Nordeste um fenômeno da maior importância, por 
sinal assinalado tàcitamente no Relatório. Dispondo 
ambas as áreas de instituições regionais de crédito 
oficiais, respectivamente o Banco da Amazônia e o 
Banco do Nordeste, a ação local do Banco do Brasil 
adquire o caráter de supletividade. Como o papel 
primordial da assistência creditícia não é exercido na 
proporção das necessidades locais, verifica-se, 
sempre, como ocorreu em 1969, uma deficiência no 
atendimento regional que se reflete nos índices 
constantes do Relatório do Banco. 
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Outro aspecto que merece destaque é o do 
comércio exterior, onde a atuação do Banco do 
Brasil é da maior importância. Ultrapassamos em 
1969, pela primeira vez, a marca dos US$ 2 bilhões 
no valor de nossas exportações. Julgo, mesmo, 
Senhor Presidente, que os resultados atingidos 
constituem a vitória mais definitiva e mais duradoura 
da ação do Govêrno no campo econômico, segundo 
revelam alguns dados que justificam plenamente 
esta conclusão. 

Note-se, em primeiro lugar, que a exportação 
do café se manteve pràticamente inalterada. Como 
conseqüência, a sua participação relativa na receita 
cambial, que era, em 1968, de 41,1%, baixou para 
34,4% em 1969. Parece-me lícito prever, portanto, 
que dentro de pouco tempo, mantida a tendência 
atual, êsse produto, que já representou mais da 
metade do valor de nossas exportações, não 
contribuirá com mais do que 1/3 para a formação de 
nossa receita de comércio exterior. O fortalecimento 
de nossa posição na balança de comércio exterior se 
fará tão mais ràpidamente, quanto menor fôr a nossa 
dependência de um só produto. 

Além do cacau, que se redimiu da queda do 
ano anterior, contribuíram para êsse resultado a 
exportação de minério de ferro, que ultrapassou a 
meta dos 20 milhões de toneladas, fixada para 
1970, e o volume do algodão embarcado, que, 
além de ter constituído recorde absoluto das 
exportações brasileiras dêste produto, colocou o 
País na posição de primeiro exportador mundial 
dessa fibra. Êste fato é tão mais importante quando 
se sabe que a tendência mundial é a da restrição ao 
consumo de fibras naturais em favor das fibras 
artificiais. 

O marco mais promissor, contudo, refere-se ao 
recorde obtido com a exportação de manufaturados, 
cujo valor ultrapassou 280 milhões de dólares,  
com um incremento de 40,8%, fazendo com  
 

que a participação dêsse item em nossa pauta de 
exportação atingisse o valor relativo de 12,5% do 
total, o maior índice jamais obtido em nossas 
relações de comércio. 

A fim de não alongar meu discurso, vou referir-
me apenas, no capítulo relativo à prestação de 
serviços, à política de garantia de preços mínimos 
dos produtos agrícolas, que o Banco do Brasil 
executa à ordem do Govêrno Federal. O Relatório, 
infelizmente, não discrimina as participações 
regionais nesse tipo de assistência. Nota-se, no 
entanto, que os financiamentos básicos foram 
concedidos ao arroz, milho, soja, amendoim e 
algodão em pluma, produtos nos quais a contribuição 
mais expressiva do Nordeste se cinge ao algodão. 
Êste produto, entretanto, representou pouco mais de 
5% do volume de produtos financiados, e menos de 
10% do arroz, que se colocou em primeiro lugar na 
lista geral. Êste fato parece indicar a necessidade de 
revermos os esquemas de garantias de preços 
mínimos, a fim de nêles incluirmos aquêles alimentos 
e matérias-primas que são essenciais à economia 
agrícola de cada região. 

Vou ater-me, por fim, Senhor Presidente, a 
dois outros indicadores muito significativos da 
importância da posição do Banco do Brasil no 
cenário de nossa economia, ressaltando, em 
primeiro lugar, o fato de que 85% dos títulos de 
bancos negociados em 1969 na Bôlsa de Valôres do 
Rio de Janeiro eram ações dessa instituição de 
crédito! Se tomarmos os valôres do total de títulos 
negociados nessa mesma Bôlsa, que é a maior do 
País, poderemos constatar que 20% ainda eram 
representados por ações do Banco. 

Tais resultados, Senhor Presidente, só 
poderiam ser alcançados com a participação ativa 
dêsse vasto complexo humano que hoje constitui a 
administração do Banco. É o entusiasmo e a 
participação ativa de seus diretores e funcionários  
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– que podemos ver refletidos na atuação polida e 
cortês dos funcionários da Agência Parlamento – que 
inegàvelmente asseguram condições tão promissoras 
no crescimento e na modernização do nosso maior 
estabelecimento de crédito. Não podemos deixar de 
reconhecer, no entanto, que a liderança dessa equipe 
vem se exercendo, mercê da atuação do Dr. Nestor 
Jost, com uma eficiência e uma continuidade dignas 
do maior elogio. De tal sorte que as mudanças 
eventuais na direção das Carteiras não alteram o 
ritmo de trabalho do Banco. Posso dar o meu 
testemunho pessoal, referindo-me aos contactos que 
mantive com homens como o Professor Cláudio 
Pacheco, o Dr. Ivan Macedo de Melo e o Sr. José 
Antônio de Mendonça Filho, a cuja mentalidade 
renovadora tanto deve o Banco e que merecem, por 
isso mesmo, serem lembrados, na ocasião em que 
destaco os êxitos obtidos no exercício de 1969. 

Evidentemente, muito dessas vitórias e dêsses 
índices tão expressivos se deve à regionalização das 
Carteiras do Banco, medida racionalizadora que 
garantiu maior rapidez e eficiência crescente nos 
métodos de atendimento à produção nacional. Tenho, 
por isso mesmo, a convicção de que os Diretores 
atuais hão de assegurar, em 1970, resultados tão 
eloqüentes quanto êsses que venho de apontar neste 
discurso. Posso assegurar, pelo menos no que dize 
respeito ao Nordeste, que a atuação do Economista 
Camillo Calazans de Magalhães vem caracterizando-se 
pelo mesmo espírito de pionerismo e de criatividade 
que marcaram a administração anterior. Conforta-me, 
Senhor Presidente, constatar que é a um sergipano 
que cabe continuar a obra administrativa que tanto 
elevou o Banco do Brasil no conceito e na admiração 
de todos os que no Nordeste lutam por transformar a 
região numa área de intensa atividade produtora. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. JÚLIO LEITE: – Com muito prazer. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Gostaria de incluir 

no discurso de V. Ex.ª um dado importante: Banco 
do Brasil, atualmente, ocupa o 32º lugar entre os 100 
maiores Bancos do Mundo. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Muito grato a V. Ex.ª, é 
o melhor complemento que eu poderia ter ao meu 
discurso. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves):  
– Tem a palavra o nobre Senador Waldemar 
Alcântara. 

O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA (lê o 
seguinte discurso.): – Sr. Presidente, somos 
"permanentemente" a favor do Nordeste. Adotamos 
êste comportamento não simplesmente pelo fato de 
sermos nordestinos, mas antes, e acima de tudo, por 
sermos brasileiros. 

As disparidades inter-regionais de renda, de 
riqueza e de nível de vida, entre o Nordeste e 
Centro-Sul do País, preocupam a nós, como, de 
resto, a tôdas as pessoas que tenham consciência 
do fenômeno. 

Não é possível, com efeito, compatibilizar meia 
nação rica e próspera com a outra metade pobre, 
flagelada, subnutrida, ou famita e ignorante. O 
desequilíbrio fartamente identificado cedo ou não 
muito tarde extravasaria ou extravasará em 
convulsões sociais, com reflexos inevitáveis na 
segurança nacional. 

Algumas magnitudes do Nordeste definem a 
região e a caracterizam como "o mais pobre país 
do hemisfério" Recordemo-las: Área geográfia – 
18,2% da área total do País, equivalente a 1/5. 
População – 28,8%, ou seja, 1/3 da população 
brasileira. Produção agropecuária – 23,5% da 
produção total. Produção industrial – 6,8%. 
Potência elétrica instalada – 9,7% da potência 
geral do País. Renda Tributária da União – o Nor-  
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deste concorreu com 7% para o exercício de 1968/69. 
Impôsto sôbre Produtos industrializados pago no 
Nordeste – 6,28%, enquanto que o Rio Grande do 
Sul, só, pagou 7%. Renda por cabeça – inferior a 
50% da renda do brasileiro, equivalente da 150 
dólares. Crescimento demográfico – 3%. Seremos 60 
milhões de nordestinos no fim do século. 

Não precisamos ir adiante para firmar o 
diagnóstico do pauperismo e para salientar as 
gritantes disparidades existentes entre a Região 
Nordeste e o Centro-Sul do País. 

Sabe-se, na verdade, que nenhum processo 
de desenvolvimento ocorre da maneira global, 
beneficiando a tôdas as áreas onde se verifica por 
igual e simultâneamente. 

Várias razões são invocadas para explicar o 
desenvolvimento: situações políticas, às vêzes; outras 
vêzes, fatôres históricos; e, não raro, diferentes 
dotações de recursos naturais. No Nordeste, fatôres 
vários concorrem, se somam e explicam a distância 
em que se situa a região em relação aos centros de 
economia desenvolvida. Avultam: as condições 
meterológicas, a semi-aridez de grande parte do 
solo, a pobreza de recurso naturais e, por último, o 
desenfreado crescimento demográfico. 

Quando o fenômeno do crescimento desigual 
ocorra abrangendo pequena parcela da população, e 
de forma não muito aguda, é tolerável e pode ser, 
sem maiores dificuldades, corrido ou controlado nos 
seus efeitos maléficos. Ao contrário, se envolve 
metade ou pelo menos 1/3 da população a êle 
submetido, como no caso do Nordeste, toma-se 
insuportável, descamba para a intranqüilidade social, 
podendo ràpidamente constituir-se em grave 
problema de segurança interna. 

Partindo desta verificação irrecusável,  
tratou o Govêrno de estruturar um Plano  
de Ação, visando exatamente a cor-  
 

rigir ou diminuir as disparidades regionais que  
se vinham acentuando, tornando-se inadmissível  
em têrmos de desenvolvimento harmônico do  
Brasil e ameaçando institucionalizar-se e ficar 
irreversíveis. 

Quatro diretrizes básicas foram então fixadas: 
"a) intensificação dos investimentos 

industriais, visando a criar no Nordeste um centro 
autônomo de expansão manufatureira; 

b) transformação da economia agrícola da 
faixa úmida, com vista a proporcionar uma oferta 
adequada de alimentos nos centros urbanos, cuja 
industrialização deverá ser intensificada; 

c) transformação progressiva da economia das 
zonas semi-áridas, no sentido de elevar sua 
produtividade e torná-la mais resistente ao impacto 
das sêcas; e 

d) deslocamento da fronteira agrícola do 
Nordeste, visando a incorporar à economia da região 
as terras úmidas do hinterland maranhense, que 
estão em condições de receber os excedentes 
populacionais criados pela reorganização da 
economia da faixa semi-árida." 

Êsses, os objetivos que justificaram a 
criação do CODENO e mais tarde da SUDENE, a 
qual colocou o problema nos seguintes têrmos: "O 
ritmo do crescimento da economia nordestina, nos 
últimos decênios, vem sendo substancialmente 
inferior ao da economia do Centro-Sul. No decorrer 
do período que se iniciou em 1948, a diferença 
tem sido, aproximadamente, de 1 para 2. 
Projetadas estas tendências chegaremos a 1970 
com uma renda per capita de menos de 120 
dólares no Nordeste e de cêrca de 440 no Centro-
Sul. 
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A conclusão de Celso Furtado se impunha: 
"A disparidade de níveis de renda existente 

entre o Nordeste e o Centro-Sul do País constitui, 
sem lugar a dúvida, o mais grave problema a 
enfrentar na etapa presente do desenvolvimento 
econômico nacional." 

Feito o diagnóstico, procurou-se o remédio 
eficaz: a industrialização, que, de pronto, foi erigida 
em programa prioritário. E, para fortalecer e dinamizar 
a diretriz, surgiram os incentivos fiscais constantes 
dos artigos 34/18 dos Planos Diretores da SUDENE, 
representado um sistema engenhoso e de singular 
importância para o Nordeste, considerado por certo 
economista americano que veio ao Brasil com o 
objetivo de estudá-lo e avaliá-lo como uma das mais 
importantes "inovações sociais" do nosso tempo. 

De mecanismo fácil, o Govêrno permite que do 
Impôsto de Renda devido pelas emprêsas 50% sejam 
depositados no BNB à ordem da SUDENE para o 
financiamento de projetos por ela aprovados. Os 
recursos assim entregues pelo Govêrno ao setor 
privado elevam-se, até agora, a cêrca de 2.900 
milhões, sendo que só a parcela correspondente ao 
ano de 1969 atinge a cifra de 685 milhões de 
cruzeiros. Se se considerar que cada cruzeiro de 
incentivo importa na mobilização de outro cruzeiro, em 
média, por parte dos empreendedores, os recursos 
para promoção do desenvolvimento dobram de valor. 

O sistema, não há negar, conta a seu favor 
com resultados animadores: as disparidades 
regionais reduzem-se, o desenvolvimento começa e 
as tensões sociais diminuem. 

Os mais acreditado analistas que têm cuidado 
desapaixonadamente do assunto serão unânimes 
em atribuir êxito ao programa, embora lhe 
reconheçam deficiências e distorções, frutos da 
contingência humana, que poderiam ser removidos 
sem maiores percalços. 

 

Recente e lúcida análise há pouco divulgada 
pelo BNB – junho de 1970 – esclarece que,  
através dos incentivos fiscais, o Govêrno delegou  
à iniciativa privada importante parcela da tarefa de 
promover a industrialização do Nordeste, 
assegurando-lhe fonte importante de capital de risco 
e estabelecendo contrôles mínimos, porém 
suficientes, para evitar desvirtuamentos de 
execuções dos projetos". 

E acrescenta: 
"Os 651 projetos industriais aprovados pela 

SUDENE até 31-3-70 requerem recursos dos 
incentivos fiscais no valor de Cr$ 2,1 bilhão, 
elevando-se os investimentos totais necessários à 
sua execução a aproximadamente Cr$ 4 bilhões. O 
impacto de tais projetos, no Nordeste e no Brasil, 
vai muito além dos efeitos econômicos imediatos. 
Os 100.000 empregos diretos criados representam 
oportunidades de trabalho a níveis tecnológicos e 
de produtividade elevados, e por conseguinte, 
asseguram remuneração compensadora e 
condições de vida condignas, para as famílias dos 
que estão sendo chamados a participar da 
industrialização do Nordeste. Se aceitarmos a 
estimativa de que cada emprêgo industrial direto 
gera quatro oportunidades indiretas de trabalho, 
concluiremos que o programa de industrialização 
regional está afetando positivamente a vida de 
500.000 trabalhadores. Levando esta especulação 
um pouco adiante e estimando uma média de seis 
pessoas por família, cêrca de 3 milhões de 
nordestinos, ou seja, 10% da população da região, 
beneficiam-se das indústrias criadas com a ajuda 
dos incentivos fiscais." 

Parece fora de dúvida que o programa regional 
de industrialização obteve êxito incontestável. Vários e 
significativos indicadores poderiam ser invocados  
em abano da afirmação, embora o sistema  
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esteja a exigir uma "avaliação completa, objetiva e 
imparcial", de modo a destruir as "opiniões, palpites 
e preconceitos, sem qualquer base estatística ou 
analítica", que contra êle se alinham num julgamento 
simplista de algo tão complexo, grande e importante, 
e vital para o Nordeste. 

Argúi-se contra o sistema: 
1) Que a SUDENE não resolveu, a despeito 

dos incentivos, o problema do desemprêgo no 
Nordeste. A culpa não pode ser atribuída 
pròpriamente à SUDENE; antes, tal fenômeno deve 
ser explicado pela explosão demográfica do 
Nordeste, que exige a criação de 300 mil empregos 
por ano. 

2) Outro argumento: que as indústrias 
implantadas ou em vias de sê-lo são sofisticadas, 
artificiais, superdimensionadas; usam tecnologia 
moderna, pouco empregam e só o fazem a preço 
elevado. 

Sabe-se que para cada emprêgo corresponde 
a importância de Cr$ 30.000,00. Não é diferente no 
restante do País. 

Todavia, a indústria emprega cêrca de 10% da 
fôrça de trabalho existente no Nordeste. 

3) Outra crítica: que enseja uma competição 
desleal com as indústrias do Centro-Sul. No 
particular, desejo esclarecer que 85% dos projetos 
aprovados pela SUDENE destinam a sua produção 
ao mercado nordestino; só 2% ao resto do País, 5% 
ao exterior, e o restante, ou seja, 8%, ao consumo 
externo e interno de um modo geral. 

4) Quarta crítica: que o mercado nordestino 
não tem capacidade de absorver a produção 
industrial. 

 

E ainda: 
5) que os incentivos fiscais aportam recursos 

em excesso. 
6) E, por último: que a agricultura foi preterida 

face à prioridade atribuída à política de 
industrialização. 

A refutação a cada uma dessas críticas está 
no contexto do que venho dizendo. 

Não seria difícil destribuí-las uma a uma. Não 
passam de cavilações, invencionices, ou 
representam "perspectiva parcial e distorcida do 
programa e supõem que seu objetivo é resolver êste 
ou aquêle problema, de acôrdo com o gôsto e os 
interêsses de cada avaliador". 

De tôdas as críticas, a que melhor procede é a 
referente ao relativo descaso da SUDENE quanto 
aos projetos agropecuários. O concurso de setor 
primário é, ínegàvelmente, necessário ao processo 
de desenvolvimento que se persegue. A 
industrialização não prescinde da agropecuária. 
Certo. todavia, segundo opinião de renomado 
economista, "a suspensão temporária da aprovação 
de projetos agropecuários é medida que se impõe 
até que os resultados do que se fêz até o momento 
neste campo sejam avaliados. É providência 
politicamente difícil, porém imprescindível, pois as 
distorções que há na utilização de incentivos pelas 
emprêsas agropecuárias ameaçam a continuidade 
do próprio sistema de incentivos". 

A verdade é que a SUDENE, enfatizando o 
programa industrial, negligenciou o setor 
agropecuário, que, entretanto, representa 42% da 
economia da região contra 12% do industrial. 
Nenhum progresso técnico foi observado, o seu 
crescimento fazendo-se simplesmente às custas da 
incorporação de novas áreas de cultivo. O seu 
exercício é rotineiro e a produtividade é baixíssima. A 
irrigação não mereceu o tratamento esperado. A 
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sua estrutura permaneceu sem modificações, que 
eram e são imperiosas. 

Todavia, em anos, normais, a pecuária e a 
agricultura vêm desempenhando razoàvelmente a 
sua função econômica de prover o suprimento de 
produtos para o consumo da população e de 
matérias-primas demandadas pelas indústrias que 
vêm-se instalando a um ritmo cada vez mais 
intensivo na região. (Relato do BNB, 1969.) 

Eis que Senhores Senadores, em meio à 
euforia nordestina, já de si abalada pela atual crise 
climática que tomou de supêsa a própria SUDENE, 
não preparada para a sua eventualidade, malgrado 
as adversidades feitas, somos convocados pelo 
Excelentíssimo Presidente Médíci a contribuir para a 
execução do Projeto de Integração Nacional 
instituído pelo Decreto-lei nº 1.106. 

O Programa de Integração Nacional, inspirado 
do mais alto sentido patriótico, pela sua magnitude e 
oportunidade, pelos seis objetivos próximos ou 
remotos e por traduzir a firme disposição do Governo 
de enfrentar os graves problemas sócios-econômicos 
das regiões Norte e Nordeste do País, só aplausos e 
louvores merece, como filosofia de Govêrno e como 
programa de administração. 

A abertura de estradas, através de ínvias 
regiões, a experiência de colonização a ser feita às 
suas margens e os projetos de irrigação a serem 
executados no Nordeste própriamente dito são 
iniciativas que visam a integrar e a desenvolver 
vastas áreas do território nacional, até então 
esquecidas e abandonadas à especulação de 
aventureiros cobiçosos. 

Tomada a decisão de Govêrno, cujo chefe 
ainda não se refizera das fortes emoções 
experimentadas ante os quadros de miséria que 
testemunhara no Nordeste, sua qualificada 
assessoria técnica cuidou de descobrir os recursos 
que serviriam de suporte financeiro à obra a 
 

ser realizada em período assaz curta, não obstante o 
seu vulto. 

Certamente fiéis à política de contenção 
inflacionária, de cuja terrível espiral vamos saindo 
lentamente, optaram pelo expediente dá redução de 
investimentos. Opção certa, sem dúvida, mas que, 
para desdita nossa, recaiu precisamente no setor de 
industrialização do Nordeste, atingindo-o duramente. 

Estima-se que no período de quatro anos 
serão subtraídos dos incentivos fiscais ao Nordeste 
cêrca de 1,5 bilhões de cruzeiros (as estimativas 
variam conforme as fontes, oficiais ou oficiosas, de 
2.400 milhões a 1200 milhões), importância 
correspondente a 30% do total, na conformidade do 
disposto do Decreto-lei nº 1.106. Se dobrarmos esta 
importância, com a parcela correspondente à 
mobilização obrigatória por parte do empreendedor, 
chegaremos à dolorosa conclusão de que quase 3 
bilhões de cruzeiros deixarão de ser investidos em 
novas indústrias ou na expansão e modernização 
das já existentes no Nordeste. 

Tal redução implicará necessàriamente em 
violente freio ao processo de desenvolvimento da 
região. É óbvio. 

Só no próximo ano a redução dos incentivos é 
de 300 milhões, conforme estimativa da SUDENE, o 
que implica no prejuízo real de 600 milhões 
destinados aos investimentos privados. O que 
significa que 100 fábricas deixarão de ser instaladas 
no Nordeste no próximo ano, tendo-se em vista que 
cada projeto industrial recebe, em média, 3 milhões 
de cruzeiros de incentivos fiscais. Vinte mil empregos 
deixarão de existir e outros tantos nordestinos 
passarão a engrossar as filas dos desempregados. 

Dir-se-á que as obras previstas no PIN, 
especialmente as de irrigação, também terão 
repercussão favorável ao Nordeste, provocando 
verdadeiro impacto social e econômico na região. 
Não o nego, mas duvido que tenha a mesma ex- 
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pressão dos resultados obtidos através dos 34/18, 
mecanismo já provado e experimentado que agora 
se debilita sensivelmente. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Pois 
não. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O discurso de V. 
Ex.ª é da mais alta projeção, contendo dados 
positivos e perfeitos. É o verdadeiro retrato do 
Nordeste, mostrando como os incentivos poderão 
dar àquela região uma nova face. Portanto, estou de 
pleno acôrdo com V. Ex.ª em que devemos aumentar 
e não diminuir êsses incentivos, pois uma população 
que cresce cêrca de três por cento ao ano não pode 
ficar abandonada, não só na parte industrial como na 
parte agrícola, que ora se inicia em larga escala. É 
necessário que todos os nordestinos, com sua boa 
vontade e inteligência, possam apreciar o problema 
como V. Ex.ª o  está fazendo para que o Govêrno, 
baseado nesses dados, não deixe o Nordeste 
abandonado, já que é uma das regiões mais 
necessitadas do Brasil. 

O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.ª: 

(Lendo.) 
Aliás, a curta história dos incentivos fiscais 

registra já nada menos de dez investidas contra o 
Nordeste, umas sem êxito e outras vitoriosas. Só a 
resistência nordestina vem podendo mantê-lo 
atuante até hoje, como mola propulsora do 
ambicionado desenvolvimento regional. 

Vejamos agora, em poucas palavras, a 
extensão do PIN, os seus objetivos e o seu custo. O 
plano se desdobra em vários projetos: 

1) Construção da estrada Transamazônica e 
ligação com o sistema viário existente no Norte e 
Nordeste. 

2) Idem da estrada Cuiabá–Santarém. 
3) Colonização ao longo das citadas rodovias. 

Reforma Agrária. 
4) Programas de irrigação do Nordeste, Vale 

do S. Francisco, inclusive. 
Visa à integração do Planalto Central com  

as regiões do Nordeste e da Amazônia. Tem  
sido objeto de muitas controvérsias e é 
particularmente criticado no que respeita ao seu 
financiamento. Foi inspirado na idéia central de 
combate às sêcas, com o reconhecimento tácito de 
que tudo até aqui feito não foi suficiente  
para modificar sensivelmente a fisionomia  
econômica da região nordestina. 

O seu custo eleva-se a 2 bilhões de cruzeiros, 
e os recursos provêm de origens diversas, sendo a 
fonte mais importante a redução dos incentivos 
fiscais. 

Vejamos, com mais detalhes, os programas de 
irrigação, por serem os que mais de perto interessam 
ao Nordeste, apresentados como compensação à 
sangria resultante da redução dos incentivos fiscais 
na área da SUDENE. Os projetos abrangem 25 vales 
e prevêem um investimento da ordem de 1 bilhão, 
491 milhões e 694 mil cruzeiros, distribuídos em 
duas parcelas: estudos – 100 milhões e 694 mil 
cruzeiros; implantação: 1 bilhão, 391 milhões de 
cruzeiros. O total do investimento corresponde, por 
sinal, mais ou menos à quantia a ser arrecadada dos 
30% incidentes sôbre os incentivos fiscais do 
Nordeste. 

Pretende implantar até 1974 uma área 
correspondente a 134.114 ha. 

Não podemos deixar de, mais uma vez, 
manifestar as nossas apreensões quanto à execução 
do programa, repetindo conceitos por mim já 
expendidos da tribuna desta Casa, e quanto à sua 
rentabilidade econômico-social a curto prazo. 
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Atividade de grande complexidade, requer 
estudos e pesquisas prévios, perfeito 
reconhecimento dos vales, caracterização dos solos, 
dimensionamento correto das obras a executar, 
quantificação das áreas irrigáveis, seleção das 
culturas, revisão fundiária, escolha dos processos ou 
métodos de irrigação, organização de práticas 
comerciais e industriais, avaliação exata do custo da 
água em função do preço da produção, afora outros 
cuidados preliminares. E, acima de tudo, a tradição 
rurícola, inexistente entre nós, exigindo preparo 
antecipado do homem para se adaptar a uma 
atividade nova e exigente. 

É o próprio MINTER que o afirma: 
"O que deve ser feito hoje tem 

necessàriamente correlação com o que se necessita 
fazer amanhã e, mais do que isso, condiciona 
forçosamente o que se pode vir a fazer amanhã." 

A previsão dos recursos necessários para a 
continuidade do trabalho, a formação antecipada do 
pessoal, exigido à medida que as áreas se ampliam, 
e a previsão dos volumes da produção estão em 
correlação direta com o plano físico da obra. 

Não cremos que tudo isso possa ser feito no 
prazo estipulado. E receamos que pelo menos neste 
particular o insucesso venha a comprometer as 
intenções do Govêrno que também são as nossas. 
Mas fazemos votos para que tal não venha a 
acontecer. 

Já ao término destas considerações, cumpre-
nos indigar: que fazer? 

Não acreditamos que o Govêrno, firmemente 
determinado, possa ser sensível a um apêlo no 
sentido de resguardar o processo da industrialização 
do Nordeste, buscando encontrar outras fontes de 
financiamento para o PIN, de modo a reintegrar em 
sua plenitude os incentivos fiscais do Nordeste. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.  
Ex.ª outro aparte? (Assentimento do orador.) 
 

O que o Govêrno deve observar é que a 
rentabilidade do Nordeste, com êstes incentivos 
fiscais, tende a aumentar e muito. É uma renda que 
o País tem através de incentivo que veio a tempo de 
salvar o Nordeste. Portanto, não é sômente dar; é 
que o Govêrno vai ter muito lucro no futuro. 

O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – 
Infelizmente, não disponho de dados para mostrar a 
V. Ex.ª, no momento. O Nordeste está pagando os 
incentivos recebidos através da contribuição 
particular. Com os impostos que vem pagando, o 
aumento na arrecadação de Impôsto de Renda é 
bastante sensível no Nordeste. 

Mas, à falta de outra conclusão, em todo caso, 
deixamos aqui a nossa sugestão, que fazemos em 
nome do Nordeste e para tranqüilidade pessoal. 
Cumprimos, assim, o nosso dever. 

Ainda a título de sugestão, não atendida a 
primeira, gostaríamos de lembrar ao Sr. Presidente 
da República a conveniência de que sejam 
recolhidas no Banco do Nordeste e no Banco da 
Amazônia, ao invés de no Banco do Brasil, as 
importâncias correspondentes aos 30% retirados das 
áreas da SUDENE e da Amazônia, respectivamente. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Sôbre 
a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 151, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 38, de 1970, que dispõe sôbre a 
fixação de subsídios e da ajuda de custo dos 
membros do Congresso Nacional, na pró- 
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xima legislatura, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da Sessão seguinte: 

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1970. – 
Adolpho Franco. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Em 
conseqüência da aprovação do requerimento, o 
projeto figurará na Ordem do Dia de amanhã. 

Sôbre a mesa, outro requerimento, que será 
lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 152, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 42 do Regimento Interno, 

requeiro sejam considerados como de licença para 
tratamento de saúde os dias consignados no 
atestado médico em anexo. 

Sala das Sessões, em 9 de julho de 1970. – 
José Cândido. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – 
Concedida a licença, nos têrmos requeridos. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Lobão da Silveira – Sebastião Archer – 

Victorino Freire – José Cândido – Dinarte Mariz – 
Domicio Gondim – Arnon de Mello – Eurico Rezende 
– Vasconcelos Torres – Gilberto Marinho – José 
Feliciano – Filinto Müller – Mello Braga – Attílio 
Fontana. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Estão 
presentes 46 Srs. Senadores. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA  
 

Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 183, de 1968 (nº 257-B/68, na Casa 
de origem), que reconhece como de grau superior, 
ao nível de graduação, os estudos realizados em 
Seminários Maiores católicos ou em estabeleci- 
 

mentos equivalentes de outras confissões religiosas, 
tendo: 
 

PARECER, sob nº 427, de 1970, da 
Comissão: 

– de Educação e Cultura, pelo arquivamento, 
por ter sido o assunto atendido pelo Decreto-lei nº 
1.051, de 21 de outubro de 1969. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
Em conseqüência, o projeto será arquivado e 

feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DA CAMARANº 183, DE 1968 
 

(Nº 257-B/67, na Casa de origem) 
 
Reconhece como de grau superior, ao nível de 

graduação, os estudos realizados em Seminários 
Maiores católicos ou em estabelecimentos 
equivalentes de outras confissões religiosas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São reconhecidos como de grau 

superior, ao nível de graduação, os estudos 
realizados em Seminários Maiores católicos ou em 
estabelecimentos equivalentes de outras confissões 
religiosas. 

Art. 2º – Os estudos a que se refere o artigo 
anterior, ainda quando não se tenham concluído os 
respectivos currículos, poderão ser aproveitados 
para obtenção de diplomas de cursos superiores 
relativos às confissões regulamentadas. 

Parágrafo único – O aproveitamento de 
estudos previstos neste artigo será feito a juízo de 
cada Universidade ou estabelecimento isolado e 
obedecerá aos critérios gerais fixados pelo Conselho 
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Federal de Educação para adaptação em caso de 
transferência. 

Art. 3º – Para efeito do que dispõe o artigo 
precedente, os diplomados por Seminários Maiores 
deverão cursar, durante 1 (um) ano, no mínimo, as 
matérias pedagógicas da Licenciatura, incluindo, 
obrigatoriamente, o estágio supervisionado. 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º – Revogam–se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): 
 
– Item 2 
 

Discussão, em turno único, do Requerimento 
nº 142, de 1970, de autoria do Sr. Senador Eurico 
Rezende, solicitando seja transcrito, nos Anais do 
Senado, o trabalho intitulado "Escola Superior de 
Magistratura – Necessidade e Utilidade", de autoria 
do Juiz de Direito do Estado do Espírito Santo, Dr. 
Renato Pacheco. 

 
Em discussão o requerimento. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer 

uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 
(Pausa.) 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. Será feita a transcrição 

solicitada. 
TRABALHO INTITULADO "ESCOLA 

SUPERIOR DE MAGISTRATURA – NECESSIDADE 
E UTILIDADE", DE AUTORIA DO JUIZ DE DIREITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DR. RENATO 
PACHECO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO 
REQUERIMENTO Nº 142, DE 1970. 

 
ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA – 

NECESSIDADE E UTILIDADE 
 
Renato Pacheco – Juiz de Alegre. 
O Século XX, mais que o século da 

fiscalização, tem-se caracterizado como o século  
da supervisão e orientação. 

Os movimentos de volta à universidade por 
seus diplomados são freqüentes, nos grandes 
centros. 

Se bem que as inovações técnicas não sejam 
acompanhadas de progressos compatíveis no campo 
jurídico, mister se faz desenvolver o papel criador do 
Direito, principalmente através de seus intérpretes. 

O magistrado encaramujado em si mesmo e 
esclerosado no passado não se justifica na era da 
computação eletrônica. Eis por que nos sentimos à 
vontade para propor que os magistrados do Brasil 
tenham à sua disposição uma escola pós-graduada 
que, através de cursos, seminários e conferências, 
lhes forneça o up-to-date em matéria de doutrina, lei 
e jurisprudência e que, colégio de juízes, seja um 
centro de documentação e informação de utilidade 
nacional. 

Já o Govêrno Federal, através do Decreto-lei 
nº 102, de 13-1-67, compreendeu essa necessidade 
de atualização, mandando que se distribuísse, 
através do Serviço de Documentação do Ministério 
da Justiça, a excelente Revista Trimestral de 
Jurisprudência aos Juizados do País. 

O passo lógico seguinte seria permitir à 
Justiça Nacional a efetiva uniformização na aplicação 
da lei tão logo a mesma fôsse promulgada e a 
elevação qualitativa do nível de seus intérpretes. A 
Escola Superior da Magistratura atende a tão 
elevados propósitos dentro dos seguintes princípios: 

1) A Escola Superior da Magistratura, com 
sede em Brasília, deve ser vinculada ao Supremo 
Tribunal Federal, mas com autonomia financeira e 
didática, tendo como finalidades: a) ministrar cursos, 
seminários e conferências de alto nível no campo 
das ciências jurídicas e sociais; b) atuar como centro 
de pesquisa, documentação e informação para todos 
os Tribunais e Juízes do País. 
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2º) A Escola Superior da Magistratura será 
dirigida por um Reitor (Ministro do STF, em atividade 
ou não, desde que não atingido pela compulsória, ou 
por qualquer outra proibição constitucional) e por um 
Conselho de Curadores, na forma de seu Regimento 
Geral, constituindo-se de: 

I – Seção de Ensino; 
II – Centro de Documentação; 
III – Seção de Publicações; 
IV – Museu. 
3º) Anualmente, a E.S.M, planejará cursos 

semestrais, de alto nível, com a finalidade de 
desenvolver e aprofundar os estudos dos 
magistrados brasileiros e aos quais poderão 
comparecer magistrados, convidados, mediante 
aprovação de seus respectivos superiores 
hierárquicos. Os seminários e conferências avulsas 
serão realizados dentro do cronograma de trabalho, 
preferentemente nas Capitais dos Estados e suas 
cidades mais populosas, sempre que possível em 
convênio com as universidades ou faculdades de 
Direito locais. 

4º) O Centro de Documentação da E.S.M., a 
par de moderna biblioteca, deverá ser dotado da 
mais moderna técnica de catalogação e de 
computação, e atenderá a pedidos de informações 
de magistrados de todo o País. Eventualmente, os 
serviços da E.S.M. poderão ser prestados, 
emolumentos regimentais, a repartições públicas, 
assim como seus cursos poderão ser ministrados a 
bacharéis candidatos a ingresso na magistratura ou 
ao Ministério Público. 

5º) Para a execução dos serviços da E.S,M.,  
o orçamento da República consignará dotação  
anual que, com os bens que a mesma vier a  
adquirir, constituirá seu patrimônio. Os Estados 
poderão (e deverão), também, consignar verbas  
para a Escola para a realização, em seus  
territórios, de atividades da mesma. 

 

O projeto de lei acima, sucintamente 
elaborado, a ser joeirado pelos doutos, diz o que se 
objetiva fazer, dispensando maiores comentários. 

Alegre, dia da Colonização do Solo, 1970. 
(Transcrito de A GAZETA (Vitória, Es. – 3-6-

70.) 
O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): 
 
– Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 143, de 1970, de autoria do Senhor Senador 
Cattete Pinheiro, solicitando seja convocado o 
Senhor Francisco de Paula Rocha Lagoa, Ministro da 
Saúde, a fim de que possa fazer exposição ao 
Senado sôbre as diretrizes e ação daquele Ministério 
no atual Govêrno. 

 
Em discussão o requerimento. 
Se nenhum dos Senhores Senadores quiser 

fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 
(Pausa.) 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A Mesa irá oficiar a S. Ex.ª o Senhor Ministro 

da Saúde. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada havendo que tratar, vou encerrar a 

presente Sessão, convocando uma Sessão 
Extraordinária para as 17 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo no 38, de 1970 (nº 136-B/70,  
na Casa de origem), que dispõe sôbre a  
fixação do subsídio e a ajuda de custo dos  
membros do Congresso Nacional para a 
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legislatura a iniciar-se em 1° de fevereiro de 1971, 
tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 450 e 

451, de 1970, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça; e 
– de Finanças. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude de 

dispensa de interstício concedida na Sessão 
anterior.) 

 
2 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n° 40, de 1970 (nº 139-B/70, na 
Casa de origem), que fixa os subsídios do Presidente 
e do Vice-Presidente da República para o período 
que vai de 15 de março de 1970 a 15 de março de 
1974, tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 447 e 

448, de 1970, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça; e 
– de Finanças. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude de 

dispensa de interstício concedida na Sessão 
anterior). 

 
3 

 
Discussão, em turno único, do  

Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 
 

1970, originário da Câmara dos Deputados (nº 144-
A/70, na Casa de origem), que aprova o Decreto- lei 
nº 1.105, de 20 de maio de 1970, que declara de 
interêsse da segurança nacional os municípios que 
especifica, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 445, de 1970, 

da Comissão: 
– de Segurança Nacional.  
 

4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 5, de 1970 (nº 2.095-B/70, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que transfere a Jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Maragogipe, Estado da 
Bahia, pertencente à 5ª Região, para o Município de 
Salvador, no mesmo Estado, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 449, de 1970, 

da Comissão: 
– de Projetos do Executivo. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude de 

dispensa de interstício concedida em Sessão 
anterior.) 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 20 

minutos.) 
 

 



75ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 9 DE JULHO DE 1970 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO CLEOFAS 
 

Às 17 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 

José Guiomard – Oscar Passos – Edmundo 

Levi - Milton Trindade – Lobão da Silveira – Clodomir 

Milet – Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio 

Portella – José Cândido – Waldemar Alcântara – 

Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz – 

Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de 

Figueiredo – Domício Gondim – João Cleofas – José 

Ermirio – Teotônio Vilela – Arnon de Mello – Leandro 

Maciel – Júlio Leite – José Leite – Antônio Fernandes 

– Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico 

Rezende – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – 

Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Benedicto 

Valadares – Nogueira da Gama – Carvalho Pinto – 

Lino de Mattos – José Feliciano – Fernando Corrêa – 

Filínto Müller – Bezerra Neto – Celso Ramos – Atílio 

Fontana – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – A lista 

de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. 

Senadores. Havendo número regimental, declaro 

aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 

Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Não 

há Expediente para ser lido. 

Não há oradores inscritos. (Pausa.) 

Não havendo quem deseje fazer uso da 
palavra na Hora do Expediente, passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 38, de 1970 (nº 136-B/70, na 
Casa de origem), que dispõe sôbre a fixação do 
subsídio e a ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional, para a legislatura a iniciar-se 
em 1º de fevereiro de 1971, tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 450 e 

451, de 1970, das Comissões:  
– de Constituição e Justiça; e  
– de Finanças. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto vai à Comissão de 

Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 38, DE 1970 
 

(Nº 136-B/70, na Câmara dos Deputados) 
 
Dispõe sôbre a fixação do subsídio e ajuda de 

custo dos membros do Congresso Nacional, para a 
legislatura a iniciar-se em 1º de fevereiro de 1971. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os membros do Congresso  

Nacional perceberão na legislatura a ini- 
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ciar-se em 1º de fevereiro de 1971 o seguinte 
subsídio: 

a) a parte fixa de Cr$ 3.000 (três mil 
cruzeiros), durante tôda a legislatura; 

b) a parte variável, durante as duas primeiras 
Sessões Legislativas, de 30 (trinta) diárias no valor 
de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), e nas duas últimas, 
de Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros). 

§ 1º – O subsídio, tanto na sua parte fixa como 
na sua parte variável, será pago mensalmente. 

§ 2º – O membro do Congresso Nacional que 
não comparecer à Sessão ou, comparecendo, não 
participar da votação terá a diária descontada. 

§ 3º – Pelas Sessões Extraordinárias em cada 
Casa, até o máximo de oito, e pelas Sessões do 
Congresso, a que comparecer, o Deputado ou 
Senador perceberá a diária de um trinta avos da 
parte variável do subsídio. 

Art. 2º – Os membros do Congresso Nacional 
perceberão a ajuda de custo anual de Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), paga em duas parcelas iguais, 
uma no início e outra no encerramento da Sessão 
Legislativa. 

§ 1º – A ajuda de custo é uma compensação 
de despesa, inclusive com transporte, para que o 
Congressista compareça à Sessão legislativa. 

§ 2º – Será paga também idêntica ajuda de 
custo na Sessão Legislativa Extraordinária, 
convocada na forma do § 1º do art. 29 da 
Constituição. 

§ 3º – O pagamento da segunda metade da 
ajuda de custo só será feito se o Congressista 
houver comparecido a dois terços da Sessão 
Legislativa Ordinária, ou da Sessão Legislativa 
Extraordinária. 

Art. 3º – Os efeitos dêste decreto legislativo 
vigorarão a partir de 1º de fevereiro de 1971. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 40, de 1970 (nº 139-B/70, na 
Casa de origem), que fixa os subsídios do Presidente 
e do Vice-Presidente da República para o período 
que vai de 15 de março de 1970 a 15 de março de 
1974, tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos  447 e 

448, de 1970, das Comissões:  
– de Constituição e Justiça; e  
– de Finanças. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto vai à Comissão de 

Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 40, DE 1970 
 

(Nº 139-B/70, na Câmara dos Deputados) 
 
Fixa os subsídios do Presidente e do Vice-

Presidente da República para o período que vai de 
15 de março de 1970 a 15 de novembro de 1974. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É fixado o subsídio do Presidente da 

República, no período que vai de 15 de março de 
1970 a 15 de março de 1974, em Cr$ 8.000 (oito mil 
cruzeiros) mensais. 

Parágrafo único – O Presidente da República 
perceberá, ainda, mensalmente, a importância de 
Cr$ 2.000 (dois mil cruzeiros), a título de 
representação. 

Art. 2º – É fixado para o Vice-Presidente da 
República, no mesmo período legislativo, o subsídio 
de Cr$ 6.000 (seis mil cruzeiros) mensais. 
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Parágrafo único – O Vice-Presidente da 
República perceberá, ainda, mensalmente a 
importância de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), a título 
de representação. 

Art. 3º – Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 43, de 1970, originário da 
Câmara dos Deputados (nº 144-A/70, na Casa de 
origem), que aprova o Decreto-lei nº 1.105, de 20 de 
maio de 1970, que declara de interêsse da 
segurança nacional os municípios que especifica, e 
dá outras providências, tendo PARECER 
FAVORÁVEL, sob nº 445, de 1970, da Comissão: 

– de Segurança Nacional. 
Em discussão o projeto. (Pausa.)  
Nenhum das Srs. Senadores desejando 

discuti-lo, declaro encerrada a discussão.  
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. É o 

seguinte o projeto aprovado: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 43, DE 1970 
 

(Nº 144-A/70, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Decreto-lei nº 1.105, de 20 de maio 

de 1970, que declara de interêsse da segurança 
nacional os municípios que especifica, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – aprovado o Decreto-lei nº 1.105, de 

20 de maio de 1970, que declara de interêsse da 
segurança nacional os municípios que especifica e 
dá outras providências. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de  

Lei da Câmara nº 5, de 1970 (nº 2.095-B/70, na  
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que transfere a jurisdição da Junta  
de Conciliação e Julgamento de Maragogipe,  
Estado da Bahia, pertencente à 5º Região,  
para o Município de Salvador, no mesmo Estado, 
tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 449, de 1970, 

da Comissão: 
– de Projetos do Executivo. 
(Incluído em Ordem do Dia, em virtude de 

dispensa de interstício concedida em Sessão 
anterior.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 

discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 5, DE 1970 

 
(Nº 2.095-A/70, na Casa de origem) 

 
Transfere a jurisdição da Junta de Conciliação 

e Julgamento de Maragogipe, Estado da Bahia, 
pertencente à 5º Região, para o Município de 
Salvador, no mesmo Estado. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica transferida a sede da  

atual Junta de Conciliação e Julgamento 
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de Maragogipe, Estado da Bahia, para Salvador, no 
mesmo Estado, que constituirá a Sétima Junta de 
Conciliação e Julgamento daquela Capital. 

Art. 3º– Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Está 
esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

Sessão, designando para a Ordinária de amanhã a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 441, de 1970) das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 
725-B/67, na Casa de origem), que altera a  
redação do inciso XI do art. 84 da Lei nº 4.215, 
 

de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil). 

 
2 

 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 442, de 1970) do Projeto de Lei do 
Senado nº 22, de 1969, que declara de utilidade 
pública a Fundação Universitária Sul-Fluminense, 
com sede em Vassouras, Estado, do Rio de Janeiro. 

 
3 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 10, de 1970 nº 2.095-B/70, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que faculta às empresas permissionárias 
de refino de petróleo a adoção da forma "ao 
portador" para as ações preferenciais do respectivo 
capital social, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 383, de 1970, 

da Comissão: 
– de Projetos do Executivo. 
 Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 45 

minutos.) 
 



76ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 10 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO CLEOFAS E FERNANDO CORRÊA 
 

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

José Guiomard – Oscar Passos – Edmundo 
Levi – Milton Trindade – Clodomir Milet – Petrônio 
Portella – Valdemar Alcântara – Manoel Villaça – 
Ruy Careneiro – Argemiro de Figueiredo – João 
Cleofas - José Ermírio – Teotônio Vilela – Leandro 
Maciel – Júlio Leite – José Leite – Antônio Fernandes 
– Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Paulo 
Torres – Aurélio Vianna – Nogueira da Gama – Lino 
de Mattos – Fernando Corrêa – Filinto Müller – 
Bezerra Neto – Adolpho Franco – Mello Braga – 
Celso Ramos – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – A lista 
de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS 
 

DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

 
Encaminhando à revisão do Senado 

autógrafos dos seguintes projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 15, DE 1970 

 
(Nº 2.174-B/70, na Casa de origem) 

 
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA) 
 
Dá nova redação ao art. 12 e ao "caput do art. 

23 da Lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor, a ela incorporado 
o patrimônio e as atribuições do Serviço de 
Assistência a Menores, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 12 e o caput do art. 23  

da Lei nº 4.513, de 1º de dezembro 
 

de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 – A Diretora, designada pelo Conselho 

Nacional, compor-se-á de cinco Diretores, escolhidos 

entre profissionais de nível universitário, com notória 

experiência e conhecimento do problema do menor, 

que trabalharão em regime de tempo integral e terão 

funções especificadas nos estatutos. 

Parágrafo único – Os membros dos Conselhos 

não poderão fazer parte da Diretoria. 

Art. 23 – Os membros dos Conselhos 

exercerão o cargo por três anos, podendo ser 

reconduzidos." 

Art. 2º – O Presidente da República aprovará, 

através de decreto, dentro de trinta dias, a reforma 

dos estatutos da Fundação Nacional do Bem-Estar 

do Menor, para adaptá-los ao disposto nesta Lei. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

MENSAGEM 

Nº171, DE 1970 

 

Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 

Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, e 

para ser apreciado nos prazos nêle referidos, tenho a 

honra de submeter à elevada deliberação de  

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição  

de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
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Justiça, o anexo projeto de lei, que "dá nova redação 
ao artigo 12 e ao caput do artigo 23 Lei 1º  4.513,  
de 1º de dezembro de 1964, e dá outras 
providências". 

Brasília, 18 de junho de 1970. – Emílio G. 
Médici. 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR. 

MINISTRO DA JUSTIÇA 
 
GM/00511-B 
Brasília, em 11 de junho de 1970. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República. 
Tenho a honra de submeter à elevada 

consideração de Vossa Excelência o incluso projeto 
de lei que visa a dar nova redação ao artigo 12 e ao 
caput do artigo 23 da Lei nº 4.513, de 1º de 
dezembro de 1964, que autorizou a criação da 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e deu 
outras providências. 

2. Decorridos cinco anos da implantação  
e funcionamento da Fundação Nacional do  
Bem-Estar do Menor, verificou-se a necessidade  
da alteração de dispositivos que definem  
a composição de seus órgãos, para melhor 
desempenho das atribuições que lhe competem. As 
medidas ora proposta atingem a constituição da 
Diretora da entidade e o prazo de duração do 
mandato dos membros de seus Conselhos Nacional 
e Fiscal. 

3. Com efeito, a experiência demonstrou a 
inconveniência de integrar a Diretoria a figura do 
Diretor-Geral, em posição hierárquica superior aos 
demais Diretores, desde que as funções que caberiam 
ao ocupante dêste cargo já competem, por fôrça da lei, 
ao Presidente da instituição. Ademais, impõe-se pelo 
nível das atividades a que se dedica a Fundação  
a presença em tôda sua Diretoria de profissionais  
de formação universitária das mais variadas 
especialidades, sendo contra-Indicada a atual 
 

exigência de que apenas dois dos membros da 
Diretoria possuam grau universitário e, ainda assim, 
de licenciado em pedagogia, assistente social, 
psicólogo, médico, orientador educacional ou 
técnico de administração. 

4. A segunda providência legal que o projeto 
pretende adotar tem por finalidade elidir a proibição 
de serem reconduzidos mais de uma vez os 
membros dos Conselhos Nacional e Fiscal. A 
propósito, tem-se manifestado absolutamente 
irrecomendável essa limitação que se impõe às 
autoridades públicas e entidades particulares 
representadas na Fundação do Bem-Estar do Menor, 
pela impossibilidade de manter em suas funções 
representantes que continuam a merecer a sua 
confiança, bem como por privar a entidade da 
colaboração de conselheiros que se destacaram no 
desempenho dos mandatos a que foram 
convocados. 

Estas são as considerações que justificam as 
modificações que o projeto pretende introduzir no 
texto da Lei número 4.513, de 1º de dezembro de 
1964. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de profundo respeito – 
Alfredo Buzaid Ministro da Justiça. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 16, DE 1970 
 

(Nº 333-B/67, na Casa de origem) 
 
Dá nova redação ao art. 1.061 do Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916). 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 1.061 do Código Civil Brasileiro 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 Art. 1.061 – Nas obrigações de pagamento 

em dinheiro, as perdas e danos devidos no  
caso do art. 1.056 consistem nos juros de mora, ho- 
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norários de advogados e custas, sem prejuízo da 
pena convencional. 

§ 1º – Se, entre a data do vencimento da 
obrigação e a do seu efetivo pagamento, ocorrer 
desvalorização do poder aquisitivo da moeda, o 
devedor pagará, além das perdas e danos e do 
principal e acessórios, a importância em dinheiro 
correspondente à desvalorização sofrida pelo 
principal. 

§ 2° – O cálculo da revalorização do débito, 
estabelecido no § 1º, faz-se mediante a aplicação da 
taxa fixada periodicamente pela autoridade 
competente, e, na falta desta, por arbítramento, a 
partir da citação do devedor. 

§ 3º – Aplica-se o disposto no parágrafo 
anterior a qualquer outro pagamento decorrente de 
condenação judicial." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECERES 

 
PARECER  

Nº 452, DE 1970 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1970 (n° 1070-
B, de 1968, na Câmara), que modifica o § 5° do art. 
52 da Lei n° 5.108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsito). 

 
Relator: Sr. Clodomir Milet 
O projeto sôbre o qual somos chamados a 

opinar é de autoria do Deputado Elias Carmo e tem 
por objeto alterar o § 5º do artigo 52 do Código 
Nacional de Trânsito, Lei nº 5.108, de 21 de 
setembro de 1966. 

Ao justificar a proposição, seu ilustre  
autor argumentou com os prejuízos que 
 

vem causando "à nossa desprotegida agricultura" a 
redação dada aos arts. 52 e 63 do mencionado 
diploma legal, ao permitir que passem a incidir sôbre 
tratores e máquinas agrícolas os seguros 
obrigatórios a que estão sujeitos os veículos 
automotores. 

Alegou, ainda, que não estava na intenção do 
legislador criar mais um gravame para a agricultura 
nacional, ao votar a Lei nº 5.108. O Conselho 
Nacional de Seguros Privados, no entanto, assim 
não entendeu e passou a exigir também dos 
mencionados veículos o referido seguro. 

Com vistas a obviar os citados inconvenientes, 
propõe o Deputado Elias Carmo sejam equiparados, 
às viaturas militares, os veículos que se destinarem 
exclusivamente aos trabalhos da lavoura. 

Na Câmara, foi o projeto submetido às 
Comissões de Justiça, de Transportes e de 
Finanças. 

O nobre Deputado Nicolau Tuma, Relator na 
Comissão de Justiça, acentuando, embora, sua 
posição de apoio a uma política de incentivo das 
atividades agropecuárias, manifestou-se 
contràriamente à proposição. Salientou, na 
oportunidade, que os tratores e máquinas agrícolas 
que operam Unicamente dentro das propriedades 
rurais estão isentos de licenciamento, enquanto os 
outros, os que circulam nas estradas e vias urbanas, 
interferem no trânsito, podendo, inclusive, provocar 
acidentes, motivo pelo qual lhes é acertadamente 
exigido o respectivo licenciamento. Concluiu seu 
pronunciamento afirmando concordar que tal 
licenciamento se faça sem ônus, dependendo, 
porém, tal decisão, dos podêres competentes, o 
estadual e o municipal. 

Temo-nos manifestado sempre no sentido de 
incentivar ao máximo as atividades agropecuárias, 
num País tão carente de alimentos como o nosso. 
Não podemos, no entanto, deixar de fazer reparos ao 
projeto sob exame. 
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O primeiro diz respeito à redação proposta 
pelo mesmo para o § 5º, pois o conceito de 
"veículos, que se destinarem exclusivamente aos 
trabalhos da lavoura" é, além de lato, subjetivo e vai 
trazer dificuldades imensas à sua aplicação prática. 

Concordamos, também, com o aspecto 
salientado no pronunciamento do Deputado Nicolau 
Tuma – o da segurança da população. Entendemos 
perigoso permitir que viaturas transitem sem placa 
pelas ruas e rodovias, o que tornará difícil identifica-
las, em caso de acidente. 

Vale ressaltar, ainda, que os respectivos 
veículos não precisam de despesas de licenciamento 
quando se destinarem a operar, exclusivamente nas 
áreas das respectivas fazendas. 

O Código de Trânsito, ainda com vistas ao 
problema, obriga os veículos licenciados a vistorias 
periódicas para melhor aquilatar de suas condições 
de funcionamento e de segurança. Tal não ocorreria 
na hipótese vertente, pois estaríamos permitindo que 
veículos não vistoriados e não identificados se 
locomovessem em vias públicas, sem as 
mencionadas condições mínimas de segurança. 

Além do mais, o seguro obrigatório, instituído 
pelo Decreta-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 
foi agora reduzido no seu âmbito e no seu valor, 
cobrindo apenas riscos pessoais. 

Entendemos, assim, que a solução 
preconizada pela proposição não é das mais felizes, 
embora reconheçamos os altos propósitos de seu 
autor. 

Diante do exposto, somos contrários ao 
projeto, por entendermos que o mesmo não se ajusta 
à sistemática do Código Nacional de Trânsito, sendo 
injurídico e inconveniente. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 
Petrônio Portella, Presidente – Clodomir Milet, 
Relator – Bezerra Neto – Carvalho Pinto – Adolpho 
Franco – Carlos Lindenberg – Guido Mondin. 

PARECER 
Nº 453, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1969, que 
modifica o artigo 142 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
Introduz êste projeto modificação no artigo 142 

da Consolidação das Leis do Trabalho, 
transformando o parágrafo único em dois outros, 
para determinar indenizações, no caso de rescisão, a 
períodos inferiores a doze meses do contrato de 
trabalho. 

2. A esta iniciativa do ilustre Senador 
Vasconcelos Torres devemos lembrar o critério 
adotado nesta Comissão, isto é, propomos o seu 
sobrestamento, para ser anexado ao projeto de 
Código da Justiça do Trabalho, cujo envio ao 
Congresso Nacional foi anunciado. 

É o parecer preliminar. 
Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 

Petrônio Portella, Presidente – Bezerra Neto, Relator 
– Carvalho Pinto – Adolpho Franco – Carlos 
Lindenberg – Guido Mondin – Clodomir Milet. 

 
PARECER 

Nº 454, DE 1970 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Ofício nº 28/70 (Ofício nº 13-P-MC/70, no Supremo 
Tribunal Federal), do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, remetendo cópias das notas 
taquigráficas e acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 64.340, de São Paulo, o qual 
declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único 
do art. 10 da Lei nº 8.478, de 11 de dezembro de 
1964, daquele Estado. 

 
Relator: Sr. Guido Mondin 
O Supremo Tribunal Federal, em sessão  

de 26 de fevereiro de 1969, aprecian- 
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do os autos do Recurso Extraordinário nº 64.340, de 
São Paulo, resolveu, à unanimidade, dar provimento 
ao recurso, para declarar a inconstitucionalidade do 
parágrafo único do art. 10 da Lei número 8.478, de 
11 de dezembro de 1964, do Estado de São Paulo. 

Com o Ofício nº 13-P-MC/70, de 26 de maio 
de 1970, acompanhado de cópias das notas 
taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal, foi a decisão comunicada ao 
Senado, para os fins previstos no art. 42, VII, da 
Constituição do Brasil. 

A decisão, adotada por unanimidade, foi 
publicada no Diário da Justiça de 26 de novembro de 
1969, havendo, portanto, transitado em julgado. 

Isto considerado, esta Comissão submete à 
deliberação do Plenário o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 55, DE 1970 
 

Suspende a execução do parágrafo único do 
art. 10 da Lei nº 8.478, de 11 de dezembro de 1964, 
do Estado de São Paulo. 

 
Art. 1º – É suspensa a execução do parágrafo 

único do art. 10 da Lei número 8.478, de 11 de 
dezembro de 1964, do Estado de São Paulo, julgado 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 
Petrônio Portella, Presidente – Guido Mondin, 
Relator – Carvalho Pinto – Clodomir Milet – Adolpho 
Franco – Carlos Lindenberg – Bezerra Neto. 

 
PARECER 

Nº 455, DE 1970 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 40, 
de 1970 (nº 139-B/70, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final  

do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, 
 

de 1970 (nº 139-B/70, na Casa de origem), que  
fixa os subsídios do Presidente e do Vice- 
Presidente da República para o período que  
vai de 15 de março de 1970 a 15 de março de  
1974. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. –
Clodomir Milet, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 455, DE 1970 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 40, de 1970 (número 139-B/70, na 
Casa de origem). 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do artigo 44, inciso VII, da 
Constituição, e eu,.......................................................                                       
..............................................., Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1970 
 

Fixa os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República para o período que vai de 
15 de março de 1979 a 15 de março de 1974. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E fixado o subsidio do Presidente da 

República, no período que vai de 15 de março de 
1970 a 15 de março de 1974, em Cr$ 8.000,00 (oito 
mil cruzeiros) mensais. 

Parágrafo único – O Presidente da República 
perceberá ainda, mensalmente, a importância de Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiros), a título de 
representação. 

Art. 2º – E fixado para o Vice-Presidente da 
República, no mesmo período a que se refere o 
artigo 1º deste Decreto Legislativo, o subsídio de Cr$ 
6.000,00 (seis mil cruzeiros) mensais. 

Parágrafo único – O Vice-Presidente  
da República perceberá ainda, mensalmente,  
a importância de Cr$ 1.000,00 (mil  
cruzeiros), a titulo de representação. 
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Art. 3º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER 

Nº 456, DE 1970 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 43, 
de 1970 (número 144-A/70, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Fllinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo número 43, de 1970 
(nº 144-A/70, na Casa de origem), que aprova o 
texto do Decreto-lei nº 1.105, de 20 de maio de 1970. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. – 
Clodomir Milet, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 456, DE 1970 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 43, de 1970 (nº 144-A/70, na Casa de 
origem). 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição, 
e 
eu,..............................................................................                                                                               
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1970 
 

Aprova o texto do Decreto-lei nº 1.105, de 20 
de maio de 1970. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Artigo único – É aprovado o texto do Decreto-

lei nº 1.105, de 20 de maio de 1970, que declara de 
interesse da Segurança Nacional, nos termos do art. 
15, 1º, alínea b, da Constituição, os Municípios que 
especifica, e dá outras providências. 

 

PARECER 
Nº 457, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de solução nº 8, de 1968. 
 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 8, de 1968, que suspende, 
por inconstitucionalidade, a execução do art. 2º, letra 
d, item 12, da Lei nº 657, de 1958, e do art. 1º da Lei 
nº 651, de 1956, do Município de Pelotas, do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. – 
Clodomir Milet, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 457, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Re-solução nº 8, 

de 1968. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu,.................................................................................                                                                                
Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 

Suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução do art. 2º, letra d, item 12, da Lei nº 657, de 
1956, e do art. 1º da Lei nº 651, de 1956, do 
Município de Pelotas, do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sessão de 13  
de setembro de 1967, nos autos do Recurso 
Extraordinário nº 54.712, do Estado do Rio  
Grande do Sul, a execução do artigo 2º, letra d,  
item 12, da Lei nº 657, de 1956, 
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e do art. 1º da Lei nº 651, de 1956, do Município de 
Pelotas, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
PARECER 

Nº 458, DE 1970 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Resolução nº 53, de 
1970. 

 
Relator: Sr. filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 53, de 1970, que suspende, 
por inconstitucionalidade, a execução dos arts. 4º, 5º, 
6º, 14, 17, 18, 20 e 22 da Lei nº 9.271, de 16 de 
março de 1966, do Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. – 
Clodomir milet, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 458, DE 1970 
 

Redação final do Projeto de Resolução nº 53, 
de 1970. 

 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu,................................................................................                                                
Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO  

Nº     , DE 1970 
 

Suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução dos arts. 4 º, 5 º, 6º, 14, 17, 18, 20 e 22 da 
Lei nº 9.271, de 16 de março de 1966, do Estado de 
São Paulo. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art.1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos têrmos de decisão definitiva proferida  
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da 
Representação nº 700, do Estado de São Paulo, 
 

a execução dos arts. 4º, 5 º, 6 º, 14, 17, 18, 20 e 22 
da Lei nº 9.271, de 16 de março de 1966, daquele 
Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 
PARECER 

Nº 459, DE 1970 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Resolução nº 54, de 
1970. 

 
Relator: Sr. Filinto Muller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 54, de 1970, que suspende, 
por inconstitucionalidade, a execução da Lei nº 304, 
de 1959, do Município de Águas de Lindóia, do 
Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. – 
Clodomir Milet, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 459, DE 1970 
 

Redação final do Projeto de Resolução nº 54, 
de 1970. 

 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu, eu,.......................................................................... 
Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO  

Nº     , DE 1970 
 
Suspende, por inconstitucionalidade, a 

execução da Lei nº 304, de 1959, do Município de 
Águas de Lindóia, do Estado de São Paulo. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art.1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva proferida  
pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de 24  
de setembro de 1969, nos autos de Recurso 
Ordinário de Mandado de Segurança nº  
16.456, do Estado de São Paulo, a exe- 
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cução da Lei nº 304, de 1959, do Município de Águas 
de Lindóia, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – O 
Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 153, DE 1970 

 
Senhor Presidente, 
Nos têrmos regimentais, requeiro seja 

considerado como de licença para tratamento de 
saúde o período de 15 a 29 de junho do corrente 
ano, conforme atestado médico anexo. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. – 
Teotônio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): –
Aguardar-se-a a complementação de número para a 
votação do requerimento. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat 

Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (sem revisão 

do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
concluído o processo de designação dos futuros 
dirigentes estaduais, é oportuno um comentário 
sobre o método empregado nas escolas. 

Não se trata de analisar pessoas, de apontar-
lhes virtudes ou defeitos. Cumpre mesmo assinalar, 
de início, que muitos dos designados são figuras 
notóriamente conhecidas e ilustres da vida pública 
nacional. 

Não é de pessoas, portanto, que se trata,  
mas de apreciar o problema do ângulo da  
vida pública e da natureza do regime dominante,  
e de suas práticas. 

Comece-se, portanto, por declarar que,  
em verdade, não se desdobra um sistema  
de eleição, mas um tipo do que, em Ciência Política 
e em Direito Público, se chama cooptação, ou seja, 
 a forma de indicar governantes sem obediência  
a práticas institucionalizadas e a regras ajustadas  
à vontade popular. 

O SR. FILINTO MULLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. FILINTO MULLER: – Devo confessar, 

de inicio, nobre Senador, que havia tomado a 
resolução de ouvir V. Ex.ª como sempre o faço, com 
prazer, com atenção e não interromper o seu 
discurso... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A interrupção 
de V. Ex.ª é sempre bem recebida. 

O SR. FILINTO MULLER: – ...mas confesso a 
V. Ex.ª que temos tido, nestes últimos anos, debates 
que nos têm sido muito agradáveis, muito produtivos. 
Não resisto à tentação de apartear V. Ex.ª e apartearei, 
desde logo, fixando um aspecto, dentro do problema 
que V. Ex.ª está abordando, que é o seguinte: nós não 
estamos em plena regularidade democrática. Ninguém 
o nega. O próprio Presidente da República, 
honestamente, declarou, em uma das suas primeiras 
manifestações, que esperava chegar ao fim de seu 
Governo restabelecendo no País a plenitude 
democrática. Então, honestamente, é o primeiro 
magistrado da Nação, é o Presidente da República 
quem reconhece que todos nós que estamos com  
os pés em terra, que estamos vivendo a realidade 
brasileira, não podemos querer obscurecer que  
a situação é excepcional. E, em se tratando de  
uma situação excepcional, é compreensível que  
o chefe do partido maior, criado pela Revolução, que  
é ao mesmo tempo o chefe da Revolução, possa 
exercer sua autoridade no sentido da indi- 
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cação de nomes que estejam em condições de 
defender os principais revolucionários e que, desta 
forma, se possa institucionalizar a Revolução, se 
possa preparar o terreno para a plenitude 
democrática, que é a aspiração de V. Ex.ª, que é a 
aspiração de todos nós. Não escondemos, não 
negamos esta realidade e peço a V. Ex.ª que, com 
seu espírito brilhante, mestre em Direito 
Constitucional, encare também êste aspecto – não é 
sòmente a vontade popular que se manifesta no 
momento: são as circunstâncias que estamos 
vivendo e atravessando. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É sempre 
com grande prazer, Srs. Senadores, que recebo a 
intervenção, em meus pronunciamentos, do nobre 
Senador Filinto Müller, inclusive pela reiterada 
cortesia com que interfere no debate. Acudo, por isso 
mesmo, com satisfação a seu chamamento para, no 
desdobramento do raciocínio que começava, 
acentuar que o que se está fazendo, com a 
supressão do sistema de eleição, quer direta, quer 
indireta, não indica estejamos a proceder com os pés 
no chão, para evitar novas crises. Estamos, na 
verdade, todos com os pés para o ar, dado o 
processo de subversão da vida pública, em 
desdobramento por iniciativa do próprio Govêrno. 

Já não importa, a esta altura, declarar que 
não vivemos momento de normalidade. Há 6 anos 
que assim se declara, contrariando, não raro, as 
afirmativas dos próprios Chefes de Govêrno, porque 
já em 1966, ao encaminhar ao Congresso projeto 
de Constituição, o Presidente Castello Branco 
acentuava que o fazia para institucionalizar os 
princípios e os ideais da Revolução. E considerava 
ter isto conseguido, pois que assim declarou, 
precisamente, no dia em que foi promulgada a 
Carta de 67. E reiterou a convicção quando 
transmitiu o poder ao Presidente Costa e Silva, 
pondo em relêvo que, naquele instante, encer- 
 

rado o processo revolucionário, se iniciava a prática 
da institucionalização democrática. 

Sobrevieram crises. Sobreveio a Emenda nº 1, 
que se diz ter revigorado a Constituição 
revolucionária, para garantir normalidade do regime 
criado, substituindo, inclusive, para 1970, o processo 
de escolha dos Governadores. 

A Constituição emendada proclama, em seu 
art. 1º, que o Brasil é uma república federativa, sob 
regime representativo, e, solenemente, assevera que 
todo poder emana do povo e em seu nome será 
exercido. Como os que assinaram a Emenda não 
tinham certeza do que afirmavam, começaram logo 
por estabelecer, numa disposição transitória, que, 
em 1970, os Governadores, seriam eleitos por 
sufrágio de um colégio eleitoral constituído pelas 
Assembléias Legislativas. 

Não aprovamos o critério. Dêle divergimos. É 
de reconhecer, porém, que a eleição indireta 
constitui forma de escolha de governantes em prática 
em vários povos. Essencial, porém, é acentuar que a 
eleição indireta pressupõe, tanto quanto a direta, a 
liberdade de deliberar e de escolher do órgão 
votante, ou seja, do colégio eleitoral. 

Pois bem, no sistema brasileiro, a Emenda 
Constitucional diz uma coisa, a prática realiza outra. 
O colégio eleitoral é constituído das Assembléias 
Legislativas. Logo, a estas deveria caber a tarefa 
soberana de escolher, dentre muitos, dentre vários, 
dentre alguns, como a elas parecesse legítima, os 
futuros Governadores. 

A realidade, porém, a triste realidade, é que as 
Assembléias Legislativas não vão ser, neste 
episódio, senão órgãos de registro da vontade do 
Presidente da República. 

De princípio, o Chefe do Govêrno  
se investiu da faculdade soberana de escolher  
os Governadores, pois tôda gente sabe  
que, no quadro dominante no País, com 
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o Ato Institucional nº 5, permitindo a cassação de 
mandatos e a suspensão de direito políticos, não há 
Assembléia Legislativa que se sinta bastante forte 
para recusar qualquer dos nomes impostos pelo 
Presidente da República. 

Subverte-se o regime criado na Constituição, 
impõe-se ao corpo eleitoral a humilhação de não ser 
senão um instrumento de homologação, sob coação 
evidente. 

Tem V. Ex.ª o aparte. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – A oportunidade 

do aparte que eu queria dar a V. Ex.ª quase que já 
passou... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O aparte de 
V. Ex.ª é sempre oportuno. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ...mas peço 
licença a V. Ex.ª para voltar um pouco atrás. V.  
Ex.ª disse que, desde 1964, há seis anos, estamos 
num regime de excepcionalidade. Quero declarar a 
V. Ex.ª que, se examinarmos, a fundo, a realidade 
brasileira, verificaremos que essa excepcionalidade 
vem desde 61. Sòmente que, de 61 a 64, foi 
mascarada com aspectos de constitucionalidade e, 
de 64 em diante, declaradamente instituiu- 
se uma situação revolucionária. Nós tivemos, 
lamentàvelmente, um Presidente da República que, 
eleito com maioria extraordinária, impressionante, 
representativa da vontade popular, deixou o 
mandato e largou o País no caminho da  
confusão. Tivemos, logo a seguir, essa confusão 
acentuada pelas manifestações extraconstitucionais 
de sindicatos, de soldados, de marinheiros, de 
sargentos até. Tivemos o País caminhando 
ràpidamente para o confusão e para a anarquia.  
Daí a excepcionalidade de 64, que visou a  
impedir que isso se completasse. Quando em 66 o 
saudoso Presidente Castello Branco propôs  
uma nova Constituição, uma substituição da 
Constituição que estava em vigor, declarou, 
realmente, que, com isso, se visava institucionalizar 
princípios e ideais da Revolução. S. Ex.ª 
 

 

estava convicto de que, com a nova Constituição 
votada, nós atingiríamos êsse desiderato. Mas V. 
Ex.ª não pode estar esquecido do que foi o ano de 
68, porque, promulgada aquela Constituição pelas 
Casas Legislativas, posta em execução, ao invés de 
combater e criticar o Govêrno, pelos erros acaso 
cometidos, o que assistimos foi ao espetáculo da 
contestação da validade do documento constitucional 
e de tudo quanto havia organizado no País. E 
quando se admite a contestação, do modo como 
fizera a Oposição, deve-se admitir, também, que 
quem põe abaixo o Poder que não é legitimo não 
esteja praticando ato ilegal. E como uma contestação 
arrasta a nova revolução, foi para evitar  
que chegássemos ao ato final de uma revolução 
contra a Revolução, que se estava procurando 
institucionalizar, que surgiu o Ato Institucional nº 5. 
V. Ex.ª não pode ter dúvidas de que todos nós, aqui, 
não ficamos satisfeitos com a promulgação  
dêste Ato. Mas temos que compreender que foi 
medida extrema, medida de exceção, medida 
drástica, tomada em momento oportuno, para 
impedir maior mal. V. Ex.ª critica que se declare, 
institucionalmente, que a eleição seja feita pelas 
Assembléias e que, entretanto, o Presidente da 
República escolha os candidatos. Mas eu repito:  
não estamos querendo tapar o sol com peneira. 
Atravessamos situação de recomposição da vida 
democrática brasileira. É compreensível, pois,  
que o Presidente da República, responsável  
pela ordem no País, pela segurança do País, no 
momento em que não há mais aquela contestação 
que se via nas ruas do Rio de Janeiro, porém, o 
terrorismo, o assalto aos bancos, a guerrilha  
urbana – não é negada pelos seus próprios  
autores – num momento desta ordem, compreende-
se que o Presidente da República queira escolher, 
ou contribuir para a escolha de dirigentes  
dos Estados que assegurem a tranqüilidade e a  
paz ao povo brasileiro. Êle é um estágio – não  
direi, nobre Senador, que aceito êste estágio 
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como sistema permanente, como sistema de vida 
para o Brasil – que estamos atraveissando e temos 
de compreendê-lo como tal. É por isso que não 
estamos de pernas para o ar; estamos de pernas 
firmes no chão, sentindo as dificuldades do Brasil e 
querendo dar o remédio, com a nossa compreensão 
e colaboração. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não negarei, 
Srs. Senadores, razão, em boa parte, ao nobre 
Senador Filinto Müller, quando assinala que o quadro 
de anormalidade é anterior a 1964. S. Ex.ª afirma 
que êle vem desde 61. Eu lhe direi mesmo que vem 
de antes. E, no desdobramento das considerações 
que pretendo fazer, irei ao encontro de suas 
ponderações. A fim de que chegue até lá, entretanto, 
devo examinar a situação concreta para, em 
seguida, situá-la na moldura em que S. Ex.ª 
pretendeu colocá-la. 

Dizia que o processo de escolha dos 
Governadores, como se procedeu, é uma anomalia... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É excepcional. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...é uma 

subversão da ordem revolucionária, decorrente da 
Emenda Constitucional nº 1. A Emenda 
Constitucional mandou que as Assembléias 
elegessem, o que vale reconhecer que elas 
escolheriam, para deliberação final. O que se pôs em 
prática, entretanto, é a negação disso. Os 
Governadores não vão ser eleitos. Vão apenas ser 
proclamados pelas Assembléias, pois já designados, 
realmente, pelo Presidente da República. Êste, o 
órgão deliberante, a voz que só foi ouvida quando 
lhe aprouve anunciá-la. Para tanto, os próprios 
candidatos, entre êles figuras ilustres da vida pública, 
foram expostos a terrível tortura moral de meses 
seguidos, diante do silêncio impenetrável do chefe 
supremo. Pode dizer-se mesmo, diante da demora 
de tantos meses, que candidatos houve que não se 
limitaram a uma oração, a uma prece. Diz o povo 
que muitos rezaram trezenas de Santo Antônio. 

O SR. CLODOMIR MILET: – Permite V. Ex.ª 
um aparte, agora? (Assentimento do orador.) V. Ex.ª, 
que todos ouvem com o maior acatamento, 
justamente porque, com sua maneira hábil de expor 
as questões, sempre mereceu tôda a consideração 
da Casa, vai permitir-me que diga que não há 
nenhum processo de subversão na prática que está 
sendo adotada: primeiro, porque a Constituição 
estabelece que a eleição seria indireta, o colégio 
eleitoral, as Assembléias Legislativas; em segundo 
lugar, a lei estabelece que os candidatos seriam 
escolhidos não por uma convenção, mas pelo 
Diretório. Foi a lei que estabeleceu. Em terceiro 
lugar, é da prática comum em qualquer eleição que a 
escolha seja feita pelo Diretório ou pela convenção e 
só o nome que o partido julgar que deve merecer 
apoio do colégio eleitoral – seja a votação popular, 
seja votação indireta, pelas Assembléias –, só êsse 
nome vai à consideração do colégio. Em nosso 
Partido – não sei o que ocorreu no partido de V. Ex.ª 
– as fôrças políticas locais selecionaram diversos 
nomes, com assistência, inclusive, do Presidente 
Nacional do Partido, que andou por todos os Estados 
para examinar a realidade da situação política em 
cada Unidade da Federação. Selecionados os 
nomes, dada a conjuntura, dada a situação anormal 
que estamos vivendo, como muito bem salientou 
nosso Líder, e considerando que o Sr. Presidente  
da República é um dos líderes que merecem de 
nossa parte a maior e a mais alta consideração, é o 
Chefe natural de nosso Partido, foram êsses  
nomes submetidos a S. Ex.ª, que deu sua opinião  
a respeito. O nome escolhido foi imediatamente 
aceito pelas fôrças políticas locais, e o Diretório  
será chamado oportunamente, como manda a lei, 
para que escolha o candidato. Então, o Diretório 
assume a responsabilidade da escolha, e, quando  
a indicação chegar à Assembléia, o candidato  
não será do Presidente da República, mas  
candidato do Partido, que submete ao exame, aos 
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votos da Assembléia Legislativa aquela candidatura. 
Assim se deu e assim vem se dando em tôdas as 
eleições. Quando a convenção, nas eleições diretas, 
estabelece que "fulano de tal" é o candidato, só êsse 
nome é registrado na Justiça Eleitoral. Acresce ainda 
a circunstância de que, escolhido o nome pelo 
Diretório, quarenta e oito horas depois é submetido 
ao Tribunal Eleitoral, para que se verifique se há 
caso de inelegibilidade. Então, no prazo, até 18 de 
setembro, êsse nome é submetido à Assembléia 
Legislativa, que vota soberanamente. O nosso 
partido votará no nome que o próprio indicou. De 
modo que não houve subversão, houve uma 
acomodação do sistema para vencer as dificuldades 
atuais que V. Ex.ª, como grande político, sabe que 
cabe a nós, políticos, vencer para que o processo se 
realize dentro da mais absoluta normalidade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a V. Ex.ª 
que, depois de responder ao aparte do Senador 
Clodomir Milet, me conceda um. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Agradeço as 
palavras iniciais do nobre Senador Clodomir Milet. Só 
me resta confirmar, neste plenário, a habilidade que 
todos lhe reconhecemos, ao ponto da proclamação 
universal de que, na figura do médico ilustre, o que 
domina mesmo é o bacharel hábil. O que se acabou 
de ouvir foi um articulado de advogado, num modêlo 
próprio a convencer o juiz, partindo de premissas 
falsas para um julgamento errôneo. 

Não entrarei no exame de situações isoladas, 
até pela justa consideração que costumo dar a todos 
os companheiros nesta Casa, e porque assinalei, de 
início, que não se trata de citar pessoas, mas de 
analisar o processo. Dizia: todos os que compõem 
esta Casa sabem que a maior vítima do método 
impôsto pelo Presidente da República é 
precisamente o partido que o apóia (não apoiado), e 
que se quer seja a agremiação revolucionária. 

Faço a afirmativa em honra do partido, não 
para menosprezá-lo, antes para protestar em 
nome do processo político, em nome da altitude 
da vida pública, contra o método impôsto às 
fôrças políticas, que mereciam tratamento 
condigno com sua participação no cenário das 
instituições. 

Compreendo as ressalvas que hão de ser 
feitas a estas ponderações. Também elas 
enobrecem os eminentes opositores, mas devo fazer 
aqui o papel do advogado impessoal e espontâneo 
da vida pública, para dizer e assinalar o que os 
deveres da solidariedade política não permitem que 
o digam os eminentes integrantes da ARENA. 

Em realidade, acentue-se: a maior vitima do 
processo é o próprio Partido do Govêrno... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado! Não 
compreendo V. Ex.ª. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...que, na 
exata apuração dos fatos, não deliberou, não 
decidiu, não escolheu; na maioria dos casos, houve 
que aceitar a manifestação pessoal e decisiva do 
Presidente da República. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª me 
permite? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Em boa lógica, 

depois do aparte notável do eminente colega, o 
nosso constitucionalista, Senador Clodomir Milet, eu 
não deveria insistir no meu aparte, porque eu queria, 
exatamente, focalizar êsse aspecto: em tôda a vida 
pública, em tôda a vida política brasileira, desde que 
eu nela tomo parte, desde que eu nela atuo, 
modestamente, ativamente, patriòticamente, em todo 
o processo da vida pública brasileira, a escolha dos 
candidatos sempre se fêz por um pequeno grupo de 
homens. V. Exª não pode negar isso. O nobre  
colega não era nascido, e eu já fazia política, acom- 
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panhava a escolha de candidatos no regime passado 
na chamada República Velha. Com o advento da 
Revolução de 1930, mudou um pouco, melhorou o 
aspecto. Antes, a escolha era de um chefe que 
predominava em cada Estado. Em 1945, em virtude 
do Código Eleitoral, passou a ser feita pelas 
convenções partidárias, chamadas a deliberar sôbre 
um nome que lhes era oferecido. 

O SR. CLODOMIR MILET: – A convenção 
homologava. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente. 
Então, o que acentuo, e neste aspecto, nobre 
Senador Josaphat Marinho, não faço críticas ao  
que ocorria, é que o Partido, por sua direção, por  
sua cúpula, por seus órgãos responsáveis, o Partido 
é que indicava um nome e o submetia à convenção. 
Esta o apreciava, o aprovava, fazia-se o registro  
no Tribunal e havia a disputa popular, exatamente o 
que não ocorre nesta emergência, tão-só pelas 
circunstâncias especiais a que já aludi. O que vimos 
hoje e o a que assistimos nesses meses que o ilustre 
colega entende de uma demora excessiva, de 
silêncio absoluto do Chefe do Govêrno, foi a ação  
do General Emílio Garrastazu Médici, não como 
Presidente da República, mas como Presidente  
de Partido. Sua Excelência é o Chefe da ARENA 
desde o momento em que nela se inscreveu e 
compareceu à nossa Convenção. Tive oportunidade 
de declarar isto em discurso pronunciado na 
Convenção de outubro do ano passado. Disse ao 
Presidente: "V. Ex.ª está-se investindo, neste 
momento, na qualidade de Chefe do nosso Partido." 
Na qualidade, portanto, de Chefe do Partido, S.  
Ex.ª procurou auscultar a opinião em todos os 
Estados da Federação. O Presidente do Partido, em 
exercício, o Deputado Rondon Pacheco, foi a  
todos os Estados, menos ao Acre; entrou em 
entendimento com os políticos locais, ouviu  
suas opiniões e fêz um relatório sôbre cada Estado. 
Devo dizer a V. Ex.ª que, em relação ao meu Esta- 
 

do, a verificação feita, a auscultação feita pelo 
eminente Deputado Rondon Pacheco teve uma 
maioria absoluta, impressionante, a favor do nome 
do Sr. José Fragelli. Surgiram outros nomes. Quero 
dizer a V. Ex.ª, até quebrando um pouco a discrição 
que deveria manter, que o Presidente da República 
teria preferido um outro candidato; tinha preferência 
especial de afeto, de estima e de admiração por um 
outro candidato. Mas o nome apontado pelas fôrças 
políticas do meu Estado, o nome do Sr. José 
Fragelli, mereceu a preferência das fôrças políticas, 
e foi o apontado pelo Presidente do Partido, o 
Presidente Garrastazu Médici. Isto ocorreu em Mato 
Grosso, e ocorreu acertadamente. Aliás, V. Ex.ª, 
como sempre, com a nobreza que o caracteriza, 
acentuou que muitos dos escolhidos são homens 
de alto valor. Eu diria, todos os escolhidos são 
homens de primeira categoria. O de Mato Grosso, 
posso assegurar a V. Ex.ª, é de primeira categoria, 
tem tôdas as condições para realizar um grande 
govêrno no meu Estado. Não era o candidato do 
Presidente da República, mas foi o candidato do 
Presidente do Partido, General Garrastazu Médici, 
que atendeu à vontade da maioria das fôrças 
políticas do meu Estado. Isso ocorreu em Mato 
Grosso, como em todos os outros Estados da 
Federação. É o Chefe do Partido quem faz a 
indicação que anteriormente era feita por um 
pequeno grupo dirigente do Partido local e 
apresenta êsse nome à consideração da 
convenção. Depois, é o processo normal de registro 
no Tribunal Eleitoral e de votação pela Assembléia. 
A Assembléia votaria, em qualquer hipótese, o 
nome indicado pelo Tribunal Eleitoral, porque a 
fidelidade partidária a obriga a tanto. Pediria a V. 
Ex.ª, quando fizesse críticas – e as faz com tanta 
elevação, como sempre –, não referir-se ao 
Presidente da República, mas ao Presidente do 
Partido, porque é na condição de Presidente da 
ARENA que está agindo o General Garrastazu Mé- 
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dici. E, devo dizer a V. Ex.ª, a ARENA está satisfeita 
com as soluções encontradas; a ARENA não se 
sente prejudicada, ao contrário, ela sente que se 
fortalece cada vez mais e marcha para um 
fortalecimento que há de redundar no fortalecimento 
da democracia em nossa Pátria. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sem dúvida, 
Srs. Senadores, no passado eram as convenções 
que escolhiam, mas, na verdade, as convenções 
escolhiam e o faziam depois de auscultadas as 
bases partidárias depois de travado o embate entre 
os candidatos, depois de manifestadas as 
contradições internas. A convenção era o juiz final 
que operava, entre os oponentes no prélio 
democrático, a pacificação, o justo equilíbrio. Houve 
casos, mesmo para Presidente da República, em 
que as convenções tiveram que decidir entre 
candidatos que se mantiveram em competição até a 
decisão conclusiva. Lembre-se, para exemplo 
apenas, porque é do passado, o que ocorreu em 
convenção da União Democrática Nacional, quando 
competiram o General Juracy Magalhães e o 
Deputado Jânio Quadros. Mas, terminada a refrega 
em que fôrças em conflito lutaram por suas 
preferências, só aí é que se operou a unificação. 
Então, a unificação resultou da controvérsia, do 
debate, do poder de decidir. Não é o que hoje se 
opera. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um ligeiro aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Eu não queria 

perder o ensejo do exemplo dado por V. Ex.ª. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Repito: não é 

o que hoje se opera. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª  

cita o exemplo da candidatura do Sr. Jânio 
Quadros, e eu estava exatamente pensando  
na escolha do nome do Sr. Jânio Qua- 
 

dros. O nome do Sr. Jânio Quadros já estava 
escolhido por uma cúpula política antes da 
Convenção, como estavam escolhidos os outros 
candidatos por uma pequeníssima cúpula política 
antes de serem submetidos à Convenção, que 
simplesmente homologava êsses nomes. Vou relatar 
a V. Ex.ª o que ocorreu no meu partido. Realizou-se 
uma Sessão do Diretório Nacional pleno do meu 
partido, para se debater a questão de candidaturas. 
Eu compareci à Convenção, membro do Diretório 
que era, e manifestei o desejo de falar, porque 
desejava que o meu partido examinasse não 
exclusivamente uma candidatura como ia fazer, mas 
que examinasse outros candidatos: que examinasse, 
em primeiro lugar, nomes de integrantes das nossas 
fileiras, e, se não fôsse possível lançarmos um 
candidato das nossas fileiras, que passássemos a 
examinar outros candidatos. E, nessa hipótese, 
pleiteava eu que se examinasse, também, o nome do 
Sr. Jânio Quadros. Recebi apelos no sentido de que 
não apresentasse o problema sob êsse aspecto. 
Houve pessoa amiga que veio ficar atrás de minha 
cadeira, nervosa, preocupada, temendo uma reação 
às minhas palavras. Fiz um discurso, a portas 
fechadas, no Diretório. Ponderei que o Diretório 
deveria, em primeiro lugar, escolher entre os nomes 
filiados ao partido e, não sendo aceitável nenhum 
nome, por qualquer motivo, passasse a escolher 
outros nomes e, nesta hipótese, examinasse, 
também, o nome do Sr. Jânio Quadros. Mas, Sr. 
Senador, o nome já estava escolhido e foi submetido 
à Convenção para ser homologado. Como ocorreu 
na UDN, também. O Sr. Juracy Magalhães, nome 
ilustre da vida pública brasileira, homem que honrou 
e honra o País com sua atuação na vida pública, o 
Sr. Juracy Magalhães não tinha ilusões, porque o 
candidato estava escolhido, e a brilhante Convenção 
que se reuniu para escolher o Sr. Jânio Quadros  
não fêz outra coisa senão homologar a escolha an- 
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teriormente feita pelo pequeno grupo que dominava 
a Convenção. Esta é a realidade brasileira. Muito 
melhor que anteriormente, quando o nome era 
votado e não se discutia. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Admita-se 
– e não tenho razão para pôr em dúvida a palavra 
do nobre Senador Filinto Müller –, admita-se que 
o grupo dirigido da UDN já tivesse o candidato de 
sua preferência. Convenha-se, como afirmou S. 
Ex.ª, em que o PSD já tivesse, por igual, o 
candidato preferido por sua direção. Sem dúvida, 
ocorreu, no caso, uma distorção, porque ainda 
não havia, no País, partidos funcionando em 
moldes perfeitamente democráticos. Mas já 
ocorria o processo de democratização dos 
partidos, pois se a UDN tinha o candidato de sua 
preferência, nem por isso pôde impedir que à 
Convenção chegasse e nela competisse o 
General Juracy Magalhães. De igual sorte, se no 
PSD alguém houvesse com decisão bastante 
para pleitear os votos dos seus correligionários, 
liberdade teria para postulá-los. 

Faça-se, aliás, justiça, no particular, ao PSD, 
que, embora tendo governado muito tempo, timbrou 
em ser, no Poder, um partido de homens tolerantes, 
capazes de suportar as divergências dentro de seus 
próprios quadros, porque o bom senso lhes indicava 
que sem respeito à liberdade não há progresso 
possível, nem verdadeiro. 

Note-se, entretanto, que hoje é diferente. O 
Presidente da República não acompanhou apenas 
decisões partidárias. Não aguardou que os partidos 
decidissem: decidiu pelos partidos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas S. Ex.ª é o 
Presidente do Partido. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Releve-me, 
nobre Senador Filinto Müller, que aqui manifeste a 
minha estranheza, quando V. Ex.ª afirma que o 
Presidente da República delibera como Chefe do 
 

Partido, ou mesmo, como Presidente da ARENA. 
Então, estamos diante de outra subversão, porque, 
pelo que se sabe e pelo que informa o Tribunal 
Eleitoral, o Presidente da ARENA é o Deputado 
Rondon Pacheco. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O General Médici 
é o Líder supremo da Nação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A não ser 
verdade, que o seja, então o nobre Deputado 
Rondon Pacheco exerce no partido, realmente, o 
papel do soberano na Inglaterra... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...reina, mas 
não governa. (Risos.) 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita-me um 
aparte para repor a questão nos devidos têrmos. V. 
Ex.ª não ignora que, em todos os tempos, na vida 
política brasileira, o Presidente da República foi, 
realmente, o Líder do partido que o apoiava. Assim foi 
na chamada "República Velha": ninguém jamais 
negou ao Presidente Arthur Bernardes a liderança 
absoluta do partido que o apoiava. Ninguém jamais 
negou a Washington Luiz essa liderança. 
Posteriormente a 1930, ninguém negou jamais a 
Getúlio Vargas a liderança daqueles que o apoiavam. 
Quando acentuei êsse aspecto é para afirmar que o 
General Médici é, sem dúvida nenhuma, o Líder 
inconteste do nosso partido. E, quando na presidência 
nacional da ARENA, passei o cargo ao Deputado 
Rondon Pacheco, eleito pela convenção meu 
sucessor, acentuei que o Presidente Médici era o 
Líder supremo do nosso partido. Esta é a tradição da 
vida política brasileira, desde o tempo do Império. 
Quando o Primeiro Ministro assumia o govêrno na 
monarquia, êle chefiava o partido, fôsse liberal,  
fôsse conservador. E, desde então, o Presidente foi 
sempre o Líder supremo do partido, sem ser o 
Presidente nos têrmos legais de presidência, que 
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vem sendo exercida, brilhante e eficientemente, pelo 
Deputado Rondon Pacheco. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O 
argumento do nobre Senador Filinto Müller prova 
demais, porque destrói os próprios objetivos da 
Revolução. 

Fêz-se a Revolução de 64 para corrigir as 
chamadas distorções do processo político brasileiro. 
Era o movimento que se destinava, segundo a voz 
de seus arautos, a recuperar a dignidade da vida 
pública, a lhe dar linhas compatíveis com o processo 
do desenvolvimento nacional. 

Ora, já em 1930 se fêz uma revolução 
neste País para impedir a intervenção do 
Presidente da República na escolha do seu 
sucessor, e, justiça se faça, o povo brasileiro 
aceitou êsse movimento. 

Um processo de renovação se começou a 
fazer no País, a ponto de, em 1937, confluir para 
outra crise, em boa parte porque o Sr. Getúlio 
Vargas sentiu que não tinha condições para dar a 
decisão política da sua preferência pessoal. 

A partir de 1945, o processo político brasileiro 
vinha ganhando em densidade, o povo tomava, por 
sua consciência, o poder de deliberar, e governos 
foram derrotados, candidatos oficiais resultaram 
frustrados diante da manifestação das urnas. 

Até mesmo o Sr. Juscelino Kubitschek não foi 
elevado à Presidência pela livre manifestação do seu 
Partido. Êle o conseguiu ser por sua tenacidade, pela 
disposição de luta que revelou, viajando de Estado a 
Estado, de região a região, buscando, nas bases do 
Partido, o apoio popular de que necessitava para 
fazer-se vitorioso contra o domínio da direção 
partidária. Quando, portanto – esta é a verdade 
histórica –, conseguiu ser vitorioso nas urnas da 
convenção, é porque já havia obtido uma base de 
opinião popular que se refletia sôbre a direção 
partidária, então atenta às possibilidades de derrota, 
se variasse de decisão. 

Mas o mesmo Sr. Juscelino Kubitschek, que 
efetuou no País um Govêrno de realizações; que foi, 
por assim dizer, um Govêrno promissor e condutor 
de esperanças... 

O SR. RUY CARNEIRO: – Um Govêrno 
notável! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Diz bem V. 
Ex.ª. Foi um Govêrno de esperanças e de otimismo, 
não teve fôrças para fazer o seu sucessor. É que o 
processo democrático, apesar das distorções ainda 
vigorantes, se aperfeiçoa. O povo, por vêzes, se 
superpunha aos partidos, sendo dêles fôrça de 
orientação, ao invés de ser por êle orientado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite-me V. 
Ex.ª? (Assentimento do orador.) Nobre Senador, 
queria dizer-lhe que acabo de receber um chamado 
urgente; por isso, vou retirar-me, mas ficam aqui os 
Líderes da ARENA, atendendo ao discurso de V. 
Ex.ª e o acompanhando. Lamento estar ausente, por 
alguns momentos, mas, tão logo me desobrigue, 
voltarei. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Muito 
obrigado pela atenção de V. Ex.ª. Eu é que lamento 
não ter o concurso de sua presença e de sua 
atenção. 

Isto, o que se verificava: o aperfeiçoamento do 
processo democrático, com a presença, é certo, de 
vícios, de erros e de distorções, que só a 
continuidade das práticas democráticas poderia 
corrigir e sanar. 

Com advento do Movimento Militar de 1964, o 
que se instituiu, no País, foi uma autocracia que 
domina há seis anos, e há seis anos toca o mesmo 
instrumento da excepcionalidade, da conjuntura 
difícil, da circunstância, para negar ao povo brasileiro 
e aos partidos o poder de livre decisão. 

Nem os governos estaduais, onde, em regra, na 
competição, não entra o jôgo dos grandes princípios, 
nem êstes podem ser escolhidos pela vontade 
soberana do povo. O pior, porém, é que nem as As- 
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sembléias Legislativas, embora erguidas à condição 
de corpo eleitoral, exercem, efetivamente, a outorga 
que lhes deu a Constituição. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Não há, no 

Brasil, uma autocracia, como V. Ex.ª afirma. Nada 
foi mais impessoal do que a Revolução de 31 de 
Março de 1964. Conseguintemente, tôdas as 
decisões que vêm sendo tomadas pelo Govêrno 
Revolucionário são impessoais. Decorrem, isto, 
sim, de uma conjuntura que tinha de ser mantida, 
tal qual vem acontecendo, a fim de que 
possamos, para o nosso bem e para o bem da 
Oposição, voltar ao nosso pleno processo 
democrático. Enquanto tal não ocorrer, andemos 
por êste caminho. Pode ser mesmo tortuoso, mas 
êle nos levará aquele estuário a que todos nós 
almejamos. Quero dizer mais a V. Ex.ª que não 
há constrangimento, por parte da Aliança 
Renovadora Nacional, em face das decisões que 
vêm sendo tomadas pelo Sr. Presidente da 
República, com as quais todos nós concordamos. 
V. Ex.ª não desconhece que nós nos 
constituímos, mercê até das dificuldades que 
temos enfrentado, numa só família e creio que o 
bem-estar dessa família, que é a nossa, se 
projeta no bem-estar dessa outra família, que é a 
Oposição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Já disse que 
não entrarei na análise de situações particularizadas. 
A elegância parlamentar me aconselha a não fazê-lo. 

O SR. GUIDO MONDIN: – O particular é 
produto do geral. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas, 
nobre colega, se eu quisesse dar o testemunho 
nítido do constrangimento experimentado, abriria 
esta pasta (aponta documentação) e exibiria  
aqui os comentários da Imprensa e até fotografias 
de ilustres líderes, correligionários de V. 
 

Ex.ª, que não puderam esconder a irritação, ou a 
terrível decepção experimentada. O fato notório 
independe de provas, e eu não cometeria a 
descortesia de apontar pessoas, quando nosso 
propósito, neste debate, é assinalar a anomalia 
corrente, a fim de despertar o Govêrno no sentido de 
andar por outros caminhos que não êste, pois que 
êste não conduz senão ao impasse em que a Nação 
está vivendo há seis anos. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permita V. Ex.ª 
acrescente que o estado de espírito de candidatos a 
que V. Ex.ª se refere será sempre estado de espírito 
de todo candidato a qualquer cargo. Êle estará no 
ânimo dos que almejam vir para o Senado, para a 
Câmara Federal ou para as Assembléias 
Legislativas. De modo que não há nada de particular 
nas aspirações de muitos que esperavam ser 
indicados para Govêrno de Estado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não se trata 
de examinar a situação, apenas, de candidatos 
frustrados. Trata-se de verificar a posição em que 
ficaram, em vários Estados, os líderes políticos que 
tiveram de presenciar e admitir soluções que não 
propugnaram nem aceitavam. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Mas V. Ex.ª não 
ignora que êles estiveram sempre no debate. 
Sempre estiveram na participação: quanto ao 
resultado é outra questão. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. 
Presidente, não entrarei por essa estrada que me 
levaria, para ser mais objetivo, a citar nomes, 
inclusive de ilustres Senadores de vários Estados, 
para os quais as soluções dadas não correspondem 
nem às aspirações locais nem aos desígnios das 
verdadeiras lideranças ali dominante. 

Não escondamos a verdade para agradar. 
Esta, a realidade, uma triste realidade que  
não prestigia o Govêrno e deprime a vida pública, 
pois que desprestigia os que nela labutam, os 
que nela pelejam, os que nela sofrem, em 
benefício de estranhos, muitos dos quais aco- 
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modados na sua vida particular ou na estreiteza de 
certas habilidades a que conduz certo tipo de 
tecnologia. Esta, a verdade histórica. 

Meu propósito, na tribuna, é assinalar o fato 
para demonstrar que, neste passo, não há 
progresso, mas retrocesso. Retroagimos ao que 
havia de pior antes de 1930, ao que ocorria de mais 
condenável. Apenas substituíram-se as oligarquias 
estaduais pela vontade única e prepotente do 
Presidente da República. Êle decide por todos. 
Escolhe Governadores, como escolheu até Vice-
Governadores, e os próprios Governadores 
designados e os chefes estaduais do Partido não se 
sentem com liberdade suficiente para promover a 
escolha dos candidatos a Senador. Cogita-se de 
nomes, mas sob a ressalva sempre de que serão 
levados ao conhecimento do Chefe da Nação. 

Depois de tudo isso, fala-se em regime 
representativo e República Federativa... 

É preciso a reação, nobre Senador Guido 
Mondin, a êsse processo de destruição da vida 
pública. O que se está fazendo demonstra que no 
País não há regime político. Há o domínio de uma 
autocracia, autocracia chefiada pelo Presidente da 
República. É o Chefe supremo, no bom estilo das 
ditaduras sul-americanas, proclamadas ou 
disfarçadas, mas ditaduras sempre, porque nelas 
dominante a vontade imperiosa do Chefe de Estado. 
Esta é a verdade histórica. Esta verdade é que 
pretendi hoje assinalar nesta Casa. 

O nobre Senador Filinto Müller referiu-se 
longamente ao passado e até frisou que a 
anormalidade da vida política brasileira vem de 1961. 
Só em parte sua afirmativa é exata, porque vem de 
antes. Tôda a vida republicana brasileira foi 
tumultuada, desde o seu princípio. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Com prazer. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª falou  

dos Senadores. No meu Estado já foi esco- 
 

lhido um que, quando Governador, o seu último 
ato foi dar redução de 50% de ICM a um grupo 
Industrial seu amigo. Não satisfeita com isso, a 
Câmara Municipal de Goiana fêz uma sessão e 
votou contra a total liberação do ICM para o 
mesmo grupo industrial. O Governador mandou 
um Deputado amigo seu, à noite, à Câmara, para 
modificar a decisão da Câmara, o que foi feito. 
Êsse industrial não paga ICM no Município de 
Goiana. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É a isso, 
nobre Senador José Ermírio, que se chama, 
atualmente, "processo de renovação política". 

Sr. Presidente, eu dizia que, naquele período 
todo da República, desde sua instituição, as 
perturbações se multiplicaram, a ponto de haver 
revolução em 22, em 24, e até figuras eminentes 
ainda hoje sobreviventes, subversivas naquela 
época, são hoje defensores da ordem ditatorial 
dominante. 

São as lições da História, são as contradições 
do tempo. 

Mas, em meio a todo o tumulto, havia um 
mínimo de liberdade, inclusive dentro dos partidos 
oficiais, através da qual figuras eminentes se 
rebelavam, oferecendo justos conselhos ao 
Presidente da República e, nem por isso, caiam em 
desgraça. 

Tome-se, porém, a época de que partiu o 
nobre Senador Filinto Müller. 

Se em 1961 houve uma crise, com a 
renúncia do Presidente Jânio Quadros, certo é 
que a solução se encontrou, dentro do 
mecanismo constitucional, por livre votação do 
Congresso, que, então, repeliu até o golpe 
intentado pelos Ministros militares. 

Tôda a Nação sabe, sabem-no os 
companheiros todos que aqui estão que não era a 
instituição do regime parlamentar o que desejavam 
os Ministros militares, mas a declaração do 
impedimento do Sr. João Goulart. 
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Ocorreu, porém – e eu vi bem de perto êsse 

fenômeno no Rio de Janeiro –, que o povo, gozando 
de liberdade de manifestação, tomou o encargo de 
defender o respeito à legalidade. Em tôdas as 
grandes praças do País, multidões se reuniram para 
reclamar do Congresso respeito à Constituição ou 
adoção de uma fórmula que não representasse a 
quebra da legalidade instituída em 1945. E, à medida 
que os dias passaram, o Congresso sentiu que não 
poderia divorciar-se da vontade popular, que 
representava, nem do sentimento das Fôrças 
Armadas para submeter-se à vontade dos Ministros 
militares. 

Triunfou a legalidade. Não importa indagar se 
a fórmula encontrada foi ou não a mais próprias. 
Exato é que, através dela, a Nação encontrou o 
caminho normal para manutenção do govêrno 
constitucional. 

Esta, igualmente, a verdade histórica. 
Operava-se, portanto, um processo de 
aperfeiçoamento das instituições democráticas no 
País. Fortalecia-se um espírito de legalidade. Houve 
tentativas de perturbação no País depois disso, mas 
não seria a supressão das garantias individuais e 
políticas, nem a destruição da ordem democrática, o 
meio adequado para nos reconduzir aos limites da 
normalidade. 

Desgraçadamente, porém, desde 1964 que  
se argúi a conjuntura a que há pouco se referiu  
o Senador Guido Mondin para não restabelecer  
a ordem democrática, para não restituir ao povo 
brasileiro a soberania de escolha dos seus 
governantes, para não garantir a todos os cidadãos 
as liberdades essenciais, a cuja defesa, entretanto, 
estamos comprometidos, como signatários da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem.  
E se faz, em 1969, uma outra modificação  
anômala no sistema vigente. Reforma-se a 
Constituição mediante emenda de outorga de uma 
junta militar, que não era poder legìtimamente 
 

instituído no País. Era, entretanto, o poder de fato. 
Como poder de fato, impunha sua decisão. 

Seria de esperar-se, portanto, que a 
Constituição emendada vigorasse para todos, 
inclusive para o próprio Govêrno – senão 
principalmente para êle. Mas o Govêrno que a 
adotou, o Presidente da República que a elogiou, êle 
próprio a despreza, substituindo as normas nela 
consignadas pelo império de sua vontade. É o que 
está dominando no País no processo de escolha de 
Governadores, de Vice-Governadores, e até de 
representantes ao Congresso Nacional. 

O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. GUIDO MONDIN: – O primeiro aparte 

do nobre Senador Filinto Müller solicitado a V. Ex.ª 
sintetiza precisamente o nosso pensamento e o 
pensamento do Govêrno. Ainda em viagem 
recente aos Estados Unidos, diante de alguns 
parlamentares daquele País, perguntas me foram 
feitas que cabiam precisamente dentro do discurso 
que V. Ex.ª profere. Procurei responder aos 
parlamentares americanos, esclarecendo-os  
sôbre a atual situação do Brasil. E, de minha  
parte, lhes fiz a pergunta de como se portariam 
êles em idêntica circunstância, para sintetizar 
nisso: todos nós desejamos viver num regime 
democrático em sua plenitude. Na verdade, 
precisaremos frisar mil vêzes, repetiremos outras 
tantas mil, quanto se faz necessário explicar, o 
que estamos enfrentando, e de que vale a pena 
enfrentar tôda esta situação se o seu objetivo 
supremo é justamente alcançar aquela perfeição 
que todos almejamos. Portanto, nobre Senador 
Josaphat Marinho, se eu fôsse da Oposição,  
tenho a impressão – é verdade que de maneira 
bem mais modesta – de que estaria dizendo o  
que V. Ex.ª diz, no seu discurso de hoje. Mas  
a nós outros do partido da ARENA, da Aliança 
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Renovadora Nacional, êste momento é de todos os 
sacrifícios, de tôdas as compreensões e de muita 
sensibilidade. Esperamos ter muita sensibilidade 
para compreender, e creia V. Ex.ª, quando nós 
alcançarmos o estágio que almejamos, dever-se-á 
muito mais àqueles que tiveram essa sensibilidade 
do que àqueles que puderam dizer, acusar e 
mencionar fatos, como faz V. Ex.ª e como faz a 
Oposição. Creia V. Ex.ª que dia virá em que se 
agradecerá a nós outros, que tivemos esta 
compreensão. Eu esperarei – tomara que eu esteja 
vivo – porque não demorará para eu poder 
vangloriar-me de ter tido essa sensibilidade. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. Senador 
Guido Mondin, a delicadeza dos representantes 
americanos não lhes permitiu relembrar a V. Ex.ª a 
verdade histórica, porque, em nenhuma hipótese, 
estariam êles concordantes com a situação 
dominante no Brasil, para instaurar nos Estados 
Unidos. E por que não estariam? Por que, Sr. 
Senador? V. Ex.ª o sabe. Em plena guerra, com as 
tropas americanas lutando na Europa, com todos os 
instrumentos de construção da grandeza americana 
empenhados na indústria de guerra, os Estados 
Unidos não abdicaram do poder de livre escolha de 
seu governante. Em plena guerra, uma eleição 
presidencial se realizou, sem restrições do processo 
eleitoral. Em plena guerra, os operários da indústria 
do carvão entraram em longa greve, e, quando se 
sugeriu ao Presidente Roosevelt que adotasse 
medida restritiva do direito de greve... 

O SR. GUIDO MONDIN: – As circunstâncias 
são totalmente diferentes. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...a 
resposta foi a de que os Estados Unidos não 
seriam uma democracia no dia em que negassem 
a seus operários o direito de greve. É a lição 
americana. É a lição de agora, igualmente, diante 
da invasão dos Estados Unidos no Camboja, 
quando houve início, por assim dizer, de um le- 
 

vante popular contra o Presidente. Os que liam os 
jornais tinham até a impressão de que o Presidente 
americano estava à beira do processo de 
impeachment. Apelou o Presidente para podêres 
extraordinário? Pediu ao Congresso qualquer medida 
de exceção? – Não! Êle próprio dirigiu-se ao Juiz, 
que havia negado uma reunião popular nas 
proximidades da Casa Branca, para lhe solicitar o 
deferimento da pretensão. E, no dia da 
manifestação, o Presidente dirigiu-se aos que 
protestavam, para lhes dar explicação, para lhes 
pedir compreensão. Esta é a história na vida dos 
Estados Unidos. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Uma vez que o 

nobre Senador Guido Mondin traz à baila o caso dos 
Estados Unidos, devemos observar que, lá, o 
Congresso não tem Govêrno nem Oposição. Vota 
sempre pela coisa certa. Há poucos meses, houve a 
indicação de um Juiz de Tribunal, que foi negada. 
Recentemente, o Govêrno pediu ampliação de 
podêres, e o Congresso negou. Foi Govêrno e 
Oposição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª 
salienta exatamente o que ali se verifica: a realidade 
do regime de freios e contrafreios, de podêres 
equilibrados; o regime em que o Presidente da 
República não delibera por si só, nem o Congresso 
adota providências sob pressão. Encontra-se o 
equilíbrio através do livre funcionamento das 
instituições. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Para lembrar a V. Ex.ª 

de que o Brasil pode, também, dar êsse exemplo com a 
própria Revolução de 31 de março, que se processou 
com o Congresso Nacional aberto. Temos, por- 
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tanto, também, nossos exemplos a dar nesse 
sentido, de preservação da democracia. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O tempo já 
não me permite aceitar o debate na parte proposta 
pelo nobre Senador Guido Mondin. 

Apenas desejo ponderar que não se pode falar 
assim, a plenos pulmões, no funcionamento do 
Congresso Nacional, quando se sabe das limitações 
constitucionais e institucionais que lhe são impostas, 
e quando ninguém desconhece que aqui nos 
reunimos, podendo o Presidente da República reunir, 
amanhã, o Conselho de Segurança Nacional e 
aplicar penas independentemente do direito de 
defesa. 

Não se fale, pois, no funcionamento do 
Congresso, quando se sabe que o Poder Legislativo 
no Brasil, além de estrangulado, está intimidado. É 
um poder sem capacidade de deliberação. Reúne-
se. Uma parte protesta, mas lhe falta a substância de 
podêres para deliberar em condições de ser uma 
instituição soberana, no quadro das instituições 
políticas do Brasil. 

Mas, Srs. Senadores, e pedindo a todos 
perdão pelo tempo que permaneci na Tribuna, o que 
desejava assinalar, como o fiz, foi o processo de 
destruição da vida pública no País, de diminuição de 
suas lideranças políticas, de subversão do próprio 
regime constitucional, por ato do Govêrno. 

O que aí está não é regime. O que se 
desenvolve não é um sistema de práticas limitadas 
pela Constituição. É o domínio da vontade soberana 
do Presidente da República. Por êsse caminho o 
Brasil não pode continuar. Êste não é o jôgo da 
verdade, mas o artifício do engano, deprimente para 
a Nação. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Com a palavra o Sr. Senador Petrônio Portella, como 
Líder do Govêrno. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA (como Líder 
do Govêrno. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, bem haja a ditadura que 
nos enseja um discurso de duas horas, em que se 
não poupa a autoridade do Sr. Presidente da 
República e se lhe faz injustiça evidente. E, a 
pretexto de defender as instituições sonhadas, se 
defende também o próprio partido adversário, que, 
para o orador de ainda há pouco, é a maior vítima do 
próprio Govêrno da Revolução. Bem haja a ditadura 
que deseja e promove eleições. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, difícil seria 
para mim responder a todos os tópicos do discurso 
do ilustre Senador Josaphat Marinho. S. Ex.ª, versátil 
que é, discorreu sôbre muitas coisas, algumas das 
quais não absolutamente indispensáveis ao diálogo 
que aqui pretendo travar. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Todavia, 
pretendo cingir-me à intervenção do Sr. Presidente 
da República, no processo sucessório, para justificá-
lo e demonstrar que S. Ex.ª não desserve às 
instituições republicanas, antes assume um papel 
que, de resto, foi assumido por todos os Presidentes 
da República, em todos os tempos. 

Tenho prazer em ouvir o aparte de V. Ex.ª. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sei que V. 

Ex.ª, não usou a expressão com nenhum sentido 
pejorativo, mas, para que não fique o equívoco, 
permita V. Ex.ª que assinale que procuro, tanto 
quanto possível, não ser versátil. Posso analisar 
múltiplos fatos, mas buscando guardar um critério de 
coerência na análise de todos êles. 
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O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Não dei, à 

expressão, sentido pejorativo, pois sabe V. Ex.ª do 
aprêço que lhe dedico. V. Ex.ª tem a versatilidade 
do homem aruto e inteligente, e foi nesta acepção 
que usei a palavra. Apraz-me muito a sua 
intervenção, pois assim ficou mais bem expresso, 
nos Anais do Senado e para êste Plenário, o meu 
pensamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ouvi – não digo com 
deslumbramento, mas com admiração – a palavra do 
ilustre Senador pela Bahia, que contemplou as 
oligarquias estaduais, transformadas em seguida, no 
ardor do debate, em lideranças autênticas. 

Vi S. Ex.ª condenar, com tôda a veemência, a 
intervenção do Sr. Presidente da República, que 
estrangula a vida partidária e avilta as instituições, no 
entender de S. Ex.ª, para finalmente desejar a 
soberania das convenções, sem dizer onde e 
quando, na História do Brasil, esta soberania se 
verificou, longe da influência oficial ou acima mesmo 
de pressões até subalternas. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permita-me 
V. Ex.ª fazer justiça: quando me referi a líderes do 
Partido adversário, não me referia a chefes de 
oligarquias. E não cometeria a injustiça de incluir, 
entre tais, V. Ex.ª, o Senador Carvalho Pinto, o 
Senador Ney Braga e outros. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Vale a 
ressalva de S. Ex.ª, a que sou sumamente grato. 

Honrado, agora, com menção em um aparte, 
quando era notória a intenção de ficar nas 
comodidades da generalização... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É sempre um 
prazer fazer justiça, quando possível. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: –  
Isso honra a elegância de V. Ex.ª, porque, 
 

especificando, quis homenagear um modesto colega 
e a outros eminentes homens públicos com assento 
nesta Casa do povo. 

Sr. Presidente, examinemos, fiéis à 
Constituição e às leis políticas do País, a presença 
do Sr. Presidente da República no processo 
sucessório. 

Não é de hoje que o Presidente da República 
interfere no âmbito das convenções. Às vêzes, o Sr. 
Presidente o faz por ínvios caminhos, por 
subterfúgios e, não raro, até por negaças, 
afirmando, através da imprensa ou em discursos, 
que nada tem a ver com as escolhas, mas influindo, 
indiretamente, em tôdas elas e impondo sua vontade 
incontrastável. 

Que fêz o Sr. Presidente da República? Fêz, 
uma vez mais, o jôgo da verdade. Chefe da 
Revolução e Líder da ARENA não se pôde escusar de 
opinar, de falar e, até certo ponto, de dirigir a vida 
partidária em assunto de suma importância para o 
destino dêste País. E agiu sem subterfúgios. S. Ex.ª 
não designou candidatos, nem muito menos os 
escolheu. Indicou, após estudo das situações 
regionais, êle próprio em contato com elas, examinou-
as juntamente com as lideranças, ou através do 
Presidente do Partido, Deputado Rondon Pacheco, 
indicou aquêles, entre outros, que devem merecer as 
preferências da ARENA. Fê-lo à plena luz do dia, no 
jôgo da verdade a que já se afeiçoou a Nação. 

Não vejo em que o Sr. Presidente haja ferido 
as leis e degradado as instituições. Ao contrário, o 
que pretende é preservá-las, dando ao Partido 
aquêles que, na conformidade dos interêsses 
revolucionários, sejam os melhores e os mais 
qualificados para o exercício das funções públicas 
eletivas. 

Não creio que haja as rebeliões, 
proclamadas ou simplesmente anunciadas  
pelo ilustre Senador pela Bahia. Não é 
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possível que vontades hajam sido contrariadas. É 
certo que muitos não tiveram seus interêsses 
contemplados. Mas há processo em que os 
candidatos pudessem ter suas vontades atendidas? 
Evidentemente que não. 

Então, não prospera êste argumento de que 
irritações se contiveram, de que protestos se 
estrangularam em obediência cega ao Presidente da 
República. A ARENA se integra no processo como 
Partido fiel à Revolução. 

Houve, na ARENA, a consciência de que cabia 
ao Presidente da República a posição de intérprete 
do Partido e seu Comandante maior evitando cisões 
e lutas internas que poderiam enfraquecê-lo. Êle, 
árbitro da situação, por sua vontade incontestável, 
porque, identificado com a Revolução, soube 
escolher os melhores caminhos, em absoluto 
entendimento com as lideranças locais. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que sou Presidente 
da ARENA do Piauí e, por seis vêzes, conversei com 
S. Ex.ª a respeito do problema sucessório do Estado. 
Sinto-me também à vontade para não me proclamar 
nem me considerar preterido. Fiz questão de, 
preliminarmente, dizer ao Partido, no meu Estado, e 
ao Presidente, aqui, que não era candidato ao 
Govêrno do Estado, pois me julgava capacitado a 
prestar melhores serviços, ao Piauí, na Capital da 
República, do que à frente de um Govêrno a quem já 
dei tudo de mim, inclusive os restos de juventude. 

Sr. Presidente, se no Piauí assim ocorreu, 
também, em todos os Estados, houve um encontro, o 
desejado encontro de vontades, entre o líder e os 
seus liderados. Em nenhum momento o Sr. 
Presidente da República deixou de demonstrar a 
sensibilidade política indispensável ao Chefe da 
Nação. 

Se isto é verdadeiro, Sr. Presidente, não há 
por que lamentar a posição, a pretensa posição de 
vítima da ARENA. 

A ARENA está fortalecida, imune às disputas 
internas que poderiam ser fatais ao seu próprio 
destino. Está sintonizada com os ideais do terceiro 
Govêrno da Revolução e estou certo de que 
marchará para as urnas, elegendo maior 
representação ao Congresso e elegendo, também, 
pelo processo rigorosamente constitucional e 
jurídico, os Governadores. 

Não procede o argumento do nobre Senador 
Josaphat Marinho de que as Assembléias perderam 
seu direito de escolher, porque isso não lhes era 
dado antes. Os candidatos são escolhidos pelos 
partidos – e bem o acentuou o nobre Senador 
Clodomir Milet –, pois, quando os nomes são 
submetidos à sua apreciação, já tiveram a chancela 
partidária. Se estamos em regime de dois partidos e 
se é evidente que, apenas, na Guanabara, o MDB 
tem condições de apresentar candidato, é claro, Sr. 
Presidente, que só um candidato poderá ser 
apresentado às Assembléias Legislativas. Não 
procede, por conseguinte, a argumentação de que as 
assembléias não têm o direito de escolher entre 
muitos. Êsse direito elas não tinham antes do regime 
instaurado em 31 de março de 1964. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Concedo o 
aparte, Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Apenas 
queria assinalar que a ARENA é beneficiária, como 
instrumento do poder dominante, não como 
instituição política que devesse concorrer para o 
aperfeiçoamento da vida pública. Dêste ângulo, é 
vítima, porque é submetida a um terrível processo de 
distorção de suas prerrogativas. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Sr. 
Presidente, não consideramos destruição de nossas 
prerrogativas o ouvirmos a opinião de Chefe da Nação, 
como Líder da ARENA. Achamos até mais oportu- 
 

 



– 216 – 
 

no que os pronunciamentos se façam pùblicamente, 
ao contrário do que outros Chefes do Executivo 
faziam em outros tempos, agindo na sombra, 
tocados por injunções, nem sempre declináveis. 

Hoje, o Presidente da República não esconde 
seu direito, e mais do que isto, seu dever de opinar 
sôbre as convenções regionais, a fim de que a 
ARENA, o seu Partido, tenha os melhores homens 
públicos à frente de todos os Estados da Federação. 
Onde está a ilicitude? Onde está o desserviço? Onde 
está a ilegalidade? Onde está o espírito 
antidemocrático? 

Não, Sr. Presidente, o fato a que estamos 
assistindo se insere, harmoniosamente, no espírito 
da nossa Constituição e consoante, também, se 
apresenta com os postulados da verdadeira 
democracia. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª 
permite uma nova intervenção? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Com o 
maior prazer. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Afinal, V. 
Ex.ª agora, dá uma interpretação, que preciso 
assinalar, da Constituição vigente. Se tudo quanto o 
Presidente da República está fazendo é concordante 
com o espírito da Constituição, está, por fim, 
reconhecendo V. Ex.ª o caráter autocrático da 
Constituição vigente. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Senhor 
Presidente, Srs. Senadores, sabe V. Ex.ª que o 
Presidente da República age na conformidade da 
Constituição vigente, e não vamos negar, não o 
faríamos jamais, que, atrelado a ela, se encontra o 
Ato Institucional nº 1. Nêle se inserem dispositivos 
excepcionais, de caráter transitório. Mas não 
podemos negar, Sr. Presidente, que S. Ex.ª não usa 
dêsses podêres senão para combater a subversão e 
a corrupção. Deu S. Ex.ª ao País êsse exemplo 
admirável de não perseguir – antes estimular – 
quantos desejem prestar serviços à Nação, na 
oposição. 

Sr. Presidente, não faz muito, o próprio 
Senador Josaphat Marinho foi objeto de atenções 
especiais do Chefe do Govêrno, quando exortava S. 
Ex.ª a prosseguir, no exercício da verdadeira 
Oposição, pois o Govêrno precisa da crítica 
construtiva, para que não caia na ditadura, a que, 
injustificadamente, aludira o nobre Senador pela 
Bahia. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite-me V. 
Ex.ª? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Com o 
maior prazer. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Não temos 
debatido, a contento, uma questão que se me afigura 
da mais alta importância. Atuam no Brasil dois 
Partidos. Um dêles, que se fêz Oposição, pode-se 
dizer constituído, em sua imensa maioria, de antigos 
trabalhistas; de nosso lado, constituiu-se um Partido 
formado por inúmeras legendas. Então, considero 
que se produziu um verdadeiro milagre, direi melhor, 
a manifestação de maturidade política, qual seja, a 
de nos harmonizarmos dentro dessa nova legenda. E 
baseados em quê? Na compreensão, sensíveis que 
fomos ao momento histórico vivido em nosso País. 
Em particular, quero dizer ao nobre Senador 
Josaphat Marinho, o estendê-lo à ilustre Oposição, 
que não tenho preocupações com eventuais 
sofrimentos enfrentados pela Aliança Renovadora 
Nacional. Nós somos um todo, nós do Partido e o 
Govêrno. Então, tudo o que se decidir há de ter, pelo 
menos no espírito, sempre a aquiescência completa 
de todos aquêles que formam o Govêrno, no País. 
Portanto, não há, de nossa parte, inquietações. Há, 
isto sim, profunda harmonia. Olhamos para o quadro 
geral do nosso Partido, em todo o País, e vamos 
verificar que tudo se desenvolve com a mais 
absoluta perfeição, harmonia e paz. Já estamos 
desenvolvendo a nossa campanha eleitoral, e dos 
seus resultados há de sair, precisamente, o produto 
desta harmonia e não de uma inquietação porventura 
existente. 
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O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – V. Ex.ª 

disse bem: a ARENA está rigorosamente sintonizada 
com a orientação do Sr. Presidente da República, 
que, de resto, simplesmente lhe interpreta o 
pensamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Pois não. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Se pudesse 

reuni-los todos, no muro das lamentações, acredito 
que não ficariam tijolos de pé. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Senhor 
Presidente, o chôro único que vi até hoje foi o chôro 
público do Senador Josaphat Marinho, a pregar um 
mundo que, evidentemente, nos deixaria de pernas 
para o ar! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É a grande 
diferença. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – O mundo 
em que estamos é o real, é o que nos obriga ainda a 
ter leis transitórias para coibir os abusos do terror, 
para combater a subversão armada, para sustentar 
os alicerces da República, ameaçados por tôda sorte 
de tentativas daqueles que, não sendo da oposição 
convencional, lutam em favor de idéias 
absolutamente contrárias ao nosso ideal libertário. 

Exatamente por isso, Sr. Senador, vige 
ainda o Ato Institucional nº 5, porque, em verdade, 
não temos condições para, desprezando-o, lutar 
contra a subversão, que usa todos os meios para 
destruir-nos, destruindo a própria democracia no 
Brasil. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Nobre 
colega, a única diferença que há entre nós, neste 
ponto, é que uns choram de público e protestam e 
outros choram na intimidade das salas fechadas. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: –  
Sr. Senador, de qualquer maneira, já V. Ex.ª 
 

se une aos outros, aos envergonhados, que se 
escondem para chorar e fazem de V. Ex.ª seu 
intérprete. É em gesto filantrópico de V. Ex.ª. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Ainda bem. 
Há misericordiosos que choram por todos. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – 
Demonstrações em recintos fechados são 
demonstrações evidentes de fraquezas, e nós 
devemos ser suficientemente fortes para não nos 
rendermos às fraquezas pessoais, voltados que 
devemos estar sempre para o interêsse público, 
aquêle perseguido pelo Sr. Presidente da República. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, disse, em 
linhas gerais, por que não estamos rigorosamente 
fruindo a plenitude democrática. Há razões 
evidentes, incontestáveis, que fogem ao contrôle ou 
percepção do Líder da Oposição, eminente por todos 
os títulos e patriota inegável, que é o Senador 
Josaphat Marinho. Mas a subversão está na rua a 
ameaçar-nos a todos nós. E é exatamente para 
enfrentá-la e para combatê-la que a Revolução tem 
os remédios excepcionais que não hão de atingir 
quantos pratiquem a verdadeira oposição, aquela 
voltada ao aperfeiçoamento do regime democrático. 

O SR. MELLO BRAGA: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Com o 
maior prazer. 

O SR. MELLO BRAGA: – A Constituição do 
Paraná, no seu art. 144, reza: 

(Lê.) 
"A eleição para Governador e Vice-

Governador do Estado, em 1970, será realizada em 
sessão pública e mediante votação nominal, pelo 
sufrágio de um colégio eleitoral constituído pela 
Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único – O Colégio  
Eleitoral reunir-se-á na sede da As- 
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sembléia Legislativa do Estado, no dia 3 de outubro 
de 1970, e a eleição deverá processar-se nos têrmos 
dos §§ 1º e 2º do artigo 75 da Constituição Federal." 

O Paraná já tem o seu candidato ao Govêrno 
do Estado escolhido. Escolhido pelo Presidente da 
República, numa lista de nomes ilustres, assumindo 
S. Ex.ª a responsabilidade pelo nome de um grande 
parlamentar com assento na Câmara dos 
Deputados, que é o Sr. Haroldo Leon Perez. O 
Paraná está, de uma maneira total, pode-se assim 
dizer, satisfeito com a indicação e a escolha. Essa 
escolha será submetida posteriormente à convenção 
do partido, a ARENA no Paraná. Presumìvelmente 
será aceita essa indicação, e a Assembléia 
Legislativa votará, pelos deputados, em 3 de 
outubro. A votação será nominal, e, estando os 
deputados quase em término de mandato – a eleição 
é em 3 de outubro, e o mandato termina no dia 31 de 
janeiro –, votarão, por conseguinte, despreocupados 
com a possível cassação por indisciplina partidária. 
Seu voto vai representar o seu cartão perante o 
eleitorado, na disputa de uma eleição que se 
realizará dali a um mês e pouco. Se seu voto fôr 
inconsciente ou não aceito pelo eleitorado, o 
deputado corre o risco de não retornar à Assembléia 
Legislativa ou de não conseguir o cargo postulado na 
Câmara Federal. Mesmo assim, o deputado votará 
conscientemente, correndo os riscos, arrostando 
com suas responsabilidades de político. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Sou muito 
grato a V. Ex.ª por mais êste testemunho, já agora 
envolvendo a situação política do glorioso Estado do 
Paraná. 

Sr. Presidente, não me quero alongar, 
sobretudo em considerações a respeito da  
soberania dêste Plenário. Ninguém a representa 
melhor do que o prezado, ilustre e eminente  
colega da Bahia, Senador Josaphat Marinho. S. 
 

Ex.ª sempre teve a coragem de, em discursos altos, 
mas profundamente vazados em têrmos 
oposicionistas, dizer do seu inconformismo, falar de 
suas idéias sempre contrárias à Revolução. E o faz 
com a coragem moral que lhe caracteriza a atuação 
aqui e fora desta Casa do Congresso Nacional. E 
sabe S. Ex.ª que essa coragem não lhe é privilégio. 
É a característica também dos seus ilustres colegas 
desta Casa, nenhum dos quais será alcançado pelas 
leis revolucionárias punitivas, cumprindo o dever, 
porque todos têm a noção exata da responsabilidade 
e sabem que têm de agir na conformidade da ordem 
jurídica vigente. Fique, pois, S. Ex.ª descansado, e 
sei que êle o está, porque êsses temores êle não 
demonstra ter. Outros prazeres poderá apresentar, 
como demonstrou ao chorar, pùblicamente, as 
fraquezas de alguns que hajam sido preteridos na 
escolha governamental. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª uma intervenção? 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Com o 
maior prazer. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sou muito 
sensível à bondade de suas palavras. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Justiça. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O que 

desejo, entretanto, assinalar é que a soberania do 
Congresso não se manifesta, apenas nem 
principalmente, pelo uso do direito de combater, mas 
pela prerrogativa de decidir com inteira liberdade. E 
esta liberdade o Congresso brasileiro não tem. 
Quando, portanto, aqui protesto, eu formulo a reação 
da Oposição. O chôro que houver é a parte de V. 
Ex.as, que têm que guardar o sofrimento em silêncio. 

O SR. PETRÔNIO PORTELLA: – Sr. 
Presidente, veja a posição mais que privilegiada do 
nobre Líder da Oposição: na hora de chorar, faz-se 
intérprete de companheiros da ARENA, na hora de 
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combater, êle interpreta o pensamento da 
aguerrida Oposição, mas lamenta que, em 
combatendo livremente, não tenha a capacidade 
de decidir. 

Não entendo assim, Sr. Presidente, porque 
não sou doutor nessa fórmula lógica de dizer. 
Creio em que quem combate tem força para 
decidir; e para decidir tem força este Congresso, 
que soberanamente, se manifesta através da 
minha palavra, como ainda há pouco se 
manifestou pela palavra brilhante do Senador 
Josaphat Marinho. E, neste momento, através de 
sua maioria, diz à Nação que marcharemos para 
as eleições de 3 de outubro e 15 de novembro 
perseguindo a democracia representativa, que 
desejamos cada vez mais aperfeiçoada no jogo 
da verdade, praticado pelo Senhor Presidente da 
República. 

Não nos iludamos, o País progride 
impressionantemente e, sob o comando do 
Senhor Presidente Médici e com a nossa 
colaboração, haverá de aperfeiçoar e aprimorar 
as Instituições Republicanas. (Muito bem! 
Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Victorino Freire – Wilson Gonçalves – Dinarte 

Mariz – Arnon de Mello – Eurico Rezende – 
Vasconcelos Torres – Gilberto Marinho – Attílio 
Fontana. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Esgotada a hora do Expediente. 

Há o Requerimento nº 153, de licença para 
tratamento de saúde, do Sr. Senador Teotônio Vilela, 
lido na hora do Expediente, que deixou de ser 
imediatamente votado, por falta de quorum. 

Havendo quorum para deliberar, vou submeter 
o requerimento à votação. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 

Concedida a licença, nos termos requeridos. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 441, de 1970) das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 725-
B/67, na Casa de origem), que altera a redação do 
inciso XI do art. 84 da Lei nº 4.215, de 27 de abril de 
1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos no 

sentido de que seja submetida a votos, é a redação 
final considerada definitivamente aprovada, 
independente de votação, nos termos do art. 316-A 
do Regimento Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo da matéria na 

Câmara dos Deputados, designo o Sr. Senador 
Antônio Carlos, Relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 441, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 725-B/67, na 
Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação  

final das emendas do Senado ao Projeto  
de Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 
 

 



– 220 – 
 

725-B/67, na Casa de origem), que altera a redação 
do inciso XI do art. 84 da Lei nº 4.215, de 27 de abril 
de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil). 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 441, DE 1970 
 
Redação final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 182, de 1968 (nº 725-
B/67, na Casa de origem). 

 
EMENDA Nº 1 

 
(Corresponde à Emenda nº 1, de Plenário) 
 
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 
"Art. – O art. 86 da Lei nº 4.215, de 27 de abril 

de 1963, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 86 – Os magistrados, membros do 

Ministério Público, servidores públicos, inclusive de 
autarquias e entidades paraestatais, e os funcionários 
de sociedade de economia mista, definitivamente 
aposentados ou em disponibilidade, bem como os 
militares transferidos para a reserva remunerada ou 
reformados, não terão qualquer incompatibilidade ou 
impedimento para o exercício da advocacia, decorridos 
dois anos do ato que os afastou da função." 

 
EMENDA Nº 2 

 
(Decorrente da aprovação da Emenda nº 1) 

 
Dê-se à ementa a seguinte redação: 
"Altera a redação de dispositivos da Lei nº 

4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil)." 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): 
 
Item 2 
 
Discussão em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 442, de 1970) do Projeto de Lei do 
Senado nº 22, de 1969, que declara de utilidade 
pública a Fundação Universitária Sul-Fluminense, 
com sede em Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos no 

sentido de que seja submetida a votos, é a redação 
final considerada definitivamente aprovada, 
independentemente de votação, nos têrmos do art. 
316-A do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 442, DE 1970 
 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Lei do Senado nº 22, de 
1969. 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1969, que 
declara de utilidade pública a Fundação Universitária 
Sul-Fluminense, com sede em Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 442, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 

22, de 1969, que declara de utilidade pública a 
Fundação Universitária Sul-Fluminense, com sede 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É declarada de utilidade pública a 

Fundação Universitária Sul-Fluminense, com sede 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 10, de 1970 (nº 2.094-B/74, na Casa 
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que faculta às empresas permissionárias 
de refino de petróleo a adoção da forma "ao 
portador" para as ações preferenciais do respectivo 
capital social, tendo. 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 383, de 1970, 

da Comissão: 
– de Projetos do Executivo. 
O presente projeto constou da Ordem do Dia 

da Sessão de 1º do corrente mês, sendo dela 
retirado em virtude da aprovação de requerimento de 
autoria do Sr. Senador Josaphat Marinho, a fim de 
constar da Ordem do Dia de hoje. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sr. Presidente, peço 

a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Tem a palavra o Sr. Senador José Ermírio. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO (para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, o meu voto é contrário ao projeto, pelas 
seguintes razões: já existe estudo para transformar 
debêntures em ações nominativas. O projeto 
transforma ações preferenciais "em ao portador", que 
é até mais simples. Vale dizer, daqui a pouco, a 
própria PETROBRÁS pode entrar nesse regime, o 
que é prejudicial ao País. Daí eu me manifestar 
contràriamente ao projeto. (Muito bem!) 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho, para 
encaminhar a votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (para 
encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, o projeto originário do 
Poder Executivo faculta às empresas de refino de 
petróleo a adoção da forma "ao portador" para as 
ações preferenciais em que se subdivide o 
respectivo .capital social. Vale dizer que se abre 
oportunidade ao ingresso de capitais de origens 
diversas na formação do capital das 
permissionárias de refino. 

Ocorre que as permisionárias de refino já 
tem uma situação especial, advinda da Lei nº 
2.004, que criou a PETROBRÁS. Houve mesmo o 
propósito de envolvê-las todas no complexo da 
PETROBRÁS. Apenas, a consideração de tratar-
se de empresas preexistentes é que levou o 
legislador a não enquadrá-las no sistema da 
empresa estatal. Tem, portanto, as 
permissionárias de refino situação de exceção, 
vale dizer, que se não lhes deve dar outra 
amplitude de funcionamento além do que resultou 
da Lei nº 2.004, instituidora do monopólio estatal 
do petróleo. 
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Permitir-se a conversão em "ao portador", de 

ações das empresas particulares de refino, é abrir 
caminho à redução da força do monopólio estatal do 
petróleo. 

Dir-se-á que se trata apenas das ações 
preferenciais. Sem dúvida! Sem dúvida também que, 
como está previsto, não darão elas direito a voto, 
mas abre-se o caminho à penetração do capital 
estrangeiro na formação do patrimônio das 
permissionárias e com gravidade tanto maior, porque 
a Exposição de Motivos do Sr. Ministro das Minas e 
Energia elucida que o objetivo é propiciar o 
desenvolvimento da petroquímica. 

Já se deslocou a petroquímica do ângulo 
exclusivo da PETROBRÁS para o da iniciativa 
privada; agora, abre-se a formação dos capitais para 
o desenvolvimento da petroquímica, o que significa o 
agravamento da situação em detrimento do prestígio 
do monopólio estatal do petróleo. Convém mesmo 
salientar que o Decreto-lei nº 688, em 18 de julho de 
1969, alterou o § 2º do art. 9º e os arts. 18 e 19 da 
Lei nº 2.004, e na redação que o decreto-lei deu aos 
dispositivos da lei de monopólio está escrito que os 
Estatutos da Sociedade, isto é, da PETROBRÁS, 
poderão, em relação às ações ordinárias, admitir 
como acionistas sòmente as pessoas jurídicas de 
direito público interno, o Banco do Brasil, o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico etc.; os 
brasileiros natos ou naturalizados, salvo quando 
casados com estrangeiros sob o regime de 
comunhão de bens; as pessoas jurídicas de direito 
privado; as pessoas de direito privado com outras 
características. Mas o parágrafo único do art. 18, 
resultante do Decreto-lei nº 688, consigna esta 
norma: 

(Lê.) 
"As restrições deste artigo não se aplicam à 

admissão de acionistas na categoria de ações 
preferenciais." 

Logo, aplicada esta norma, conjugada  
com o projeto de lei ora em discussão, 
 

o que fica evidente é a possibilidade de penetração 
do capital estrangeiro nos domínios da indústria do 
petróleo do Brasil. 

Por estas razões, Sr. Presidente, e 
encaminhando a votação, é que antecipo que votarei 
contra o projeto. (Muito bem!) 

O SR. GUIDO MONDIN: – Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Guido Mondin. 

O SR. GUIDO MONDIN (para encaminhar a 
votação. Não foi revisto pelo orador.): – Sr. 
Presidente, nada poderia estar mais distante do 
pensamento do Govêrno Revolucionário ao enviar 
uma mensagem e com ela um projeto de lei ao 
Congresso onde se pudesse configurar, sequer à 
distância, o temor apresentado pelos nobres colegas 
Josaphat Marinho e José Ermírio. 

Para argumentar, Sr. Presidente, basta 
apenas reler este trecho da Mensagem, que está nos 
nossos avulsos: 

(Lendo.) 
"2. Tal providência já foi anteriormente 

adotada com relação à emprêsa de economia mista 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS – e 
encontra-se consubstanciada no Decreto-lei nº 688, 
de 18-7-1969. 

3. A emissão dessas ações ou a conversão de 
forma das já existentes deverão obedecer ao 
disposto no parágrafo único do referido projeto, isto 
é, serão as ditas ações inconversíveis em 
nominativas e sempre sem direito a voto, podendo, 
assim, ser subscritas ou adquiridas pelo público em 
geral. 

4. A adoção da medida proposta  
tem por objetivo facilitar o maior  
acesso das ações preferenciais das 
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aludidas emprêsas ao mercado interno de capitais e 
dar maior flexibilidade às transações de seus títulos, 
de modo a possibilitar àquelas emprêsas a captação 
de recursos para investimento na indústria 
petroquímica. 

5. Por outro lado, e a exemplo do que 
ocorreu com a PETROBRÁS, ficariam mantidas 
as restrições legais vigentes relativas à 
subscrição ou aquisição, por brasileiros natos, 
das ações ordinárias ou preferenciais, 
nominativas com direito de voto." 

Sr. Presidente, não vejo, ninguém verá o 
perigo aqui configurado pelos nobres Senadores da 
Oposição que se pronunciaram a respeito. 

Em nome da Maioria, estarei, em seguida, 
votando a favor do projeto. (Muito bem!) 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Tem a palavra o Sr. Senador José Ermírio. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO (para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.): – O nobre 
Senador Guido Mondin trouxe ao Plenário desta 
Casa um aspecto da questão e sobre ele eu queria 
salientar a S. Ex.ª o que acontece no Rio Grande do 
Sul. 

A PETROQUÍMICA do Rio Grande do Sul, da 
Refinaria Alberto Pasqualini, já está nas mãos da 
Union Carbide. Não está nas mãos da PETROBRÁS. 

Portanto, o processo de entregar toda a 
PETROQUÍMICA a firma estrangeira está em pleno 
vigor no Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Continua em votação o projeto. 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)  

O projeto está aprovado e irá à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 10, DE 1970 
 

(Nº 2.094-B/70, na Casa de origem) 
 

(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA) 

 
Faculta às empresas permissionárias de refino 

de petróleo a adoção da forma "ao portador" para as 
ações preferenciais do respectivo capital social. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É facultado às empresas de refino de 

petróleo, de que tratam o item I do art. 3º do Decreto-
lei nº 395, de 29 de abril de 1938, e os arts. 43 e 44 
da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, a adoção 
da forma "ao portador" para as ações preferenciais 
em que se subdivida o respectivo capital social. 

§ 1º – As ações preferenciais ao portador, a 
que se refere este artigo, serão obrigatóriamente 
inconversíveis e sempre sem direito a voto, não se 
lhes aplicando o disposto no item I do art. 3º do 
Decreto-lei nº 395, de 29 de abril de 1938, e no 
parágrafo único do art. 81 e art. 125 do Decreto-lei nº 
2.627, de 26 de setembro de 1940. 

§ 2º – Dos títulos ou cautelas representativas 
das ações preferenciais ao portador, emitidos nos 
termos deste artigo, deverá constar expressamente a 
restrição de que trata o parágrafo anterior. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. 
Presidente, peço que faça consignar que votei contra 
o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – V. 
Ex.ª será atendido. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sr. Presidente, peço 
que faça constar dos Anais que votei contra o 
projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – V. 

Ex.ª será atendido. 
O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente, 

peço que faça consignar nos Anais do Senado que o 
MDB votou contra o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – V. 
Ex.ª será atendido. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o Sr. Senador Edmundo Levi. 
O SR. EDMUNDO LEVI (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, apenas uma retificação. 
A 3 de junho passado, o nobre Senador José 

Ermírio pronunciou, nesta Casa, um discurso a 
respeito das isenções concedidas pelos Estados e 
dos incentivos fiscais concedidos pela União. 

Naquela oportunidade, permitiu-me S. Ex.ª um 
aparte no qual consta o seguinte texto: 

"V. Ex.ª começou pela isenção e ingressou 
depois nos incentivos fiscais. Acredito, nobre 
Senador, que, em certas áreas como as da SUDAM 
e da SUDENE, as isenções locais tenham um 
objetivo – errado, naturalmente, mas tem um 
objetivo." 

S. Ex.ª, naquela ocasião, afirmava que era um 
erro, cometido pelos Estados, a concessão dessas 
isenções: 

"compensar um grave fato que, segundo 
denúncias que não posso apurar porque não tenho 
condições para isso, está ocorrendo: os incentivos 
fiscais estão servindo para enriquecer não aqueles 
que vão empreender na Região da SUDAM ou da 
SUDENE, mas, sobretudo, àqueles que descontam do 
Impôsto de Renda e depositam nos bancos. Porque, 
hoje, esse capital só é aplicado depois de obtido o 
consentimento daquele que descontou do Im- 
 

pôsto de Renda. Pois bem, Srs. Senadores, as 
denúncias que tenho, as informações que tenho, 
dentro da área da SUDAM e da SUDENE, é de que 
êsses capitais sòmente são autorizados a ser 
aplicados em determinado projeto, mediante propina, 
mediante um percentual ao dono do capital. Não 
disponho; evidentemente, de meios para apurar tais 
fatos. Quero, neste magnífico discurso de V. Ex.ª, 
inserir esta denúncia para que o Govêrno Federal, 
que dispõe de elementos, mande verificar o que 
realmente ocorre. Porque na zona da SUDAM ou da 
SUDENE, quando se inicia uma atividade, esta já é 
onerada em cêrca de 30% por causa das propinas 
que os donos de capitais exigem para investimento." 

Pois bem, Srs. Senadores, acabo de receber 
de um amigo que tem negócios na Amazonas e no 
Pará um exemplar do jornal O Flash, publicado na 
capital guajarina, e que estampa, no seu cabeçalho, 
o seguinte: 

"PROPINA É ALTA NA SUDAM, DIZ 
SENADOR AMAZONENSE." 

O jornal teria transcrito, por telegrama, uma 
nota de outro jornal do Rio de Janeiro, a Última Hora. 
A nota transcrita na Última Hora afirma, no ponto 
principal, o seguinte: 

"Segundo o Sr. Edmundo Levi, os incentivos 
fiscais na área da SUDAM e da SUDENE estão 
beneficiando não àqueles que vão realmente investir, 
mas aos quais compete dar a aprovação para o 
investimento em determinado projeto." 

Ora, a nota, com está redigida, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dá a ,idéia de que eu estaria 
acusando dirigentes da SUDAM, pois que a eles é 
que compete aprovar os projetos. 

Não fiz tal acusação, não é meu  
costume. Aqueles que comigo convivem, 
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nesta Casa, sabem que eu jamais fiz acusação que 
não pudesse provar. Reclamei, sim, pedi 
providências, sim, ao Sr. Presidente da República 
para mandar examinar a procedência das denúncias, 
de que aquelas entidades, ou melhor, as pessoas 
jurídicas que se valem dos favores dos incentivos 
fiscais sôbre desconto do Impôsto de Renda exigem, 
para consentirem na sua aplicação em determinado 
projeto, um percentual que varia de 20 a 30%. 
Acusei? Também, não, apenas, formulei e transmiti 
essa denúncia, pedindo ao Chefe do Govêrno que, 
através dos órgãos competentes, mandasse apurar a 
veracidade de tais reclamações. 

Não acusei dirigentes da SUDAM, não tenho 
reclamação alguma contra os dirigentes da SUDAM. 
Se tivesse, positivada, documentada, de mau 
procedimento, dos seus dirigentes que estariam 
exigindo propinas para despachar processos, eu a 
formularia. 

Para satisfação minha, nunca recebi qualquer 
acusação, qualquer denúncia contra os dirigentes da 
SUDAM. 

Sr. Presidente, apenas, quero retificar a notícia 
divulgada na Amazônia, através do jornal O Flash, 
primeiramente para que eu fique bem com minha 
consciência e, em segundo lugar, para que uma 
denúncia, que não fiz, não seja a mim atribuída, e, 
dêste modo, homens, que certamente estão 
cumprindo seu dever, não sejam apontados à 
execração pública. 

Era esta a explicação que queria dar à Casa, 
Sr. Presidente, a fim de que os jornais que 
divulgaram a notícia possam, também, 
honestamente, corrigi-la. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Não há mais oradores. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
Sessão, designando para a da próxima segunda-
feira a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único, da redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 1970 
(número 139-B/70, na Casa de origem), oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 
455, de 1970, que fixa os subsídios do Presidente 
e do Vice-Presidente da República para o período 
que vai de 15 de março de 1970 a 15 de março 
de 1974. 

 
2 

 
Discussão, em turno único, da redação final do 

Projeto de Resolução nº 20, de 1968 (oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 444, de 
1970), que suspende a execução da Lei nº 2.942, de 
2 de outubro de 1963, do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

 
3 

 
Discussão, em turno único, da redação final do 

Projeto de Resolução nº 45, de 1970 (oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 440, de 
1970), que suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução do Decreto Legislativo nº 859, de 20 de 
maio de 1965, do Estado de Mato Grosso. 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40 

minutos.) 
 



77ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 13 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Oscar Passos – Flávio Britto – Clodomir Milet 

– Victorino Freire – Petrônio Portella – Sigefredo 
Pacheco – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves 
– Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro – 
Argemiro de Figueiredo – João Cleofas – José 
Ermírio – José Leite – Antônio Balbino – Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Paulo Torres – 
Aurélio Vianna – Lino de Mattos – Fernando Corrêa – 
Filinto Müller – Bezerra Neto – Adolpho Franco – 
Mello Braga – Celso Ramos – Attílio Fontana – 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A lista de presença acusa o comparecimento de 30 
Srs. Senadores. Há número regimental. Declaro 
aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é aprovada, sem debates. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 460, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 39, de 1964, emendado pela 
Câmara dos Deputados. 

 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
Na Sessão de 2 do corrente, foram 

aprovadas, pelo Plenário, as emendas da  
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei  

 

do Senado nº 39, de 1964, que dispõe sôbre a 
profissão de protético dentário. 

Ao elaborar a redação final do referido projeto, 
verificamos que, com referência à Emenda nº 4, da 
Câmara dos Deputados, oferecida, em plenário, pelo 
Deputado Braga Ramos, com a justificação de que 
"apenas obedecia a melhor técnica legislativa", e 
assim aceita pelas Comissões técnicas daquela e 
desta Casa, altera substancialmente o mérito da 
matéria. 

O projeto aprovado pelo Senado e remetido à 
Câmara assim dispunha: 

"Art. 7º – É vedado ao protético: 
I – prestar, sob qualquer forma, assistência 

dentária direta a clientes ou realizar qualquer 
trabalho protético para particulares, limitando-se as 
suas funções às de auxílio ao cirurgião-dentista; 

II – ter em sua oficina cadeira própria de 
dentista, destinada a operações, bem como 
instrumentos de cirurgia ou quaisquer outros 
específicos de consultório dentário; 

III – tomar moldes e colocar trabalhos 
protéticos em clientes, não só em dependências das 
oficinas de prótese como nos consultórios dentários; 

IV – 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, 
quando dirigida aos cirurgiões-dentistas, constando 
da mesma o nome da oficina, o do responsável e o 
número de sua inscrição na repartição competente. 
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Parágrafo único – A infração ao disposto neste 

artigo é considerada como exercício 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 Odontologia 
ou no Serviço Estadual respectivo." 

A Emenda nº 4 determinou que se 
transformasse em artigo e parágrafo único, dando-
lhe a conveniente numeração, o item IV e parágrafo 
único do art. 7º, uma vez de não ser de boa técnica 
legislativa que o item de um artigo contivesse 
parágrafos. 

Houve, como se vê, equívoco do autor da 
emenda. Não havia, no artigo, nenhum êrro de 
técnica legislativa. 

Com a aprovação da emenda, teremos dois 
casos a considerar: 

1) qual seria a sanção para a infringência do 
disposto no art. 7º? 

2) a sanção prevista no parágrafo único se 
refere apenas aos casos de propaganda não 
permitida? 

Evidente que não foi essa a intenção do 
legislador. 

Diante do exposto e uma vez que não poderá 
ser elaborada a redação final, de acôrdo com o 
aprovado pelo Plenário, sem ferir não só a boa 
técnica legislativa, como também os objetivos da 
proposição, alterando-lhe profundamente o mérito, 
somos de parecer que se deva solicitar, 
preliminarmente, pronunciamento da douta 
Comissão de Constituição e Justiça sôbre o caminho 
a seguir na tramitação da matéria. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 11 de junho de 1970. 

– Benedicto Valladares, Presidente – Cattete 
Pinheiro, Relator – Mem de Sá. 

PARECER 
Nº 461, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1964. 
 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
O presente projeto, que veio a esta Comissão 

por iniciativa da Comissão de Redação, foi aprovado, 
com emendas, na Câmara dos Deputados. No 
Senado, aprovadas as emendas da Câmara, foi a 
matéria àquela Comissão a fim de se elaborar a 
redação final. 

Salienta a Comissão que não há como 
conciliar a Emenda nº 4 com o texto do projeto. 

A referida emenda foi apresentada ao inciso 4 
e parágrafo único do art. 7º do projeto, que diz: 

"Art. 7º – É vedado ao protético: 
 
IV – 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, 
quando dirigida aos cirurgiões-dentistas, constando 
da mesma o nome da oficina, o do responsável e o 
número de sua inscrição na repartição competente. 

Parágrafo único – A infração ao disposto neste 
artigo é considerada como exercício 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 Odontologia 
ou no Serviço Estadual respectivo." 

Pretende a emenda, segundo diz, por não ser 
de boa técnica legislativa que o item de um artigo 
contenha parágrafos, transformar em artigo e 
parágrafo único, dando-lhe a conveniente 
numeração, o item 4 e parágrafo único do art. 7º. 
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A Comissão de Redação verificou, e com tôda 

procedência, que a aprovação da emenda 
acarretaria: 

a) ficarem sem sanção as influências aos itens 
1 a 3 do art. 7º; 

b) a sanção prevista no parágrafo único 
atingiria apenas os casos de propaganda não 
permitida; 

c) haveria, aí sim, êrro de técnica legislativa e 
alteração dos objetivos do projeto. 

Resta esclarecer, ainda, o parágrafo único, 
como apresentado no projeto, não se refere aos itens 
e sim ao próprio caput do artigo, que se compõe, 
êste sim, de itens. 

Somos de parecer, portanto, que deve ser 
rejeitada a Emenda nº 4, da Câmara dos Deputados, 
devendo êste parecer ser submetido, em suas 
conclusões, à deliberação do Plenário, voltando, 
após à Comissão de Redação, para elaborar a 
redação final do projeto. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. –  

Petrônio Portella, Presidente – Bezerra Neto, Relator 
– Carvalho Pinto – Clodomir Milet – Adolpho Franco 
– Carlos Lindenberg – Guido Mondin. 

 
PARECER 

Nº 462, DE 1970 
 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 38, 
de 1970 (nº 136-B/70, na Casa de origem).  

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1970 (nº 
136-B/70, na Casa de origem), que dispõe sôbre a 
fixação do subsídio e ajuda de custo dos membros 
do Congresso Nacional, para a legislatura a iniciar-se 
em 1º de fevereiro de 1971. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1970. – 
Aurélio Vianna, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 462, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 38, de 1970, (nº 136-B/70, na Casa de 
origem). 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso VII, da 
Constituição, e eu, .............. , Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº      , DE 1970 
 
Dispõe sôbre a fixação do subsídio e ajuda de 

custo dos membros do Congresso Nacional, para a 
legislatura a iniciar-se em 1º de fevereiro de 1971. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os membros do Congresso Nacional 

perceberão na legislatura a iniciar-se em 1º de 
fevereiro de 1971 o seguinte subsidio: 

a) a parte fixa de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) durante tôda a legislatura; 

b) a parte variável, durante as duas primeiras 
Sessões Legislativas, de 30 (trinta) diárias no valor 
de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e nas duas últimas, 
de Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros). 

§ 1º – O subsídio, tanto na sua parte fixa como 
na sua parte variável, será pago mensalmente. 

§ 2º – O membro do Congresso Nacional que 
não comparecer à Sessão, ou, comparecendo, não 
participar da votação, terá a diária descontada. 

§ 3º – Por Sessão Extraordinária em cada 
Casa, até o máximo de oito, e por Sessão do 
Congresso, a que comparecer, o Deputado ou 
Senador perceberá a diária prevista na alínea b 
dêste artigo. 
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Art. 2º – Os membros do Congresso Nacional 

perceberão a ajuda de custo anual de Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), paga em duas parcelas iguais, 
uma no início e outra no encerramento da Sessão 
Legislativa. 

§ 1º – A ajuda de custo é uma compensação 
de despesa, inclusive com transporte, para que o 
Congressista compareça à Sessão Legislativa. 

§ 2º – Será paga também idêntica ajuda de 
custo na Sessão Legislativa Extraordinária, 
convocada na forma do § 1º do art. 29 da 
Constituição. 

§ 3º – O pagamento da segunda metade da 
ajuda de custo só será feito se o Congressista 
houver comparecido a dois terços da Sessão 
Legislativa Ordinária, ou da Sessão Legislativa 
Extraordinária. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O Expediente lido vai à publicação. 

Sôbre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Do Presidente da Comissão de Minas e 

Energia do Senado Federal. 
Ao Excelentíssimo Senhor Senador João 

Cleofas 
DD. Presidente do Senado Federal 
OF. Nº 98/CME/70 
Brasília (DF), em 9 de julho de 1970 
Senhor Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência, para os 

devidos fins regimentais, que esta Comissão, na 
Sessão do dia 2 do corrente mês, resolveu, por 
decisão unânime dos presentes, criar, com base nos 
têrmos do disposto no art. 62 do Regimento In- 

 

terno (redação dada pela Resolução nº 13, de 1968), 
uma Subcomissão destinada a estudar a "situação 
da indústria petrolífera brasileira e fazer as 
recomendações necessárias ao aumento da 
produção, refino e pesquisas, examinando ainda a 
legislação pertinente às atribuições do Conselho 
Nacional do Petróleo e da Petróleo Brasileiro S/A. 

Para integrar esta Subcomissão foram 
indicados os Senhores Senadores José Ermírio, 
José Leite e Carlos Lindenberg. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os protestos de estima e distinta 
consideração. – Josaphat Marinho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
A Presidência recebeu do Sr. Senador Filinto Müller 
expediente, datado de 10 do corrente mês, 
encaminhando documentos a serem anexados ao 
Processo GE-298/70, que trata de empréstimo 
externo de interêsse do Estado de Mato Grosso. 

O expediente lido irá à Comissão de Finanças. 
Sôbre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 

Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 22, DE 1970 

 
Denomina "Conjunto Petroquímico Oscar 

Cordeiro" o atual Conjunto Petroquímico da Bahia. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O "Conjunto Petroquímico da Bahia", 

unidade da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS  
–, passa a ser denominado "Conjunto Petroquímico 
Oscar Cordeiro", em homenagem ao vitorioso 
pioneiro da descoberta do petróleo no território 
nacional. 
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Art. 2º – A Petróleo Brasileiro S.A. – 

PETROBRÁS adotarão as medidas adequadas ao 
cumprimento da presente lei. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
Na história da pesquisa do petróleo no Brasil, 

Oscar Cordeiro tem projeção de pioneiro. Acreditou 
quando muitos negavam. Afirmou quando técnicos 
vacilavam. Lutou quando órgãos governamentais 
duvidavam da existência de petróleo na região de 
Lobato, na Bahia. 

A obstinação do combatente venceu, sem 
prestígio nem fortunas, múltiplos obstáculos. A 
crença na riqueza nacional deu-lhe fôrças para 
superar tôdas as fraquezas, as de sua modesta 
condição social e econômica de Corretor Oficial e as 
que dominavam a própria esfera oficial. 

A 31 de janeiro de 1939 ficou definitivamente 
comprovada a ocorrência de petróleo no poço de 
Lobato. Era o coroamento do esfôrço inabalável do 
descobridor resoluto, na pessoa do cidadão 
modesto. 

A pesquisa vitoriosa abriu caminho às 
iniciativas do Poder Público, afinal coordenadas pelo 
Conselho Nacional do Petróleo e definitivamente 
Impulsionadas com a criação da Petrobrás. 

Órgãos da Emprêsa já consagram nomes de 
figuras que se bateram pela exploração 
independente do petróleo no País. Na Bahia, há a 
Refinaria Landulfo Alves; em São Paulo, a Refinaria 
Presidente Bernardes; no Rio Grande do Sul, a 
Refinaria Alberto Pasqualini, e, em Minas Gerais, a 
Refinaria Gabriel Passos. 

No instante em que morre Oscar Salvador 
Cordeiro, é justo perpetuar-lhe o nome – e como  
era conhecido – numa das unidades da emprêsa 
estatal na Bahia, onde êle demonstrou, com 
resolução e sacrifício, que uma riqueza existia e  

 

precisava ser explorada em benefício do 
desenvolvimento e da soberania nacional. 

É o objetivo do projeto de lei ora apresentado. 
Sala das Sessões, em 13 de julho de 1970 – 

Josaphat Marinho – Aurélio Vianna – Petrônio 
Portella – Antônio Balbino – Guido Mondin – José 
Ermírio. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Minas e Energia.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
O projeto que acaba de ser lido irá às Comissões 
competentes. 

Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra e 

encerrado o período destinado ao Expediente, 
passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, da redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 1970 
(número 139-B/70, na Casa de origem), oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 
455, de 1970, que fixa os subsídios do Presidente 
e do Vice-Presidente da República para o período 
que vai de 15 de março de 1970 a 15 de março 
de 1974. 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos 

para que a redação final seja submetida a votos, é a 
mesma dada como definitivamente aprovada, 
independente de votação, nos têrmos do art. 316-A 
do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
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É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 455, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, 
de 1970 (nº 139-B/70, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 1970 (nº 
139-B/70, na Casa de origem), que fixa os subsídios 
do Presidente e do Vice-Presidente da República 
para o período que vai de 15 de março de 1970 a 15 
de março de 1974. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 1970. – 
Clodomir Milet, Presidente – Filinto Müller, Relator 
Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 455, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 40, de 1970 (nº 139-B/70, na Casa de origem). 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso VII, da 
Constituição, e eu, ..............., Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1970 
 
Fixa os subsídios do Presidente e do Vice-

Presidente da República para o período que vai de 
15 de março de 1970 a 15 de março de 1974. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É fixado o subsídio do  

Presidente da República, no período que vai de 
15 de março de 1970 a 15 de mar- 
 

ço de 1974, em Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) 
mensais. 

Parágrafo único – O Presidente da República 
perceberá, ainda, mensalmente, a importância de 
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a titulo de 
representação. 

Art. 2º – É fixado para o Vice-Presidente da 
República, no mesmo período a que se refere o 
artigo 1º dêste Decreto Legislativo, o subsídio de Cr$ 
6.000,00 (seis mil cruzeiros) mensais. 

Parágrafo único – O Vice-Presidente da 
República perceberá, ainda, mensalmente, a 
importância de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a título 
de representação. 

Art. 3º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, da redação final do 

Projeto de Resolução nº 20, de 1968 (oferecida pela 
Comissão de Redação, ,em seu Parecer nº 444, de 
1970), que suspende a execução da Lei nº 2.942, de 
2 de outubro de 1963, do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos 

para que a redação final seja submetida a votos, é a 
mesma dada como definitivamente aprovada, 
independente de votação, nos têrmos do art. 316-A 
do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
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É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 444, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando 

redação final do Projeto de Resolução nº 20, de 
1968. 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 20, de 1968, que 
suspende a execução da Lei número 2.942, de 2 
de outubro de 1963, do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 444, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Resolução nº 20, 

de 1968. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu, .........., Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 
Suspende a execução da Lei número 2.942, 

de 2 de outubro de 1963, do Estado do Rio Grande 
do Norte. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº 

2.942, de 2 de outubro de 1963, do Estado do Rio 
Grande do Norte, que criou o Município de Serrinha, 
desmembrado do de Santo Antônio, nos têrmos do 
acórdão do Supremo Tribunal Federal, de 30 de 
agôsto de 1967, que declarou sua 
inconstitucionalidade nos autos da Representação nº 
642, de 22 de outubro de 1964. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, da redação final do 

Projeto de Resolução nº 45, de 1970 (oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 440, de 
1970), que suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução do Decreto Legislativo nº 859, de 20 de 
maio de 1965, do Estado de Mato Grosso. 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Senhores Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Encerrada a discussão sem emendas, nem 
requerimento no sentido de que seja ela submetida a 
votos, é a redação final dada como definitivamente 
aprovada, sem votação, nos termos do artigo 316-A 
do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 440, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 45, de 
1970. 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 45, de 1970, que suspende, 
por inconstitucionalidade a execução do Decreto 
Legislativo número 859, de 20 de maio de 1965, do 
Estado de Mato Grosso. 

Sala das Sessões, em 8 de julho de 1970. – 
Benedicto Valladares, Presidente – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 440, DE 1970 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 45, 

de 1970. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu, ..............., Presidente, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1970 
 
Suspende, por inconstitucionalidade, a 

execução do Decreto Legislativo, nº 859, de 20 de 
maio de 1965, do Estado de Mato Grosso. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa, por 

inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão 
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, em sessão de 1º de outubro de 1969, 
nos autos do Recurso Extraordinário nº 60.775, 
do Estado de Mato Grosso, a execução do 
Decreto Legislativo nº 859, de 20 de maio de 
1965, daquele Estado. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves): – 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou declarar 

encerrada a presente Sessão, designando para a 
Ordinária de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em primeiro turno, do  

Projeto de Lei da Câmara nº 199, 
 

de 1968 (nº 1.685-C/68, na Casa de origem), que 
altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 310, 311, 312 e 313, de 

1970, das Comissões: 
– de Serviço Público Civil, favorável, com 

Emendas que oferece de nos 1 e 2 CSPC; 
– de Finanças: 1º pronunciamento: solicitando 

audiência da Comissão de Constituição e Justiça; 2º 
pronunciamento: pela rejeição; e 

– de Constituição e Justiça pela rejeição, uma 
vez que os objetivos do projeto já foram atendidos 
pelo Decreto-lei nº 583, de 1969. 

 
2 

 
Discussão, em turno único (apreciação 

preliminar da juridicidade, nos têrmos do art. 265-A 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara 
nº 23, de 1969 (número 890-C/68, na Casa de 
origem), que fixa o horário de trabalho dos Registros 
Públicos, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 428, de 1970, da Comissão 
– de Constituição e Justiça, pela rejeição, por 

injuridicidade. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 15 

minutos.) 
 



78ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 14 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. LINO DE MATTOS, FERNANDO CORRÊA E JOÃO CLEOFAS 
 

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

Oscar Passos – Flávio Britto – Milton Trindade 
– Clodomir Milet – Victorino Freire – Petrônio Portella 
– Sigefredo Pacheco – Wilson Gonçalves – Dinarte 
Mariz – Manoel Villaça – Ruy Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – João Cleofas – José Ermírio – Júlio 
Leite – Antônio Balbino – Carlos Lindenberg – Paulo 
Torres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Lino de 
Mattos – Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra 
Neto – Mello Braga – Celso Ramos – Antônio Carlos 
– Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 28 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS 
SEGUINTES TÊRMOS: 

 
MENSAGEM 

Nº 94, DE 1970 
 

(Nº 199/70, na Origem) 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional  

e nos têrmos dos artigos 22 e 23, pa- 
 

rágrafo 3º, da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961, 
combinados com o artigo 4º da Lei nº 4.415, de 24 
de setembro de 1964, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas Excelências a designação que 
desejo fazer da Senhora Beata Vettori, ocupante do 
cargo de Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata do Quadro de Pessoal (Parte 
Permanente) do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer a função, em comissão, de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República Islâmica da 
Mauritânia, comulativamente com a de Embaixador 
junto ao Govêrno da República do Senegal. 

Os méritos da Embaixadora Beata Vettori que 
me induziram a escolhê-la para o desempenho 
dessa elevada função constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 10 de julho de 1970. – Emílio G. 
Médici. 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR. 

MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
Em 6 de julho de 1970. 

DP/DAf/164/312.4 
A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de 

Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao 
Senado Federal, destinada à indicação da Senhora 
Beata Vettori, ocupante do cargo de Ministro 
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de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, do 
Quadro de Pessoal (Parte Permanente) do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer a função, em 
comissão, de Embaixador do Brasil junto ao Governo 
da República Islâmica da Mauritânia, 
cumulativamente com a de Embaixador junto ao 
Governo da República do Senegal, conforme 
preceituam os artigos 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14. 
de julho de 1961, combinados com o artigo 8º do 
Regulamento do Pessoal do Ministério das Relações 
Exteriores. 

2. O Itamarati elaborou o curriculum vitae 
da Embaixadora Beata Vettori, o qual, juntamente 
com a mensagem ora submetida à assinatura de 
Vossa Excelência, será apresentado ao Senado 
Federal, para exame e decisão de seus ilustres 
membros. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos 
do meu mais profundo respeito. – Jorge de Carvalho 
e Silva. 

"CURRICULUM VITAE" E INFORMAÇÕES 
AMPLAS DA EMBAIXADORA BEATA VETTORI 

Nascida no Rio de Janeiro, em 4 de dezembro 
de 1909. 

2. Ingressou na Carreira de Diplomata 
como Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 
em julho de 1934; promovida, por antigüidade, a 
Cônsul de Segunda Classe, em fevereiro de 
1938; promovida, por antigüidade, a Cônsul de 
Primeira Classe, em março de 1948; 
Conselheiro, em setembro de 1951; promovida, 
por merecimento, a Ministro de Segunda Classe, 
em outubro de 1960. 

3. Durante a sua carreira, a Embaixadora 
Beata Vettori serviu nos seguintes postos no exterior; 
Cônsul-Adjunto em Buenos Aires, de 1938 a 1942; 
Segundo-Secretário da Embaixada em Bruxelas, de 
1945 a 1948; Cônsul-Adjunto em Londres, de 1948 a 
1951; Cônsul em Cardiff, de 1953 a 1959; Cônsul-
Geral em Londres de 1961 a 1963; Cônsul-Geral em 

 

Dusseldorf, de 1963 a 1965; Cônsul-Geral em Paris, 
de 1965 a 1968; Embaixador do Brasil junto ao 
Govêrno da República do Equador, de 1968 até 
1970. 

4. Exerceu ainda as seguintes missões e 
comissões: Encarregada do Consulado-Geral em 
Buenos Aires, em janeiro e fevereiro de 1939; 
Encarregada do Consulado-Geral em Londres, de 
junho a julho de 1948 e em julho de 1951; 
Secretária-Executiva do IBECC, de maio a novembro 
de 1959; Chefe da Divisão de Comunicações, de 
maio a setembro de 1959; Chefe da Divisão do 
Pessoal, de 1959 a 1961; Chefe, interino, do 
Departamento de Administração, em maio e 
dezembro de 1960; Representante do Instituto Rio 
Branco no Instituto de Educação, Ciência e Cultura, 
em 1951; Primeiro-Presidente da Comissão para 
julgar propostas de fornecimento de material 
destinado ao Instituto Rio Branco, em dezembro de 
1951; Assessôra Técnica da banca examinadora de 
Geografia Econômica do C.P.C.D., do Instituto Rio 
Branco, em 1952; Presidente da banca examinadora 
de francês e inglês, para candidatos a bôlsas de 
estudo da UNESCO; Assessôra Técnica da banca 
examinadora de Política Econômica e Direito 
Internacional Privado do C.P.C.D., do Instituto Rio 
Branco, em 1952; Membro do Grupo de Trabalho de 
Transferência para Brasília, em 1959; Membro do 
Grupo de Trabalho para o estudo de sistema de 
formação e aperfeiçoamento de Diplomatas (G.S.D.), 
em 1960; à disposição do III Congresso Feminino, 
em outubro de 1936; Secretária-Adjunto à II 
Conferência Sul-Americana de Radiocomunicações, 
do Rio de Janeiro, em 1937; Secretária da 
Delegação Brasileira à Conferência Pan-Americana 
de Técnica Aeronáutica, realizada em Lima, em 
1957; Representante do Brasil, na Reunião do 
Conselho Internacional de Mulheres, em Bruxelas, 
em 1946; Representante das Associações Femininas 
do Brasil, no Congresso Internacional de Mulheres, 
em Paris, em outubro de 1947. 
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5. Verifica-se dos assentamentos pessoais da 
Embaixadora Beata Vettori que: 

a) nada consta dos mesmos que a desabone; 
b) foi diversas vêzes elogiada pelo 

desempenho dado às missões e comissões que lhe 
foram atribuídas; 

6. A Embaixadora Beata Vettori, que se 
encontra em trânsito para assumir a Chefia da 
Missão Diplomática do Brasil em Dacar, é 
indicada para exercer, cumulativamente, a 
função, em comissão, de Embaixador do Brasil 
junto ao Govêrno da República Islâmica da 
Mauritânia. 

Secretaria de Estado, em 3 de julho de 1970. – 
Ayrton Gil Dieguez, Chefe da Divisão do Pessoal. 

 
OFÍCIO 

 
DO SR. 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS  

DEPUTADOS 
– Nº 456, de 9 de julho corrente, comunicando 

a aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
nº 2.069-E, de 1969, que dispõe sôbre as honras, 
direitos e prerrogativas do Chefe do Estado-Maior 
das Fôrças Armadas (Projeto enviado à sanção em 9 
do corrente). 

 
PARECER 

Nº 463, de 1970 
 
da Comissão de Projetos do Executivo, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 1970 (nº 2.174-
B/70, na Câmara), que dá nova redação ao art. 12 e 
ao "caput" do art. 23 da Lei nº 4.513, de 1º de 
dezembro de 1964, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a 
ela incorporando o patrimônio e as atribuições do 
Serviço de Assistência a Menores, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Guido Mondin 
Com a Mensagem nº 171, de 1970, o  

Senhor Presidente da República submete 
 

à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei 
dando ao artigo 12 e ao caput do artigo 23 da Lei nº 
4.513, de 1964, a seguinte redação: 

"Art. 12 – A Diretoria, designada pelo 
Conselho Nacional, compor-se-á de cinco Diretores, 
escolhidos entre profissionais de nível universitário 
com notória experiência e conhecimento do 
problema do menor, que trabalharão em regime de 
tempo integral e terão funções especificadas nos 
estatutos. 

Parágrafo único – Os membros dos Conselhos 
não poderão fazer parte da Diretoria. 

Art. 23 – Os membros dos Conselhos 
exercerão o cargo por três anos, podendo ser 
reconduzidos." 

O art. 2º do projeto dispõe que o Presidente da 
República aprovará, através de decreto e dentro de 
trinta dias, a reforma dos estatutos da Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor, para adaptá-los ao 
disposto no projeto. 

2. A Exposição de Motivos do Ministro da 
Justiça sôbre a matéria, anexa à mensagem 
presidencial, esclarece: 

"2. Decorridos cinco anos da implantação e 
funcionamento da Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor, verificou-se a necessidade da alteração 
de disposições que definem a composição de seus 
órgãos, para melhor desempenho das atribuições 
que lhe competem. As medidas ora propostas 
atingem a constituição da Diretoria da entidade e o 
prazo de duração do mandato dos membros de seus 
Conselhos Nacional e Fiscal. 

3. Com efeito, a experiência demonstrou a 
inconveniência de integrar a Diretoria a figura do 
Diretor-Geral, em posição hierárquica superior aos 
demais Diretores, desde que as funções  
que caberiam ao ocupante deste cargo já  
competem, por fôrça da lei, ao Presidente da 
instituição. Ademais, impõe-se, pelo nível 
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das atividades a que se dedica a Fundação, a 
presença, em toda a sua Diretoria, de profissionais 
de formação universitária das mais variadas 
especialidades, sendo contra-indicada a atual 
exigência de que apenas dois dos membros da 
Diretoria possuam grau universitário, e ainda assim, 
de licenciado em pedagogia, assistente social, 
psicólogo, médico, orientador educacional ou técnico 
de administração. 

4. A segunda providência legal que o projeto 
pretende adotar tem por finalidade elidir a proibição 
de serem reconduzidos mais de uma vez os 
membros dos Conselhos Nacional e Fiscal. A 
propósito, tem-se manifestado absolutamente 
irrecomendável essa limitação que se impõe às 
autoridades públicas e entidades particulares 
representadas na Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor, pela impossibilidade de manter em suas 
funções representantes que continuam a merecer a 
sua confiança, bem como por privar a entidade da 
colaboração de conselheiros que se destacaram no 
desempenho dos mandatos a que foram 
convocados." 

3. A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados julgou o projeto jurídico e 
constitucional. 

4. No que compete a esta Comissão examinar, 
nada há que possa ser oposto ao projeto. Ao 
contrário, contém medidas que corrigem pequenas 
impropriedades existentes na Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor, criada pela referida Lei número 
4.513, de 1964, sendo, portanto, merecedores da 
nossa concordância. 

5. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto, que visa a melhorar a 
legislação em vigor. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 1970. 
– Carlos Lindenberg, Presidente – Guido Mondin, 
Relator – José Ermírio – Antônio Carlos – Antônio 
Balbino – Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – O 
Expediente que acaba de ser lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Com a palavra o nobre Senador José Ermírio. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o seguinte 

discurso.): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, estamos acompanhando, com atenção, o 
desenrolar dos acontecimentos e os planos do 
Govêrno com relação à Rodovia Transamazônica, 
objeto de nosso discurso do dia 8 deste mês, que 
mereceu referências da imprensa nacional. 
Inicialmente, falava-se em beneficiar a agricultura, 
retirando os nordestinos da região da fome para a 
da fartura e, agora, entrou também em 
consideração a parte da exploração mineral, o que 
nos parece a mais provável. No último discurso, já 
firmamos nosso ponto de vista sôbre a questão. 
Só veríamos vantagens na sua construção se 
conduzisse para a industrialização in loco dos 
minerais, porém nas condições que adiante 
citaremos. Da forma como se projeta, irá facilitar a 
saída de produtos minerais primários para o 
Exterior, por firmas estrangeiras, sem essa 
industrialização, o que será muito prejudicial ao 
futuro do Brasil. Esses compromissos não trazem 
tranqüilidade nem vantagem para o destino 
brilhante do nosso País, mas, sim, planos que 
conduzem à alienação de nossos potenciais, 
gerando grandes preocupações com o correr do 
tempo que só podem aumentar cada vez mais 
devido à infiltração estrangeira nessa região. 
Podemos dizer que nossas assertivas estão 
confirmadas desde fevereiro pela revista 
especializada norte-americana "Engineering and 
Mining Journal", daquele mês, que tenho em mãos, e 
onde, à página 77, mostra que a Cia. Meridional de 
Mineração – subsidiária da U.S. Steel Corp. – está 
pesquisando há mais de 2 anos, para um  
projeto tipo "céu aberto", a 275 milhas ao sul de 
Belém, e afirmou que na Serra dos Cara- 
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jás o relatório inicial indica que são mais de 500 
mihões de toneladas de minério com 66% do tipo 
Itabirito, que, geològicamente, são do tipo de mesa, 
espalhados por aquela região: 

(Lê.) 
"Cia. Meridional de Mineração Potencial Open 

Pit 
Two year old discovery of U.S. Steel 275 miles 

south of Belem. One report indicates reserves may 
reach 500 million tons of over 66% Fe of itabirite type 
mainly on mesas dotting the area". 

Portanto, era conhecido, desde fevereiro dêste 
ano. Entretanto, só agora aparece no Senado. 

Vemos, hoje, que estávamos certos. Um jornal 
da mais alta projeção – a Fôlha de São Paulo – em 
sua edição de domingo, dia 12, revela os projetos 
minerais da região que, de leste para oeste, são: 

– primeiro, o Marabá, de que estamos falando, 
de ferro, manganês e diamante; 

– segundo, o Xingu, de cobre e chumbo; 
– terceiro, o Tapajós, de ouro e estanho; e 
– quarto, o Aripuana e Sucuncuri, de estanho 

e manganês. 
Tudo está bem claro, agora. O Marabá, 

conforme mapa que apresentamos, é atravessado 
pelo meio por esta rodovia e, na sua parte ferrífera, 
conforme denunciamos, está em poder da U.S. Steel 
Corp. É bem provável que existam outros 
contemplados, que resta ao Govêrno mostrá-los o 
mais breve possível para conhecimento de tôda a 
Nação. No projeto constam vários portos, como o de 
Jatobal, que podem servir para escoar o minério, 
quando firmas particulares não devem tê-los. 

Estranhamos, todavia, um artigo no  
Jornal da Tarde, do dia 10, jornal per- 
 

tencente ao Estado de S. Paulo, quando, investindo 
contra nós, defende o grupo Antunes, usando 
palavras irreais que, no fundo, são o reflexo do seu 
próprio passado. Não compreendemos porque 
sempre que procuramos defender, os interêsses 
brasileiros, principalmente contra os dos norte-
americanos, somos de pronto chamados de 
comunistas e outras coisas. Nada temos contra 
aquêle grupo, mas, respondendo ao jornal 
esclarecemos que êle nada transformou de minério 
em metal até hoje. Associado à Bethlehem Steel 
Corp., na ICOMI, há cêrca de vinte anos, numa 
produziu ferro-manganês, preferindo exportar 
manganês, como matéria-prima, cujo preço e mais 
baixo do que o mercado internacional. Também está 
ligado à Hanna Mining e está exportando sòmente 
minério de ferro em Minas Gerais, pois lá não produz 
sequer um quilo de ferro gusa. 

Sendo dilapidadores do patrimônio brasileiro, 
os testas-de-ouro deviam ser enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional. Esta, uma sugestão ao 
Govêrno além das seguintes: 

– valorizar as emprêsas genuinamente 
brasileira; 

– modificar o art. 168 da Constituição para 
maioria de capital brasileiro; 

– mandar cancelar o Acôrdo de Washington, 
principalmente em razação de sua cláusula nona; 

– não prejudicar o Nordeste, retirando 30% 
dos incentivos fiscais da SUDENE; 

– não dar portos a firmas particulares; 
– saber dizer não, quando necessário. 
Aqui estamos, pois, Srs. Senadores,  

fazendo nossas críticas construtivas,  
apontando os erros e aceitando os acertos do 
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Govêrno. Por isso dizemos que, se não tivermos 
cuidado, o nosso sofrimento será de tal forma que 
nenhuma emprêsa genuìnamente brasileira 
sobreviverá, estando em franco crescimento a sua 
desnacionalização, sendo que, tomando-se as 10 
maiores emprêsas de cada ramo, já em abril último, 
o empresário brasileiro participava apenas de 19% 
nelas, segundo estudo de um grupo de empresários 
do Rio e São Paulo. Defendemos, por êste motivo, o 
patrimônio mineral brasileiro, que não deve ser 
exportado como matéria-prima, mas, sim, 
industrializado in loco e dentro de uma Constituição 
que proteja as organizações brasileiras. Seguimos o 
roteiro de George Washington, quando afirmou: 

"Deveis ter sempre em vista que é loucura 
uma nação esperar favores desinteressados de outra 
e que tudo quanto uma nação recebe como favor 
terá de pagar, mais tarde, com uma parte de sua 
independência." 

São estas as palavras que desejava proferir, 
hoje, no meu sistema de falar, com o qual continuarei 
a falar até sair desta Casa. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – A 
Presidência recebeu telex do Sr. Ministro Delfim 
Netto, da Fazenda, enviando informações sôbre 
empréstimo externo pleiteado pela Prefeitura 
Municipal de Ijuí, do Rio Grande do Sul, e que se 
encontra em tramitação nesta Casa. 

O Expediente irá à Comissão de Finanças. 
A Presidência recebeu ofício, de 6 de julho de 

1970, do Governador do Estado da Guanabara, Sr. 
Francisco Negrão de Lima, solicitando autorização 
do Senado Federal para contrair empréstimo externo 
no valor de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões  
de dólares), destinado à execução dos projetos  
de implantação do Interceptor Oceânico de 
Copacabana, Emissário Submarino de Ipanema e 
 

obras complementares (principalmente as ligações 
locais), que constituem parte do Sistema do 
Interceptor Oceânico. 

O referido ofício aguardará, na Secretaria-
Geral da Presidência, a complementação dos 
documentos indispensáveis à tramitação da matéria. 

Tem a palavra o Sr. Senador Gilberto Marinho. 
O SR. GILBERTO MARINHO (sem revisão 

do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi a 
partir da instituição da Justiça Eleitoral que o cidadão 
passou a adquirir consciência do direito de voto, e 
exercendo-o, viu acatada a sua vontade. Apurando e 
proclamando imparcialmente os resultados das 
urnas, consolidou a confiança pública nos pleitos 
eleitorais por ela preparados, organizados e 
fiscalizados como garantia de isenção, contribuindo, 
assim, para o aprimoramento dos nossos costumes 
políticos, para o aperfeiçoamento das práticas 
democráticas. 

Poucos terão contribuído tanto para a imagem 
respeitada e admirada da Justiça Eleitoral quanto o 
Ministro Edgar Costa, ontem desaparecido no Rio de 
Janeiro. 

Tão importante como a segurança jurídica é a 
segurança ética que nasce da confiança absoluta 
nos homens chamados a administrar justiça. 

Por isso, é fundamental o respeito que sejam 
capazes de inspirar os homens da lei, porque a 
majestade da Justiça se assenta tanto sôbre a 
dignidade ideal das instituições como sôbre a 
dignidade moral dos magistrados que as integram. 

Edgar Costa avultou dentre os valôres de 
uma geração de grandes juízes que venceram 
tormentosos dias, enfrentando o surto de várias 
crises políticas e sociais, honrando a toga,  
fiéis aos seus postulados morais, altivos, 
independentes, cumprindo seus deveres sem 
desfalecimentos, sem recuos, mantendo as tra- 
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dições de dignidade, de caráter, de espírito público, 
de devotamento, de amor à Justiça, que são o 
apanágio dos responsáveis pela sobrevivência e 
legitimidade dos direitos e das instituições. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita 
honra. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Desejo que V. 
Ex.ª se considere porta-voz do pensamento de 
solidariedade do Movimento Democrático Brasileiro 
às homenagens que presta à memória de um cultor 
do Direito, de um ilustre Ministro, que foi o Ministro 
Edgar Costa. Trata-se de figura que merece, 
efetivamente, esta homenagem do Senado da 
República, pelo trabalho imenso que prestou à 
Justiça e, como V. Ex.ª assinalou de início, em 
particular à Justiça Eleitoral. Hoje podemos dizer, 
alto e bom som, que o Brasil dispõe de uma 
legislação eleitoral, se não perfeita, quase perfeita e 
muito se deve ao trabalho diuturno, infatigável e 
incansável do saudoso Ministro Edgar Costa. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Desvanece-
me a honrosa outorga que ora me confere, em nome 
do Movimento Democrático Brasileiro, o eminente 
Senador Lino de Mattos, que, com a propriedade que 
caracteriza suas intervenções enalteceu a 
personalidade do Ministro Edgar Costa em tôda a 
grandeza de suas virtudes cívicas e na indefectível 
diretriz de sua nobre vida integralmente posta a 
serviço do Direito e da Justiça. 

Rendo-lhe neste instante o meu testemunho 
de profundo respeito e admiração, o Senado da 
República pode estar certo de traduzir o sentimento 
nacional ao honrar a memória do Ministro Edgar 
Costa, cujo nome ficará na História da Magistratura 
brasileira como um admirável padrão de virtude 
espirituais morais. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Fernando Corrêa): – 
Com a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (não foi revisto 
pelo orador.): – Sr. Presidente, desejo sugerir ao 
Banco Nacional da Habitação estudos no sentido de 
que a classe ferroviária, com base nos planos 
daquela organização, encontra fórmula para construir 
suas casas. Aliás, não sugiro nenhuma inovação. O 
BNH já firmou convênio com a Companhia 
Siderúrgica Nacional, com a USIMINAS e com as 
classes armadas, o chamado Plano Militar de 
Construção Habitacional. 

A classe dos ferroviários, Sr. Presidente, 
merece realmente êsse amparo, essa consideração, 
e o estudo da fórmula pela qual o ferroviário poderá 
ter sua casa, sua residência. 

Com o advento dos transportes rodoviários e 
aéreos, a classe ferroviária ficou num plano de 
esquecimento, de abandono. No entanto, imenso é o 
número de ferroviários espalhados por todos os 
recantos da Pátria carentes dêsse amparo 
governamental. 

Acredito tratar-se de ato de justiça, e estou 
certo de que o BNH, cuja ação no sentido de dar 
casa aos que precisam tem progredido muito, tem, 
realmente, atendido a milhares e milhares de 
interessados. 

Não estou aqui para negar ao BNH os 
esforços imensos que têm sido feitos na execução 
do plano que se estabeleceu. 

O SR. MELLO BRAGA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Mas a verdade é 
que o problema habitacional é angustiante em nossa 
Pátria, e isso devido, sem dúvida alguma, à 
expansão da população brasileira, talvez à explosão 
demográfica, uma das maiores do mundo! 
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Concedo o aparte a V. Ex.ª 
O SR. MELLO BRAGA: – Quero aproveitar 

o discurso de V. Ex.ª para informar que até  
o fim dêste mês, em Curitiba, na Vila Oficinas, 
zona tìpicamente de ferroviários, que por isso  
tem o nome de "Oficinas", porque tem ali a 
Viação Paraná–Santa Catarina, devem ser 
entregues 700 casas para ferroviários, casas 
estas que foram construídos com os planos do 
BNH. De forma que o Paraná, neste particular, 
está sendo, em parte, atendido, e a reclamação 
que V. Ex.ª faz, por certo, será atendida  
quando venham os planos estabelecidos e 
cooperativas forem organizadas para essa 
finalidade. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Alegra-me 
sobremaneira a informação que presta o nobre 
colega Senador Mello Braga de que o problema 
está sendo não cogitado, mas resolvido no 
Estado do Paraná. Que as providências tomadas 
com relação aos ferroviários do Paraná se 
estendam aos ferroviários de todos os recantos 
do País, são os nossos desejos, as nossas 
aspirações e o pedido que formulamos, pois não 
estamos fazendo reclamação; estamos sugerindo 
ao Banco Nacional da Habitação que volte as 
suas vistas para os ferroviários ainda não 
alcançados por medidas salutares e oportunas 
como esta a que acaba de se referir o nobre 
Senador Mello Braga. 

O ferroviário, como todo trabalhador, tem 
vencimentos pequenos, parcos, e hoje a despesa 
com uma habitação absorve de 40 a 60% do 
ordenado do trabalhador. Com 40%, o 
trabalhador terá de acudir à alimentação, roupa, 
calçado, saúde, enfim, uma série de exigências 
para que possa ter uma vida razoável, uma vida 
digna, uma vida humana. Não é possível ao 
trabalhador, em particular, no caso, o ferroviário, 
viver neste apêrto terrível com apenas 40% para 
acudir a tôdas as despesas, quando a maior parte 
do ordenado é consumida com habitação. 

Nestas condições, peço permissão para 
registrar aqui, mais uma vez, já que o fiz 
anteriormente com relação a outras providências, 
êste pedido que vai direto ao Dr. Mário Trindade, o 
qual realmente tem atendido às reivindicações que 
têm sido encaminhadas àquela Presidência do 
B.N.H. 

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer. 
(Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – José Cândido – Waldemar 

Alcântara – Domício Gondim – Arnon de Mello – 
Leandro Maciel – José Leite – Josaphat Marinho – 
Eurico Rezende – Vasconcelos Torres – Benedicto 
Valladares – Nogueira da Gama – Adolpho Franco – 
Attílio Fontana. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Sôbre 
a mesa, projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1º-
Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 23, DE 1970 

 
Dispõe sôbre a inclusão dos servidores 

municipais no regime de previdência social do INPS, 
alterando a redação do item I do art. 3º da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Passa a vigorar com a seguinte 

redação o art. 3º da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 
1960: 

"I – os servidores civis e militares da União, 
dos Estados e dos Territórios, bem como os das 
respectivas autarquias, que estiverem sujeitos a 
regimes próprios de previdência." 

Art. 2º – Computar-se-á, para todos os efeitos, 
o tempo de serviço prestado aos Municípios pelos 
servidores que, por fôrça desta lei, passarem a ser 
beneficiários do INPS. 
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Art. 3º – Esta lei entrará em vigor com a 

promulgação de seu regulamento, a ser expedido até 
noventa dias após a sua publicação, por ato do 
Presidente da República. 
 

Justificação 
 
Sendo, muito embora, competência deferida 

expressamente à União, por tôdas as Constituições, 
a partir da de 1934, legislar sôbre previdência social, 
preferiu a Lei nº 3.807, de 1960, Orgânica da 
Previdência Social, excluir de seu âmbito, entre 
outros, os servidores municipais sujeitos a regime 
próprios de seguro social. 

Tal exclusão é, inequìvocamente, injustificável. 
Com efeito, nas milhares de unidades 

municipais disseminadas pela vastidão do território 
nacional, é que referida exceção era menos 
recomendável. 

Se não vejamos. 
Na verdade, a previdência social não passa da 

aplicação de método de economia coletiva, baseado 
fundamentalmente na chamada "lei dos grandes 
números", permissiva da adoção de processo de 
previsão científica de riscos sociais, mediante a 
elaboração de tabelas biométricas. Diz muito bem o 
acatado técnico Armando de Oliveira Assis 
Compêndio de Seguro Social. Fundação Getúlio 
Vargas, Rio, 1963, pág. 23), referindo-se à lei dos 
grandes números: 

"E êste último fator é imprescindível para que 
sejam preenchidas as duas últimas condições de 
ordem objetiva, ou seja, a mensurabilidade do risco e 
a praticabilidade do prêmio. Na sua prática 
operacional, o seguro deve e precisa, pois, alcançar 
o grande número. Porém, a êste afã deve êle 
agregar o de distribuir a massa que reúne sob sua 
proteção pela maior área possível, a fim de se 
resguardar dos efeitos dos eventos catastróficos, os 
quais, para felicidade do homem, se circunscrevem a 
uma pequena região geográfica. 

Tal preocupação se traduz, correntemente, 
pela expressão "pulverização de riscos", e se 
destina, portanto, a afastar as causas que 
possam perturbar a regularidade das previsões 
efetuadas. Para isto, tão necessária como a 
pulverização dos riscos é também a sua 
homogeneização, pois é claro que a lei das 
probalidades se reduz à análise de uma multidão 
de fatos análogos. Dessa forma, para que a 
comunhão de risco ofereça aos que dela 
participam a certeza de êxito, faz-se 
imprescindível que a prática corresponda, tão 
exatamente quanto possível, às condições 
teóricas que presidirem à sua criação." 

Ora, o reduzido contingente de servidores 
das pequenas comunas brasileiras impossibilita, 
evidentemente, organizem as Prefeituras 
sistemas eficientes e econômicos de previdência 
social. 

Na realidade, por fôrça de referidas 
limitações, ocorre um aparente paradoxo: os 
sistemas acarretam pesados encargos financeiros 
para as municipalidades e, mesmo assim, só 
podem oferecer benefícios insuficientes e 
insatisfatórios aos seus servidores. 

Circunstâncias que tais são decorrência 
inelutável da ausência dos pressupostos técnicos 
antes mencionados. 

Justo e compreensível, portanto, é o 
verdadeiro clamor que se levanta e se avoluma 
em todo o País, partindo, principalmente, das 
Câmaras Municipais em favor da extensão do 
regime de seguro social do INPS aos servidores 
dos Municípios. 

A rigor, esta solução equaciona, a um só 
tempo, dois importantes problemas: reduz os 
encargos que oneram notadamente as unidades 
municipais de pequeno porte e, por outro lado, 
propicia melhor e mais eficiente amparo aos seus 
servidores. 

Êste, pois, o claro objetivo da proposição. 
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Em sua redação atual, o item I do art. 3º da 

Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, relaciona 
os que são excluídos do regime da Lei Orgânica 
da Previdência Social. Conseqüentemente, 
deixando de constar, na redação proposta, 
daqueles que são excluídos dessa incidência os 
servidores municipais, passarão êles 
automàticamente a ser abrangidos pela legislação 
em causa. 

O art. 2º do projeto, ao determinar seja 
considerado, para todos os efeitos, perante o 
INPS, o tempo de serviço municipal, adota a 
proposição a única solução humana e jurídica, no 
caso, cabível. 

Realmente, passando os servidores 
municipais a serem compulsòriamente vinculados 
a outro sistema de previdência – o da legislação 
federal –, seria inadmissível não se lhes 
assegurasse, sem quaisquer restrições, o 
cômputo de seu tempo de serviço. 

Não se argumente contra êsse dispositivo 
ser êle criador de novos encargos  
para a Previdência Social, fazendo-se,  
diante dessa suposição, necessária a previsão  
da correspondente fonte de custeio, 
constitucionalmente exigível em outras  
hipóteses. 

O que, de fato, preceitua textualmente o 
parágrafo único do art. 165 da Constituição é: 

"Parágrafo único – Nenhuma prestação de 
serviço de assistência ou de benefício 
compreendidos na previdência social será criada, 
majorada ou estendida, sem a correspondente 
fonte de custeio total." 

No caso, entretanto, do projeto, nenhum 
benefício é criado, estendido ou majorado. Cuida, 
isto sim, exclusivamente a proposição de não 
mais permitir continuem à margem do sistema 
geral da Lei Orgânica da Previdência Social, do 
qual, entendemos, nunca deveriam ter sido 
excluídos, os servidores municipais. 

Sumariadas as razões inspiradoras  
do projeto, confiamos encontrarão elas, da 

 

parte de nossos eminentes pares, o apoio necessário 
à sua transformação em lei. 

Sala das Sessões, 14 de julho de 1970. – 
Aurélio Vianna. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 24, DE 1970 

 
Dispõe sôbre o afastamento de funcionário 

público candidato a cargos eletivos. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O funcionário público obrigado a 

desincompatibilizar-se, nos têrmos da Lei 
Complementar nº 5, de 29 de abril de 1970, não 
sofrerá qualquer prejuízo financeiro, e o tempo em 
que permanecer afastado ser-lhe-á contado apenas 
para efeito de aposentadoria. 

Art. 2º – O afastamento previsto no artigo 
anterior sòmente prevalecerá após comunicação do 
Partido Político de ter sido a candidatura do 
funcionário homologada pela respectiva convenção. 
 

Justificação 
 
De caráter interpretativo, o presente projeto 

objetiva aclarar a situação em que se acha 
mergulhada ponderável parcela do funcionalismo 
público, sujeita à desincompatibilização instituída 
pela Lei Complementar nº 5, de 29 de abril de 1970. 

A grande indagação tem residido em saber-se 
se o funcionário candidato deverá ou não continuar a 
receber o vencimento e as vantagens de seu cargo 
durante o período do afastamento. 

Não é clara, nesse particular, a legislação 
existente. O certo é que, diante dêsse fato, fica 
grande parcela do funcionalismo desejosa de 
postular mandato eletivo ao sabor da interpretação 
pessoal dos chefes das respectivas repartições, uns 
dispostos a continuar pagando-lhe os vencimentos, 
já que nada existe a proibi-lo, outros recusando-se a 
fazê-lo, sob a alegação de falta de autorização para 
tanto. 
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Enquadrando-se a presente proposição no 

âmbito do Direito Eleitoral de que trata a letra b do 
item XVII do art. 8º do texto constitucional, sua 
iniciativa está assegurada a qualquer parlamentar, 
consoante o art. 56 da Constituição, sem as 
restrições estabelecidas no dispositivo seguinte. 

Por todo exposto, confiamos mereça o projeto 
acolhimento favorável, capaz de propiciar-lhe 
tramitação condizente com suas altas finalidades  
e tendo em vista a proximidade dos pleitos 
eleitorais. 

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1970. – 
Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Os 
Projetos lidos irão à publicação e, em seguida, 
serão despachados às Comissões competentes. 
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 154, DE 1970 

 
Nos têrmos do art. 311, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 15, de 1970 (nº 2.174-B/70, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 12 e ao caput 
do art. 23 da Lei nº 4.513, de 1º-12-64, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 14 ,de julho de 1970. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Em 
conseqüência da deliberação do Plenário, o projeto 
será incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão. 

Levo ao conhecimento dos Srs. Senadores 
que S. Ex.ª o Sr. Ministro Delfim Netto, da Fazenda, 
solicitou a esta Presidência, nos têrmos do nº 2 do 
art. 380 do Regimento Interno, as necessárias 
providências para o seu comparecimento ao 
Plenário desta Casa, às 15 horas do próximo dia 16 
de julho, quinta-feira, a fim de fazer uma exposição 
sôbre assunto inerente às atribuições daquele 
Ministério. 

Não há oradores inscritos. (Pausa.) Passa-se 
à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 199, de 1968 (nº 1.685-C/68, na 
Casa de origem), que altera o Quadro da Secretaria 
do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECERES, sob números 310, 311, 312 e 

313, de 1970, das Comissões: 
– de Serviço Público Civil, favorável, com 

Emendas que oferece de números 1 e 2 CSPC; 
– de Finanças: 1º pronunciamento – 

solicitando audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça; 2º pronunciamento – pela rejeição; e 

– de Constituição e Justiça, pela rejeição, uma 
vez que os objetivos do projeto já foram atendidos 
pelo Decreto-lei nº 583, de 1969. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
O projeto foi rejeitado. 
A matéria será arquivada, devendo ser feita a 

devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 199, DE 1968 
 

(Nº 1.685-C/68, na Casa de origem) 
 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ficam criados, no Quadro da 

Secretaria do Tribunal Superior Elei- 
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toral, 1 (um) cargo isolado de provimento em 
comissão, de Diretor de Serviço, símbolo PJ-1, e 
2 (dois) cargos de Auxiliar de Plenário, isolados, 
de provimento efetivo, símbolo PJ-6, e 1 (um) 
cargo, também isolado, de Auxiliar de 
Enfermagem, de provimento efetivo, símbolo PJ-
9. 

Art. 2º – Os cargos isolados de provimento 
efetivo, de Auxiliar de Portaria, passam a ser  
em número de 20 (vinte), todos do símbolo  
PJ-7. 

Art. 3º – O cargo de Assessor 
Administrativo, atualmente vago, e o de Auditor 
Fiscal, quando se vagar, serão preenchidos, 
respectivamente, por bacharel em Direito e 
Economista, mediante concurso público de títulos 
e de provas. 

Art. 4º – Assegurada a situação efetiva do 
Diretor-Geral e do Secretário-Geral da 
Presidência, os respectivos cargos passarão a 
ser providos em comissão. 

Art. 5º – Para fazer face à despesa 
proveniente da criação dos novos cargos, são 
extintos 3 (três) cargos de Taquígrafo, símbolo 
PJ-4, todos atualmente vagos. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – 
Item 2 

 
Discussão, em turno único (apreciação 

preliminar, da juridicidade, nos têrmos do art. 
265-A do Regimento Interno), do Projeto de Lei 
da Câmara nº 23, de 1969 (nº 890-A, de 1968, na 
Casa de origem), que fixa o horário de trabalho 
dos Registros Públicos, e dá outras providências, 
tendo: 

 
PARECER, sob nº 428, de 1970, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela rejeição, 

por ínjuridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
O projeto foi rejeitado e vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 23, DE 1969 
 

(Nº 890-C/68, na Casa de origem) 
 
Fixa o horário de trabalho dos Registros 

Públicos e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O Serviço de Registros de Pessoas 

Jurídicas, de Títulos e Documentos, de Imóveis e 
Propriedade Literária, Científica e Artística funcionará 
das 11 às 17 horas, diàriamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Está 
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Não havendo orador inscrito para esta 
oportunidade, está facultada a palavra. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
presente Sessão, designando para a próxima a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Discussão, em turno único, da redação 

final, oferecida pela Comissão de  
Redação em seu Parecer nº 462, 
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de 1970, do Projeto de Decreto Legislativo nº 38, 
de 1970 (nº 136-B/70, na Casa de origem), que 
dispõe sôbre a fixação do subsídio e ajuda de 
custo dos membros do Congresso Nacional, para 
a legislatura a iniciar-se em 1º de fevereiro de 
1971. 
 

2 
 
Discussão, em turno único, da redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 1970 
(número 144-A/70, na Casa de origem), oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 456, 
de 1970, que aprova o texto do Decreto-lei número 
1.105, de 20 de maio de 1970. 
 

3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 15, de 1970 (nº 2.174-B/70, na Casa 
de origem), que dá nova redação ao artigo 12 e ao 
caput do art. 23 da Lei nº 4.513, de 1º de dezembro 
de 1964, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a ela 
incorporando o patrimônio e as atribuições do Ser- 

 

viço de Assistência a Menores, e dá outras 
providências (incluído em Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício concedida na Sessão 
anterior, a requerimento do Senador Gilberto 
Marinho), tendo: 

 
PARECER, sob nº 463, de 1970, da 

Comissão: 
– de Projetos do Executivo pela aprovação. 

 
4 

 
Discussão, em turno único, do Parecer nº 453, 

de 1970, da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1969, 
que modifica o art. 142 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho) – Parecer no sentido de ser sobrestada a 
matéria para ser anexado ao projeto de Código da 
Justiça do Trabalho, cujo envio ao Congresso 
Nacional foi anunciado. 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 30 

minutos.) 
 



79ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 15 DE JULHO DE 1970 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO CLEOFAS, FERNANDO CORRÊA, PAULO TORRES E LINO DE 
MATTOS 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Oscar Passos – Flávio Britto – Milton Trindade 

– Clodomir Milet – Sebastião Archer – Victorino 
Freire – Petrônio Portella – José Cândido – Wilson 
Gonçalves – Dinarte Mariz – Manoel Villaça – Ruy 
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Domício 
Gondim – João Cleofas – José Ermírio – Júlio Leite – 
Antônio Balbino – Carlos Lindenberg – Eurico 
Rezende – Paulo Torres – Aurélio Vianna – Gilberto 
Marinho – Benedicto Valladares – Lino de Mattos – 
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Bezerra Neto – 
Mello Braga – Celso Ramos – Antônio Carlos – 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas) – A lista 
de presença acusa o comparecimento de 32 Srs. 
Senadores. Há número regimental. Declaro aberta a 
Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é aprovada sem debates. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Agradecimento de comunicação referente a 

veto presidencial: 
– Nº 95/70 (nº 2047/70, na origem), de  

14 do corrente, referente ao veto presi- 
 

dencial ao Projeto de Lei nº 63/68, no Senado, nº 
539-C/67, na Câmara, que "define e pune atos de 
fraude nas competições esportivas, e dá outras 
providências". 

 
Agradecendo remessa de autógrafo de 

Decretos Legislativos: 
– Nº 96/70 (nº 205/70, na origem), de 14 do 

corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 39, de 
1º de julho de 1970, "que aprova o texto do Protocolo 
de Genebra, de 17 de junho de 1925, sôbre a 
Proibição de Emprêgo, na Guerra, de Gases 
Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios 
Bacteriológicos de Guerra". 

– Nº 97/70 (nº 206/70, na origem), de 14 do 
corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 38, de 
1970, que "denega provimento a recurso do Tribunal 
de Contas da União, referente ao pagamento da 
despesa de NCr$ 5.698,19 (cinco mil, seiscentos e 
noventa e oito cruzeiros novos e dezenove 
centavos), em favor da Companhia Fábio Bastos, 
Comércio e indústria". 

 
Agradecimento de comunicação referente à 

escolha de nome indicado para cargo cujo 
provimento depende da prévia aquiescência do 
Senado: 

– Nº 98/70 (nº 207/70, na origem), de 14 do 
corrente, referente à escolha do Senhor David 
Silveira da Mota Júnior, para exercer a função de 
Enviado Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil 
junto ao Govêrno da República da África do Sul. 
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OFÍCIO 
 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 
 
Encaminhando à revisão do Senado 

autógrafos dos seguintes projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 17, DE 1970 

 
(Nº 2.178-B/70, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 
 
Autoriza o Ministério da Educação e Cultura a 

celebrar o contrato de serviços técnicos com o 
Consórcio Nacional de Planejamento Integrado – 
CNPI, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Ministério da Educação e Cultura 

autorizado a contratar, através da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os serviços 
técnicos necessários à elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Integrado e Proteção do Bairro 
Histórico do Município de Parati, Estado do Rio de 
Janeiro, com o Consórcio Nacional de Planejamento 
Integrado – CNPI – no valor de Cr$ 1.214.467,24 
(um milhão, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e 
sessenta e sete cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

Art. 2º – A importância correspondente ao 
valor do contrato referido no artigo anterior será paga 
da seguinte maneira: 10% (dez por cento), com 
recursos orçamentários da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, e 90% (noventa por 
cento), financiados pela Financiadora de Estudos e 
Projetos S/A – FINEP –, emprêsa pública vinculada 
ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. 

Art. 3º – É o Poder Executivo autorizado a 
incluir, nas propostas do Orçamento da União para 
os exercícios de 1971 a 1977, as importâncias 
abaixo discriminadas, a fim de atender à amorti- 

 

zação do principal e encargos financeiros 
previstos no contrato de que trata o artigo 1º 
desta lei: 

 
 Cr$ 
  
1971 ................................................... 342.467,87 
1972 ................................................... 370.716,11 
1973 ................................................... 337.925,49 
1974 ................................................... 305.134,88 
1975 ................................................... 272.344,27 
1976 ................................................... 239.553,65 
1977 ................................................... 206.763,06 

 
Parágrafo único – A importância referente 

ao exercício de 1971 inclui o valor de Cr$ 
121.446,73 (cento e vinte e um mil, quatrocentos 
e quarenta e seis cruzeiros e setenta e três 
centavos), relativo à parcela de 10% (dez por 
cento), não financiada. 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

MENSAGEM 
Nº 174, DE 1970 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição e 

para ser apreciado nos prazos nêle referidos, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Educação e Cultura, o anexo projeto 
de lei que "autoriza o Ministério da Educação e 
Cultura a celebrar contrato de financiamento com 
a Financiadora de Estudos e Projetos S.A. – 
FINEP – e dá outras providências". 

Brasília, em 18 de junho de 1970. – Emílio 
G. Medici. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 3.243, DE 

1970, DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA. 

Em 17 de junho de 1970. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República: 
O Decreto nº 58.077, de 24 de março de 

1966, elevou o Município de Parati, no Estado do 
Rio de Janeiro, à categoria de Monumento 
Nacional e, ao mesmo tempo, atribui ao Ministério 
da Educação e Cultura, através da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a 
função de promover – com o concurso dos órgãos 
competentes daquele Estado e do Município 
interessado, dos Ministérios do Planejamento, 
Transportes e da Agricultura, Indústria e do 
Comércio – a adoção do plano urbanístico, 
adequado tanto à preservação do acervo 
arquitetônico e natural do sítio histórico de Parati, 
quanto ao desenvolvimento e valorização da 
cidade e do território municipal. 

Para dar cumprimento àquele diploma legal, 
a Diretoria do Patirmônio Histórico e Artístico 
Nacional, preliminarmente, obteve assistência 
técnica da UNESCO e, posteriormente, iniciou 
diligências no sentido de contratar os estudos 
definitivos para a elaboração do plano a ser 
adotado. Assim, convidaram-se escritórios 
técnicos especializados do País a apresentar 
propostas para a execução do Plano de 
Desenvolvimento Integrado da região 
compreendida pelo Município. 

Das seis propostas concorrentes, que  
foram analisadas e julgadas por uma  
comissão especialmente designada para êsse 
fim, foi selecionada a da emprêsa "Consórcio 
Nacional de Planejamento Integrado", que  
orçou os seus serviços em Cr$ 1.214.467,24 (um 
milhão duzentos e quatorze mil, quatrocentos e 
sessenta e sete cruzeiros e vinte e quatro 
centavos). 

Como o intuito de obter os recursos  
para atender aos gastos decorrentes da 

 

elaboração dos mencionados estudos, êste 
Ministério recorreu à Financiadora de Estudos e 
Projetos S.A. – FINEP –, emprêsa pública ligada ao 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. 
Essa financiadora já examinou a proposta vencedora 
e aprovou a concessão do financiamento. 

A garantia a ser fornecida à FINEP pelo 
financiamento porposto será a inclusão, no 
Orçamento Federal, a partir do ano de 1971, de 
dotações específicas que permitam o ressarcimento 
da dívida, forma essa de garantia considerada 
suficiente pelo Conselho Monetário Nacional, em 
reunião de 12 de maio de 1969. 

Sôbre a matéria manifestou-se favoràvelmente 
o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. 

Nessas condições, e tendo em vista o disposto 
no art. 62, § 3º, da Constituição Federal, tenho a 
honra de submeter o assunto à elevada apreciação 
de Vossa Excelência, solicitando que, no caso de 
concordar com a pretensão exposta, se digne de 
encaminhar ao Congresso Nacional o anexo projeto 
de lei que autoriza a celebração de contrato de 
financiamento com a citada emprêsa pública. 

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, 
meus protestos do mais profundo respeito. – Jarbas 
G. Passarinho. 

(Às Comissões de Projetos do Executivo e de 
Finanças.) 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 45, DE 1970 

 
(Nº 141-B/70, na Casa de origem) 

 
Aprova o Acôrdo Básico entre o Govêrno do 

Brasil e o Instituto Interamericano de Ciências 
Agronômicas sôbre Privilégios e Imunidades do 
Instituto, firmado em Brasília a 2 de março de 1970. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo  

Básico entre o Govêrno do Brasil e o  
Instituto Interamericano de Ciências Agro- 
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nômicas sôbre Privilégios e Imunidades do Instituto, 
firmado em Brasília, a 2 de março de 1970. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

MENSAGEM 
Nº 113, DE 1970 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, 

inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acôrdo Básico entre o Govêrno do Brasil e o Instituto 
Interamericano de Ciências Agronômicas sôbre 
Privilégios e Imunidades do Instituto, firmado em 
Brasília a 2 de março de 1970. 

Brasília, 22 de maio de 1970. – Emíllo G. 
Médici. 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
Of. nº 364-SAP-70 
Em 22 de maio de 1970. 
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário. 
Tenho a honra de encaminhar a essa 

Secretaria a mensagem do Excelentíssimo Sr. 
Presidente da República, acompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, relativa ao texto do Acôrdo 
Básico entre o Govêrno do Brasil e o Instituto 
Interamericano de Ciências Agronômicas sôbre 
Privilégios e Imunidades do Instituto, firmado em 
Brasília a 2 de março de 1970. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração, – João Leitão de Abreu, Ministro 
Extraordinário para os Assuntos do Gabinete Civil. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR. 
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 
Em 15 de maio de 1970. 

 
DEA/DAI-116.661. (20) . 

 
A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Emílio Garrastazu 
Médici, Presidente da República. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa 

Excelência o texto, em português, do Acôrdo Básico 
entre o Govêrno do Brasil e o Instituto 
Interamericano de Ciências Agronômicas sôbre 
Privilégios e Imunidades do Instinto, firmado em 
Brasília a 2 de março passado. 

2. O Convênio que ora é submetido à alta 
apreciação de Vossa Excelência tem como objetivo 
facilitar e regulamentar as atividades, no território 
brasileiro, do maior organismo especializado da 
Organização dos Estados Americanos. 

3. Sua aprovação é especialmente oportuna 
no momento presente, em que as atividades  
do IICA estão sendo substancialmente ampliadas  
no Brasil e cobrem extensa área geográfica, 
compreendendo programas de cooperação agrícola 
que vão de Belém do Pará ao Rio Grande do  
Sul. 

4. O Acôrdo Básico, após determinar a 
personalidade jurídica do Instituto, estabelece suas 
prerrogativas e imunidades e a do pessoal 
estrangeiro a seu serviço. Seguem essas 
prerrogativas e imunidades o modêlo da Convenção 
de Viena sôbre Relações Diplomáticas, de 18 de 
abril de 1961, da qual o Brasil é parte. 

5. Ficam assim os funcionários estrangeiros do 
IICA isentos de impostos, restrições de imigração e 
serviços de caráter nacional em geral, tal como é 
costume no caso de funcionários internacionais. 

6. Por seu lado, o Instituto renuncia à 
imunidade de jurisdição no caso dos seus 
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funcionários pertencentes à categoria de Pessoal 
Auxiliar e se compromete a renunciar à imunidade 
de qualquer dos seus funcionários quando 
considerar que aquêle privilégio estiver obstando 
o curso da justiça e a renúncia não vier causar 
prejuízo ao Instituto. 

7. Assume, outrossim, o compromisso de 
cooperar com as autoridades brasileiras 
competentes no sentido de facilitar a 
administração da justiça e evitar que ocorram 
abusos em relação às prerrogativas e imunidades 
de que trata o presente Acôrdo. 

8. Nessas condições, Senhor Presidente, 
penso que o Convênio em aprêço merece a 
aprovação do Poder Legislativo e que Vossa 
Excelência se dignará, se assim houver por bem, 
dar-lhe o encaminhamento de praxe, em 
observância ao artigo 44, inciso I, da Constituição 
Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Sr. Presidente, os protestos do 
meu mais profundo respeito. – Mário Gibson 
Barboza. 

ACÔRDO BÁSICO ENTRE O GOVÊRNO 
DO BRASIL E O INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS SOBRE 
PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DO INSTITUTO. 

Considerando: 
Que o Brasil é signatário da Convenção 

sôbre o Instituto Interamericano de Ciências 
Agronômicas, aberta à assinatura da União Pan-
Americana no dia 15 de janeiro de 1944, na qual 
é reconhecida a personalidade jurídica do 
Instituto; 

Que o Instituto Interamericano de Ciências 
Agronômicas tem por objetivo estimular e 
promover o desenvolvimento das atividades 
agrícolas nos Estados Americanos através da 
pesquisa, ensino e divulgação da teoria e prática 
da agricultura, bem como de outras artes e 
ciências correltas; 

Que, em cumprimento dêsses  
propósitos, o Instituto Interamericano de Ciên- 

 

cias Agronômicas manterá uma representação oficial 
no Brasil e estabelecerá programas de atividades 
visando ao desenvolvimento rural, que forem 
aprovados pela Junta Diretora do Instituto; 

Que as atividades relativas ao ensino, 
pesquisas e assessoria, próprias do programa 
indicado ou de outros que o Instituto venha a 
estabelecer, serão levadas a efeito em colaboração 
com as instituições brasileiras competentes; 

Que, de acôrdo com o estabelecido no art. 105 
da Carta da Organização dos Estados Americanos, e 
para facilitar o cumprimento dos objetivos 
mencionados, é conveniente formalizar um Acôrdo 
com o fim de determinar as facilidades, prerrogativas 
e imunidades que serão concedidas ao Instituto no 
Brasil; 

Que o Diretor-Geral do Instituto está 
autorizado a negociar o presente Acôrdo Básico com 
o Govêrno brasileiro pela Junta Diretora do Instituto; 
conforme decisão adotada na sessão realizada na 
União Pan-Americana, em Washington, D.C. em 
fevereiro de 1965; 

O Govêrno da República Federativa do Brasil, 
doravante referido como Govêrno, representado pelo 
Ministro, de Estado das Relações Exteriores, 
Embaixador Mário Gibson Barboza, de uma parte, e 
o Instituto Interamericano de Ciências Agronômicas, 
da Organização dos Estados Americanos, referido 
doravante como o Instituto, representado pelo seu 
Diretor-Geral, Senhor José Emílio Araújo, de outra 
parte, 

Concordaram no seguinte: 
 

SEÇÃO I 
 

Personalidade Jurídica da Organização 
 

Artigo I 
 
O Instituto é um organismo  

especializado interamericano, constituído  
pelos Estados-Membros da Organização dos 
Estados Americanos, possuindo, de acôr- 
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do com o Capítulo XV da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, personalidade jurídica própria. 

 
Artigo II 

 
O Instituto, por intermédio de sua Delegação 

Regional para a Zona Sul, e através de sua 
Representação Oficial no Brasil, desenvolverá as 
atividades e programas necessários para a devida 
execução dêste Acôrdo. Estas atividades poderão 
ser parte dos programas regulares do Instituto, 
projetos financiados com quotas dos Estados-
Membros, parte de projetos do Programa de 
Cooperação Técnica da OEA em que o Instituto seja 
a entidade cooperadora, ou das responsabilidades 
assumidas em virtude de contratos firmados ou 
doações recebidas. 
 

Artigo III 
 
Os Convênios de Operação que o Govêrno e o 

Instituto celebram para a melhor execução do 
presente Acôrdo deverão ater-se às seguintes 
normas básicas: 

1. Os Convênios de Operação poderão ser 
celebrados para períodos de 4 (quatro) anos, e nêles 
será prevista a forma pela qual deverão ser 
prorrogados ou renovados. 

2. Em cada Convênio serão determinadas as 
contribuições e facilidades que, em cada caso, sejam 
pactuadas entre o Govêrno brasileiro e o Instituto, 
bem como as obrigações que correspondam a cada 
uma das Partes Contratantes. 

 
SEÇAO II 

 
Prerrogativas e Imunidades do Instituto 

 
Artigo IV 

 
O Instituto poderá contratar, adquirir e dispor 

de bens móveis, assim como adquirir bem imóvel 
destinado à instalação de sua Representação no 
Brasil. 

Artigo V 
 
A sede, os bens e os arquivos do Instituto 

serão invioláveis, não suscetíveis de 
desapropriação, requisição ou de qualquer outra 
forma de intervenção, seja de caráter 
administrativo, legislativo ou judicial. 
 

Artigo VI 
 
O Instituto gozará de completa imunidade 

de jurisdição no Brasil, não podendo ser 
processado, salvo nos casos em que renuncie 
expressamente a essa imunidade. 
 

Artigo VII 
 

O Instituto será: 
a) isento de qualquer contribuição fiscal 

direta, entendendo-se, contudo, que não poderá 
ser reclamada isenção de contribuição que  
de fato constitua retribução por serviços  
públicos; 

b) isento de direitos aduaneiros que 
incidam sôbre objetos importados ou exportados 
para uso oficial. Os artigos importados livres de 
direitos não serão vendidos no Brasil, senão de 
acôrdo com as condições que forem acordadas 
com o Govêrno; 

c) isento de direitos aduaneiros, proibições 
ou restrições para a importação e exportação de 
suas publicações. 
 

Artigo VIII 
 
O Instituto poderá ter fundos e movimentar 

contas em qualqler moeda, bem como  
convertê-las em outras. Poderá, igualmente, 
transferir divisas de um Estado para outro,  
ou no território de qualquer Estado. No exercício 
dêstes direitos, o Instituto, sem prejuízo  
de seus interêsses, dará a devida atenção  
às observações que porventura faça o  
Govêrno. 
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Artigo IX 
 
O Instituto gozará, no Brasil, de um 

tratamento favorável em suas comunicações 
oficiais, idêntico ao concedido às missões 
diplomáticas no tocante a prioridade, tarifas, 
sobretarifas e impostos. 

 
SEÇÃO III 

 
Prerrogativas e Imunidades do Pessoal 

 
Artigo X 

 
Todos os funcionários do Instituto, quer 

sejam permanentes ou temporários, gozarão de 
imunidade de jurisdição civil e criminal no Brasil, 
pelos atos praticados no desempenho de suas 
funções. 

 
Artigo XI 

 
Os funcionários do Instituto gozarão, 

igualmente, das seguintes prerrogativas: 
a) estarão isentos de impostos que incidam 

sôbre os salários ou vencimentos pagos pelo 
Instituto; 

b) não estarão sujeitos, bem como suas 
espôsas e filhos menores, a qualquer restrição de 
imigração; 

c) ser-lhe-ão concedidas, no tocante ao 
movimento internacional de fundos, franquias 
idênticas às que desfrutem os funcionários de 
categorias equivalentes pertencentes às missões 
diplomáticas estrangeiras acreditadas junto ao 
Govêrno; 

d) em caso de crises internacionais, 
desfrutarão, com suas espôsas e filhos, das 
mesmas facilidades de repatriação de que gozam 
os agentes diplomáticos; 

e) poderão importar, livre de impostos, seus 
bens móveis, após tomarem posse de seus 
cargos no Brasil; 

f) estarão isentos de qualquer serviço de 
caráter nacional. 

Artigo XII 
 
As prerrogativas e imunidades estabelecidas 

nos artigos anteriores não são aplicáveis aos 
funcionários do Instituto que tenham a nacionalidade 
brasileira. 
 

Artigo XIII 
 
O Instituto renuncia à imunidade de jurisdição 

quanto a seus empregados ou funcionários da 
categoria de Pessoal Auxiliar, aos quais será 
aplicada a legislação de trabalho do Brasil. 
 

Artigo XIV 
 
Além das prerrogativas e imunidades 

especificadas nos artigos precedentes, serão 
concedidas ao Diretor-Geral, ao Subdiretor e ao 
Diretor Regional para a Zona Sul, suas espôsas e 
filhos, as prerrogativas e imunidades, isenções e 
facilidades que são outorgadas aos enviados 
diplomáticos, de acôrdo com o Direito Internacional. 
 

Artigo XV 
 
O Diretor-Geral do Instituto, ou seu 

representante autorizado, comunicará os nomes dos 
funcionários do Instituto que gozarão das imunidades 
e prerrogativas mencionadas nos artigos anteriores. 
 

Artigo XVI 
 
O Govêrno concederá facilidades na obtenção 

de vistos aos funcionários do Instituto e às pessoas 
que forem indicadas pelo mesmo para realizar ciclos 
de estudos, participar de conferências, seminários e 
atividades similares, bem como acompanhar o 
desenvolvimento de seus programas no Brasil. 
 

SEÇÃO VI 
 

Caráter das Prerrogativas e Imunidades 
 

Artigo XVII 
 
As prerrogativas e imunidades são 

concedidas aos funcionários do Instituto 
exclusivamente no interêsse da entidade.  
Por conseguinte, renunciará o Instituto 
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à imunidade de qualquer dos seus funcionários 
quando considerar que aquêle privilégios estiver 
obstando o curso da justiça e a renúncia não vier 
causar prejuízo ao Instituto. 

 
Artigo XVIII 

 
O Instituto, quando solicitado, cooperará  

com as autoridades brasileiras competentes no 
sentido de facilitar a administração da justiça e 
evitará que ocorram abusos em relação às 
prerrogativas e imunidades de que trata o presente 
Acôrdo. 
 

SEÇÃO V 
 

Disposições Finais 
 

Artigo XIX 
 
Qualquer alteração do presente Acôrdo 

dependerá da aprovação das Partes Contratantes, 
que se consultarão prèviamente. 

 
Artigo XX 

 
O presente Acôrdo será ratificado pelas 

autoridades competentes e entrará em vigor trinta 
dias após a notificação de que foram cumpridas as 
respectivas formalidades legais. 

 
Artigo XXI 

 
O presente Acôrdo poderá ser renunciado a 

qualquer momento, mediante notificação escrita, 
cessando seus efeitos seis meses a contar da data 
do recebimento da notificação da denúncia. 

Em fé do que, os Representantes acima 
indicados firmam o presente Acôrdo. 

Feito na cidade de Brasília aos dois dias do 
mês de março de 1970. – Pelo Govêrno da 
República Federativa do Brasil: Mário Gibson 
Barboza – Pelo Instituto Interamericano de Ciências 
Agronômicas: José Emílio de Araújo. 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 464, DE 1970 

 
da Comissão de Minas e Energia, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1968 (nº 1.190-
B/63, na Câmara), que disciplina a extração de 
calcário e estabelece normas para a produção de 
corretivo cálcico para uso agrícola. 

 
Relator: Sr. José Leite 
O Senhor Presidente do Senado, em Sessão 

de 28 de novembro de 1969, houve por bem 
recomendar a remessa, às Comissões competentes, 
de todos os projetos cujos pareceres foram 
proferidos em data anterior a dezembro de 1968, "a 
fim de que estas possam sugerir a orientação a 
seguir na sua tramitação". 

Como se sabe, durante o período do recesso 
do Congresso Nacional, o Poder Executivo expediu 
grande número de decretos-leis, modificativos da 
legislação vigente e outros criando novos preceitos. 

Diante dessas razões, retorna ao exame desta 
Comissão o projeto de lei que "disciplina a extração 
de calcário e estabelece normas para a produção de 
corretivo cálcico para uso agrícola". 

Examinamos detidamente a matéria e nada 
encontramos que pudesse modificar o nosso 
pronunciamento anterior, emitido em 16 de outubro 
de 1968 e aprovado por esta Comissão, favorável ao 
projeto, nos têrmos da Emenda Substitutiva que 
apresentamos, na qual atendemos sugestões do 
Ministério das Minas e Energia e o do Ministério da 
Agricultura, e que "dispõe sôbre o financiamento da 
produção, aquisição e transporte de pó calcário para 
fins agrícolas, e dá outras providências". 

Diante do exposto, mantemos o nosso parecer 
anterior, pela aprovação do projeto, na forma da 
Emenda Substitutiva da Comissão de Minas e 
Energia. 

Sala das Comissões, em 28 de abril de 1970. 
– Josaphat Marinho, Presidente – José Leite, Relator 
– Mello Braga – Victorino Freire. 
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PARECER 
Nº 465, DE 1970 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 66, de  
1968. 

 
Relator: Sr. Nogueira da Gama 
O presente projeto, "que disciplina a 

extração de calcário e estabelece normas para a 
produção de corretivo cálcico para uso agrícola", 
e a Emenda Substitutiva da Comissão de Minas e 
Energia, dispondo "sôbre o financiamento da 
produção, aquisição e transporte do pó calcário 
para fins agrícolas", voltam ao exame desta 
Comissão face à decisão do Presidente do 
Senado, proferida em Sessão de 28 de novembro 
de 1969, de mandar retornar às Comissões 
competentes todos os projetos cujos pareceres 
foram exarados em data anterior a dezembro de 
1968. 

2. É, sem dúvida, recomendável a cautela 
adotada pela Presidência, vez que, após aquela 
data, durante o recesso do Congresso Nacional, 
grande número de alterações foi introduzido na 
legislação brasileira, através de decretos-leis, 
inclusive, e especialmente no campo 
constitucional, com a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969. 

3. Reexaminada a matéria, entretanto, 
nenhuma modificação encontramos na área da 
competência regimental desta Comissão que 
pudesse invalidar o nosso pronunciamento 
anterior, que mantemos, favorável ao projeto, na 
forma sugerida pela Emenda Substitutiva da 
Comissão de Minas e Energia. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 
1970. – Petrônio Portella, Presidente – Nogueira 
da Gama, Relator – Dinarte Mariz – Milton 
Campos – Bezerra Neto – Carlos Lindenberg – 
Guido Mondin – Josaphat Marinho. 

PARECER 
Nº 466, DE 1970 

 
da Comissão de Agricultura, sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 66, de 1968. 
 
Relator: Sr. José Ermírio 
Em Sessão de 28 de novembro de 1969, o 

Senhor Presidente do Senado decidiu mandar 
retornar às Comissões competentes todos os 
projetos cujos pareceres foram proferidos em data 
anterior a dezembro de 1968. 

Essa decisão, evidentemente, deve-se ao fato 
de que, durante o recesso do Congresso Nacional, 
grande número de decretos-leis foi expedido, 
modificando a legislação vigente e criando, em todos 
os setores, novas disposições legais. 

2. Assim, retornam ao exame desta Comissão 
o projeto de lei "que disciplina a extração de calcário 
e estabelece normas para a produção de corretivo 
cálcico para uso agrícola" – originário da Câmara 
dos Deputados – e a Emenda Substitutiva, 
apresentada pela Comissão de Minas e Energia 
desta Casa, após a audiência dos Ministérios das 
Minas e Energia e da Agricultura, dispondo "sobre o 
financiamento da produção, aquisição e transporte 
do pó calcário para fins agrícolas". 

3. Esta Comissão, a 21 de novembro de 1968, 
aprovou o parecer do Senador José Feliciano (nº 
1.079/68), favorável à Emenda, uma vez que a 
mesma "elimina óbices de tôda a natureza, quer aos 
órgãos encarregados da fiscalização, produção e 
contrôle da qualidade do pó calcário, quer aos 
investidores industriais que se sentiriam 
desestimulados e desinteressados pela limitação e 
predestinação de sua produção, para fins de outro 
produto, sem dúvida de grande interêsse nacional, 
mas sem a necessária contrapartida de incentivar ao 
referido setor industrial". 

A emenda, em seu atrigo 1º, dispõe  
que "os estabelecimentos oficiais de cré- 
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dito financiarão, pelo prazo mínimo de um ano, a 
produção, aquisição e transporte do pó calcário 
para fins agrícolas, de acôrdo com as 
especificações fornecidas pelo Ministério da 
Agricultura". Estabelece, ainda, em seu artigo 2º, 
que "os estabelecimentos de crédito, de natureza 
privada, que operarem no financiamento do 
corretivos, fertilizantes agrícolas, bem como de 
sais minerais para a agricultura ou pecuária, 
terão assegurado pelo Banco Central o 
refinanciamento dos títulos referentes a estas 
operações". 

4. Reexaminando a matéria à luz da nova 
legislação, a Comissão de Minas e Energia nada 
encontra que possa modificar o seu 
pronunciamento anterior, e a Comissão de 
Constituição e Justiça, igualmente, afirma nada 
existir, na área da sua competência regimental, 
que possa invalidar o seu pronunciamento. 

5. No que compete a esta Comissão 
examinar, nada encontramos na nova legislação 
que impeça continuem o projeto e a emenda a ter 
a sua tramitação normal ou que invalide o 
pronunciamento anterior desta Comissão, que 
mantemos, favorável ao projeto, na forma da 
Emenda Substitutiva. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 1970. 
– Flávio Britto, Presidente – José Ermírio, Relator – 
Argemiro de Figueiredo – Milton Trindade. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – O 
Expediente que acaba de ser lido vai à 
publicação. 

Esta Presidência comunica, que após 
entendimentos com a Mesa da Câmara dos 
Deputados e as Lideranças, resolveu adiar para 
amanhã, dia 16, às 10 horas, a Sessão 
convocada para as 21 horas de hoje, dia 15, 
destinada à discussão do Projeto de Resolução 
nº 1, de 1970 (C.N.), que adapta o Regimento 
Comum às disposições da Emenda Constitucional 
nº 1, de 1969. 

O SR. EURICO REZENDE: – Peço a palavra, 
como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas): – Tem a 
palavra, como Líder, o nobre Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (como líder do 
govêrno. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, recentemente, o MDB, por intermédio do 
seu ilustre advogado, deu entrada, na Procuradoria-
Geral da República, de uma representação visando à 
derrubada do decreto-lei de combate à pornografia e 
ao erotismo. 

O Sr. Procurador-Geral da República, em 
brilhante e substancioso despacho, indicou a única 
rota capaz de oferecer hospitalidade digna àquela 
representação: a poeira do arquivo. 

O titular da Procuradoria-Geral da República 
mereceu voto quase unânime do Senado porque, 
òbviamente, a sua nomeação foi precedida do 
necessário alvará parlamentar, exigido pela nossa 
Superlei. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Com o merecido 

respeito, devo observar que o Sr. Procurador-Geral 
da República é elemento de confiança do Chefe da 
Nação, que o indica livremente, sujeito, apenas, ao 
veredicto do Senado Federal. Todavia, é o 
Procurador-Geral da República integrante da 
sistemática do Executivo Federal. Ora, o MDB, ao 
suscitar o problema, o fez recorrendo à justiça 
suprema da Nação, que é o Supremo Tribunal 
Federal. Nessas condições, tenho para mim que o 
caminho certo seria o Procurador-Geral da República 
emitir o seu parecer – como fêz – brilhante, erudito, 
inegàvelmente o reconheço, mas, de qualquer 
maneira, não determinar o arquivamento e, sim, 
encaminhá-lo ao Pretório para o qual o mesmo  
foi dirigido. O arquivamento, puro e simples, dá  
a impressão de um ato de fôrça, de um ato  
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de pressão do Executivo, que não quer ouvir a 
decisão da soberania da Justiça em nossa Pátria. 
Assim, repito, com todo o respeito – são pontos de 
vista – entendo que o Procurador-Geral da República 
não deveria ter arquivado e sim ter dado andamento, 
com seu douto parecer. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª Iabora 
em equívoco. Só há uma hipótese em que o Sr. 
Procurador-Geral da República encaminha uma 
representação ao Supremo: quando concorda com 
as razões da formulação, isto é, adere à tese de sua 
procedência. Porque, no instante em que o 
Procurador encaminha o expediente ao Pretório 
excelso, essa representação passa a ser do próprio 
Procurador-Geral da República, ficando o 
expediente, neste caso partidário, como uma simples 
motivação. Ora, estando S. Ex.ª em desacôrdo com 
o trabalho oferecido pelo Movimento Democrático 
Brasileiro, não poderia, em hipótese alguma, 
submeter a representação ao Supremo Tribunal 
Federal. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Quero confessar 
a V. Ex.ª a minha ignorância. Gostaria, por isto 
mesmo, de tomar conhecimento da lei, do dispositivo 
baseado no qual pôde o Procurador-Geral da 
República trancar, nas gavetas da Procuradoria, uma 
representação cujo destino é o Supremo Tribunal 
Federal. Repito, ignoro se isto é legal. Se legal, não 
há outro caminho senão submetermo-nos à 
legalidade do ato. Tenho para mim, porém, que é ato 
de fôrça, porque, como membro do Executivo, ou por 
outra, como representante do Poder Executivo, não é 
possível, não pode ser admitido que tenha um 
Procurador-Geral da República êste poder absoluto e 
soberano de trancar recurso de agremiação 
partidária que quer saber do pensamento e da 
decisão do Pretório Supremo do País. 

O SR.EURICO REZENDE: – Aí V.  
Ex.ª já não labora em equívoco, mas apenas 
manifesta dúvida sôbre o óbvio ululan- 
 

te, como diria o nosso inefável Nelson Rodrigues. 
Se a lei, nobre Senador Lino de Mattos, 

determina que êstes expedientes, visando o 
julgamento do Supremo Tribunal Federal, tenham 
a intermediação do Sr. Procurador-Geral da 
República, é lógico, é curial, é de facílima 
interpretação e compreensão, por via de 
conseqüência, que êle se erija também na 
instância crítica ou impeditiva do andamento de 
expedientes dessa natureza. 

Se a remessa da matéria ao Supremo 
Tribunal Federal fôsse fatal, isto é, fôsse 
irrecusável, a lei ou a Constituição permitiriam 
que as partes se dirigissem, diretamente, ao 
Supremo Tribunal Federal. Para oferecer 
elementos ainda mais valiosos a V. Ex.ª e para 
que não persevere nessa dúvida, devo dizer que 
emenda regimental do Supremo Tribunal Federal 
permite ao Relator de recursos originários dos 
Estados determinar o seu arquivamento, vale 
dizer, impedir que a matéria vá a julgamento 
naquele Colegiado. 

Parece que V. Ex.ª, homem de espírito 
desarmado e de boa-fé, há de me compreender. 
Se a representação é feita por intermédio do 
Procurador-Geral da República, esta 
circunstância dá a S. Ex.ª um poder, a atribuição 
de arquivar a matéria, porque, repito, se outro 
fôsse o mandamento legal, ou melhor, se outra 
fôsse a interpretação, não haveria necessidade 
da ilustre e honrada intermediação do Sr. 
Procurador-Geral da República. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – A 

intermediação, no meu entendimento, do Sr. 
Procurador-Geral da República, é para que o 
mesmo emita o seu parecer, que interpreta o 
pensamento do Executivo Federal. 
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O SR. EURICO REZENDE: – Não, Excelência, 

do Executivo não. O Procurador-Geral da República 
é o fiscal supremo da lei. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Manifestado 
pensamento do Procurador-Geral da República, a 
maneira pela qual êle interpreta a lei, entendo que a 
matéria deve ter prosseguimento para que o Pretório, 
ao qual se bate à porta, fale, levando agora em 
consideração, ponderando, as razões do requerente 
e as razões do Procurador-Geral da República. Vou 
exemplificar. No problema eleitoral, quando se quer 
bater à porta do Tribunal Superior Eleitoral para a 
solução de problema que só a êste órgão cabe 
decidir, a via pela qual se chega ao TSE é o TRE, o 
Tribunal Regional Eleitoral. É vedado a mim, por 
exemplo, como Presidente de uma seção regional do 
MDB, reclamar qualquer providência, que é da 
competência do TSE, mas eu devo fazê-lo através 
do TRE. Pergunto a V. Ex.ª: pode o Tribunal 
Regional Eleitoral trancar uma petição de minha 
autoria em que eu reclamo providências do TSE? 
Não pode. Poderá, sim, emitir parecer, encaminhar a 
minha petição com o ponto de vista do TRE do meu 
Estado sôbre a matéria a respeito da qual peço 
providências ou reclamo, mas nunca trancá-la. 
Assim, a atribuição do Procurador-Geral da 
República é, como fiscal da lei, como diz V. Ex.ª, dar 
o seu parecer em nome dessa lei que êle fiscaliza e 
dar prosseguimento à matéria. Tanto isso é verdade, 
nobre Senador Eurico Rezende – eu posso me 
enganar, errar é humano, não conversei ainda com o 
advogado do Movimento Democrático Brasileiro nem 
com as Lideranças – ... 

O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer que 
é um dos mais brilhantes advogados com quem 
tenho convivido. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...mas tenho 
para mim que o caso é de segurança. O 
Movimento Democrático Brasileiro deve 
 

impetrar um mandado de segurança para forçar o 
Procurador-Geral da República a encaminhar a 
petição com o seu parecer. 

O SR. EURICO REZENDE: – Nobre Senador 
Lino de Mattos, V. Ex.ª estabelece situações 
diferentes da da hipótese. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sim, Justiça 
Eleitoral é Justiça. 

O SR. EURICO REZENDE: – Repito para V. 
Ex.ª com a humildade de advogado provinciano: só 
há uma hipótese de representações dêsse tipo 
serem conduzidas à apreciação do Supremo Tribunal 
Federal – quando com as suas razões concorda o 
Sr. Procurador-Geral da República. Da maneira 
como o nobre colega procura dar solução, não é 
possível. Pelo que compreendi, entende V. Ex.ª, 
Senador Lino de Mattos, que o Procurador-Geral 
poderia dar parecer contrário, mas devia remeter 
para o Supremo Tribunal Federal. Então, esta Côrte 
Suprema não teria o que decidir, porque o Pretório 
Excelso não é órgão de consulta. A Justiça Eleitoral 
é, mas o Supremo Tribunal Federal decide a respeito 
de ações. Se a representação do MDB não foi aceita 
pelo Sr. Procurador-Geral da República, ela não tem 
aspecto de ação judicial, ela não se reveste daqueles 
requisitos que tomam obrigatória a apreciação da 
matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V.  
Ex.ª outro aparte, nobre Senador Eurico Rezende? 
(Assentimento do orador.) O equívoco agora  
é de V. Ex.ª. O Movimento Democrático Brasileiro 
não encaminhou ao Supremo Tribunal, via 
Procurador-Geral da República, uma conulta. Há, 
sim, uma petição ao Supremo Tribunal Federal 
pedindo a declaração de inconstitucionalidade de  
lei. 

O SR. EURICO REZENDE: – Não,  
Ex.ª V. Ex.ª está enganado. O Movimento 
Democrático Brasileiro pediu ao Procura- 
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dor-Geral da República que este solicitasse ao 
Supremo Tribunal Federal a decretação de 
inconstitucionalidade do decreto-lei em referência. 

O Procurador-Geral da República, usando de 
prerrogativa legal, recusou-se, porque entende que 
aquele diploma legal está inteiramente alicerçado na 
permissão constitucional. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Conclusão: o 
Procurador-Geral da República é o órgão  
supremo para dizer da constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade das leis! 

O SR. EURICO REZENDE: – Não, Ex.ª V. 
Ex.ª está enganado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Conclusão lófica! 
O Procurador-Geral da República substitui o 
Supremo Tribunal Federal para dizer da 
inconstitucionalidade das leis. 

O SR. EURICO REZENDE: – Não! V. Ex.ª 
está enganado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Está claro o 
raciocínio de V. Ex.ª. 

O SR. EURICO REZENDE: – Há o caminho, 
Excelência. O Supremo Tribunal Federal poderá 
estudar o despacho do Procurador-Geral da 
República. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Como poderá, se 
o Procurador-Geral da República trancou, mandou 
arquivar a petição? 

O SR. EURICO REZENDE: – O despacho do 
Sr. Procurador-Geral da República não significa 
delenda Carthago. Há um caminho que poderá ser 
palmilhado, o caminho mais decente: deixar por 
conta das editôras a argüição de 
inconstitucionalidade; deixar por conta das editôras a 
defesa dos seus interesses comerciais. Estas podem 
bater às portas do Supremo Tribunal Federal como 
parte legítima, parte interessada no desate da 
questão. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A prevalecer o 
ponto de vista de V. Ex.ª, o destino que terá a 
providência legal solicitada pelos editôres vai ser o 
mesmo: arquivo. 

O SR. EURICO REZENDE: – Por quê? 
O SR. LINO DE MATTOS: – Porque, no 

entender de V. Ex.ª, o Procurador-Geral da 
República é o órgão supremo... 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está 
enganado. Aí será procedimento judicial. O Supremo 
Tribunal Federal não poderá deixar de apreciar. O 
Procurador-Geral da República dará um parecer – 
naturalmente, contrário, tendo em vista este 
procedente. Mas o Supremo Tribunal Federal irá 
apreciar a matéria; irá julgar a matéria, pelo seu 
colegiado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (com 
assentimento do orador.): – Senador Eurico 
Rezende, na verdade, o debate está caloroso e 
interessante para todos nós. São pontos de vista 
que cada um defende com ardor, mas eu me 
permitiria tentar esclarecer um ponto aqueles que 
desconhecem esse metier da declaração das leis 
inconstitucionais junto ao Supremo Tribunal 
Federal. V. Ex.ª argumenta no sentido de 
demonstrar que uma representação feita ao 
Procurador-Geral da República, na hora em que ele 
a encaminha ao Supremo Tribunal, passa a ser 
pessoal, dada a função que ele exerce. O Senador 
Lino de Mattos entende que, em se tratando de 
matéria polêmica, seria mais justo para as partes 
interessadas que o Procurador-Geral da República 
encaminhasse ao Supremo Tribunal Federal a 
representação, para decisão. Ao salientar o parecer 
do Procurador-Geral, data venia, V. Ex.ª não  
tem razão, porque esse parecer não faz coisa 
julgada. 

O SR. EURICO REZENDE: – Não é parecer, é 
despacho, Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
despacho não faz coisa julgada. Meu ponto de  
vista é que o despacho não tem nenhuma 
significação para declarar a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade da lei. Como despacho, ele  
tem caráter pessoal e afeta só e só a pessoa  
do Procurador. Mas o que eu quero dizer é  
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que V. Ex.ª ao salientar o despacho do Procurador, 
não tem, digamos, elemento para justificar a sua tese  
antiga, defendendo aqui a legitimidade do projeto de 
lei de censura prévia. V. Ex.ª não tem razão para se 
entusiasmar com o despacho, porque o campo está 
aberto ao pronunciamento das partes interessadas. 
Realmente, o Judiciário não é órgão de consulta. 
Nessa parte, incontestavelmente, V. Ex.ª tem razão. 
O Supremo Tribunal Federal só decide uma causa, 
como sabe V. Ex.ª. De modo que, enquanto não 
houver parte interessada que promova a declaração 
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade da 
lei, no caso inconstitucionalidade, o campo está 
aberto, a lei está incorporada à ordem jurídica do 
País, já existe. Mas as partes interessadas não estão 
preteridas, esta é que é a verdade, de intentar uma 
ação, em caso, para declaração da 
inconstitucionalidade. V. Ex.ª tem razão nesta parte. 
O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão de consulta, 
de direção, de coordenação de trabalhos. De modo 
que apenas quero dizer a V. Ex.ª isto: mesmo não 
tendo tomado parte no debate sobre a censura, 
prévia, quanto à constitucionalidade da lei ou não, 
devemos dizer de público à Nação que as partes, 
que se sentirem violadas pela lei em vigor, em caso 
concreto, podem recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal. Em síntese, não há caso julgado, com 
despacho do Procurador. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – O pressuposto 

em que me encontro é que o MDB dirigiu uma 
petição ao Supremo Tribunal Federal, solicitando a 
declaração de inconstitucionalidade do decreto-lei. 
sobre censura prévia. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está 
enganado. O requerimento foi dirigido, ao 
Procurador. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Há um 
pressuposto em que me coloquei, e é de que o MDB, 
porque este seria o caminho certo, redigiu petição ao 
Supremo Tribunal Federal... 

O SR. EURICO REZENDE: – A Constituição 
não permite. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...pedindo, a 
declaração de inconstitucionalidade do Decreto-lei 
sobre a censura prévia. Mas, pelo que estou ouvindo 
de V. Ex.ª e depreendi das palavras oportunas do 
Senador Argemiro de Figueiredo, o MDB não teve 
este procedimento, mas, sim, dirigiu uma petição ao 
Procurador-Geral da República solicitando-lhe que 
se dirigisse... 

O SR. EURICO REZENDE: – O procedimento 
só poderia ser êsse, Excelência. 

O SR. LINO DE MATOS: – V. Ex.ª está 
enganado. 

O SR. EURICO REZENDE: – Não, não pode. 
É da Constituição. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª acabou 
de dizer que os editores poderão, através de 
processo judicial, assim agir. 

O SR. EURICO REZENDE: – Sim, podem. 
O SR. LINO DE MATTOS: – O MDB fêz a 

mesma coisa. 
O SR. EURICO REZENDE: – Os advogados é 

que compreendem o problema. A representação é 
sempre feita pelo Procurador-Geral da República, 
obviamente da União, e os Procuradores-Gerais dos 
Estados, nas Unidades federativas, aos Tribunais de 
Justiça respectivos. Ninguém pode fazer uma 
representação, adotar a forma processual da 
representação dirigida ao Supremo Tribunal Federal. 
Tem de requerer ao Procurador-Geral da República, 
para que este represente, se estiver de acordo com a 
tese levantada. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Recentemente, 
na qualidade de Presidente do MDB, Se- 
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ção de São Paulo, não concordando com o decreto-lei 
de inelegibilidade, por entendê-lo inconstitucional, redigi 
petição ao Supremo Tribunal Federal pleiteando essa 
inconstitucionalidade. Encaminhei-o  ao Procurador-
Geral da República solicitando a S. Ex.ª que, informado 
o seu ponto de vista, o encaminhasse, no caso, ao 
destinatário. Acontece, entretanto, que o Congresso 
Nacional, através da Liderança da ARENA e do Relator 
da matéria, reconheceu que, realmente, o decreto-lei é 
ilegal e resolveu apresentar um substitutivo em forma de 
lei complementar, portanto, legalizando, dando  
caráter de constitucionalidade àquilo que era 
inconstitucional. O Procurador-Geral da República não 
arquivou a minha petição sob o fundamento de que o 
destinatário estava errado, mas sim porque a matéria 
estava exaurida em conseqüência da decisão tomada 
pelo Congresso Nacional, legalizando a situação do 
decreto-lei que era inconstitucional. Tenho razão, 
portanto, para suscitar as minhas dúvidas. 

O SR. EURICO REZENDE: – Resta agora, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, as casas editoras, através 
do remédio próprio, que seria, na espécie,  
o mandado de segurança, argüir a inconstitucionalidade 
do decreto-lei. É a posição legítima, posição essa que o 
MDB não deveria jamais ter adotado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Isso é problema 
nosso; problema do meu Partido. 

O SR. EURICO REZENDE – ... porque se 
erigiu numa instância de advocacia dos interesses 
daquelas editoras. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou 
reproduzir para a Casa as razões do eminente 
Professor Xavier de Albuquerque, honrado e 
brilhantíssimo Procurador-Geral da República. 

Diz S. Ex.ª: 
(Lendo.) 
"Pede o Movimento Democrático  

Brasileiro que, utilizando-me da 
 

prerrogativa que me confere o art. 119, inciso I, letra 
l, da Constituição, ofereça representação ao egrégio 
Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade 
do Decreto-lei nº 1.077, de 26 de janeiro de 1970, 
baixado pelo Sr. Presidente da República e 
oportunamente aprovado pelo Congresso Nacional 
por via do Decreto Legislativo nº 34, de 27 de maio 
de 1970. 

Em duas indagações se desdobra a 
pretendida inconstitucionalidade de natureza formal. 
É inconstitucional, mesmo que lhe sobrevenha a 
aprovação do Congresso Nacional, decreto-lei 
baixado com arrimo no inciso I do art. 55 da 
Constituição, mas versante de matéria alheia à 
segurança nacional? São estranhas à segurança 
nacional as medidas de combate às publicações e 
exteriorizações contrárias à moral e aos bons 
costumes? 

A primeira indagação, a meu juízo – tal qual 
manifestei anteriormente quando se argüiu, no Supremo 
Tribunal, a inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto-lei 
nº 326, de 8 de maio de 1967, que inseria matéria penal 
em texto disciplinador de finanças públicas –, merece 
resposta negativa. Desde que, como naquele e neste 
caso, a matéria versada se inclua entre aquelas sôbre as 
quais pode dispor, em lei ordinária, o Congresso 
Nacional, não vejo como sua aprovação possa deixar de 
convalidar, expungindo-o do vício formal, decreto-lei 
baixado sob invocação do art. 55 da Constituição, mas 
exorbitante das matérias definidas nos seus três incisos. 
Tenho por adequada à solução da questão pelo princípio 
que encerra, a conhecida doutrina que o Supremo 
Tribunal sufragou, no sentido de que a sanção do projeto 
supre a falta da iniciativa do Poder Executivo  
(Súmula nº 5). É certo que, em caso lembrado pelo 
 

 



– 262 – 
 

postulante, assim não entendeu o Supremo Tribunal, 
que declarou inconstitucional o Decreto-lei nº 322, de 
7 de abril de 1967, porque tratava de locação e esta 
era matéria estranha ao conceito de segurança 
nacional (RE 62.731, RTJ 45.559-580). Mas também 
é certo que a aprovação daquele decreto-lei pelo 
Congresso Nacional não fôra expressa, como a 
deste, mas tácita, e que sobre o tema de sua 
convalidação por força dessa aprovação nem 
sempre se manifestaram os eminentes Ministros que 
votaram naquela assentada. 

Como quer que seja, a resposta à segunda 
indagação, que também há de ser negativa, transpõe e 
supera a primeira questão examinada. Basta repetir 
tópico da ementa daquele acórdão no qual o Supremo 
Tribunal busca determinar o conceito de segurança 
nacional e seu conteúdo, para verificar que o combate 
às publicações e exteriorizações contrárias à moral e 
aos bons costumes não lhe foge dos limites: 

"Segurança nacional envolve toda a matéria 
pertinente à defesa da integridade do território, 
independência, sobrevivência e paz do País, suas 
instituições e valôres materiais e morais contra ameaças 
externas e internas, sejam elas atuais e imediatas ou 
ainda em estado potencial próximo ou remoto." 

Mostrou, aliás, o Sr. Ministro da Justiça, em 
oração de paraninfo proferida na Academia Nacional 
de Polícia e amplamente divulgada, que a luta em 
favor da liberdade sexual e o combate às leis que 
reprimem as publicações pornográficas obedecem a 
um plano de ação revolucionária que  
corresponde à quintessência da doutrina marxista- 
leninista. Observou que os agentes do comunismo 
internacional se servem da dissolução da 
 

família para impor o seu regime político, para tanto 
buscando lançar no erotismo a juventude, que 
facilmente se desfibra e perde a dignidade. E a tudo 
forrou de comprovação documentada, citando obras 
e publicações recentes e idôneas, alinhadas àquelas 
diretrizes filosófico-políticas. 

Mais convincente não é, por outro lado, a 
alegação, de que o artigo 2º do decreto-lei em 
questão, porque "afronta desenganadamente o 
conteúdo da norma" contida no art. 153, § 8º, da 
Constituição, "que enfatiza ser livre a manifestação 
de pensamento, independentemente de censura", 
padece do vício de inconstitucionalidade material. 

Antes que tudo, parece-me duvidoso que o 
preceito constitucional em foco, tal como atualmente 
formulado, estabeleça ser livre a manifestação de 
pensamento independentemente de censura. Fazia-
o, sim, a Constituição de 1946, que dizia: "É livre a 
manifestação do pensamento, sem que dependa de 
censura..." (artigo 141, § 5º. A atual contudo, o que 
diz é isto: "É livre a manifestação de pensamento, de 
convicção política ou filosófica, bem como a 
prestação de informação independentemente de 
censura..." (artigo 153, § 8º). 

Seja como fôr, e prescindindo-se dos 
resultados a que poderia levar, desde logo, o exame 
gramatical do texto vigente, a verdade é que tôdas 
as normas de asseguração contidas no § 8º do artigo 
153 da Constituição se acham excepcionadas pelo, 
preceito restritivo de sua parte final, o qual, na parte 
útil ao problema que ora se agita, assim reza:  
"Não serão, porém, toleradas as publicações e 
exteriorizações contrárias à moral e aos bons 
costumes." 
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Já se sustentou, no particular dessa expressa 

restrição, que a idéia de intolerabilidade só abriga a 
função repressiva, porque seu único sentido é o de 
recomendação ao legislador ordinário para prover 
sôbre as sanções adequadas aos casos 
consumados de infração. 

Não procede tal argumento, que agora se está 
reeditando. Nascido sob a vigência da Constituição 
de 1946, que continha disposição análoga e se 
servia dos mesmos vocábulos, não faz justiça ao 
constituinte que o editou. Pois é certo que, quando 
ali se quis apenas traçar diretriz ao legislador 
ordinário e limitá-lo à repressão de fatos havidos por 
nocivos, soube-se dizê-lo pela forma adequada. 
Confira-se, para exemplo, o artigo 148 daquela 
Constituição, que consignava: "A lei reprimirá tôda e 
qualquer forma de abuso do poder econômico." 

Não há equiparação possível no sentido de 
cada uma das fórmulas empregadas naquele texto 
constitucional: "A lei reprimirá", do artigo 148, e "não 
serão toleradas", do § 5º do artigo 141. É evidente 
que quando se diz que não se tolerarão tais ou quais 
fatos, está-se a dizer muito mais do que quando se 
diz que se punirão tais ou quais fatos outros. 

A intolerabilidade a que alude a restrição 
constitucional é, pois, uma idéia ampla, que congloba 
a função repressiva e a função preventiva, e cuja 
efetivação muito mais repousa na segunda do que 
na primeira. 

Assim não explicou, é verdade, a própria 
Constituição. Nem se impunha fazê-lo, a não ser que 
precisasse o constituinte desconfiar do valor 
semântico de cada palavra utilizada no texto 
constitucional. Tê-lo-ia feito, porém, se não se 
valesse, pela negativa, do verbo "tolerar", e prefe- 
 

risse expressar-se por outras fórmulas proibitivas. 
Note-se o exemplo da Constituição italiana, que a 
todos assegura o direito de manifestar livremente  
o próprio pensamento e veda a sujeição dá  
imprensa à autorização ou censura, mas que 
consigna às claras, no final do seu artigo 21, esta 
restrição: 
 

"Sono vietate le publicazioni a stampa, gli 
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al 
buon costume. La legge stabillsce provvedimenti 
adequati a prevenire ed a reprimire le violazioni." 

 
Não acolhendo, por êsses motivos, as 

argüições de inconstitucionalidade levantadas, que 
não se prestam – sem embargo de poderem-nas 
suscitar, pelas vias usuais e nos casos concretos, os 
que se julgarem prejudicados pelas medidas de 
execução do decreto-lei impugnado – para a 
utilização do instrumento excepcional da ação direta 
perante o Supremo Tribunal, indefiro o pedido e 
mando arquivar o processo. 

Dê-se ciência ao postulante, na pessoa, de 
seu ilustre advogado, fornecendo-se-lhe cópia dêste 
despacho. Brasília, 13 de julho de 1970. a) – F. M. 
Xavier de Albuquerque, Procurador-Geral da 
República." 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
José Guiomard – Sigefredo Pacheco – 

Waldemar Alcântara – Arnon de Mello – Leandro 
Maciel – José Leite – Josaphat Marinho – 
Vasconcelos Torres – Nogueira da Gama – Adolpho 
Franco – Attílio Fontana. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Tem a 

palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Desisto da 

palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – 

Sôbre a mesa, há Expediente que será lido pelo Sr. 
1º-Secretário. 

É lido o seguinte 
 

OFÍCIO 
 
Brasília, DF, 29 de junho de 1970 Of. nº 

349/70-Sec./ANP. 
Do Diretor-Geral do Departamento de Polícia 

Federal 
Ao Ex.mº Sr. Presidente do Senado Federal 
Assunto: Colaboração (solicita) 
Sr. Presidente: 
A Academia Nacional de Polícia está 

realizando, êste ano, o II Curso Superior de Polícia. 
Integrado por autoridades policiais civis do 

Departamento de Polícia Federal, das Secretarias de 
Segurança Pública e por oficiais superiores das 
Polícias Militares, tem o Curso por objetivo integrar 
os conhecimentos comuns e métodos operacionais, 
proporcionando maior aperfeiçoamento no 
planejamento e emprêgo conjunto dos organismos 
policiais em operações de manutenção da  
ordem pública e segurança interna, capacitando  
os estagiários ao exercício de funções de  
direção e comando em suas respectivas 
organizações. 

Para que o Curso alcance suas finalidades, 
vimos à presença de V. Ex.ª a solicitar sua valiosa 
colaboração no sentido de designar um Senador da 
República, a fim de proferir uma conferência sobre o 
Poder Legislativo, na Academia Nacional de Polícia. 

Certo de poder a Academia contar com a 
contribuição de V. Ex.ª, valemo-nos da oportunidade 
para apresentar nossos protestos de alta 
consideração e aprêço. – Gen. Walter Pires de 
Carvalho e Albuquerque, Diretor-Geral do DPF. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): – 
Atendendo ao ofício que acaba de ser lido, designo o 
nobre Senador Antônio Carlos, para proferir a 
conferência sobre o Poder Legislativo na Academia 
Nacional de Polícia. 

Está terminada a Hora do Expediente. 
Estão na Casa 43 Srs. Senadores. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer nº 462, de 1970) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 38, de 1970 (nº 136-B, de 1970, na 
Casa de origem), que dispõe sôbre a fixação do 
subsídio e ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional para a legislatura a iniciar-se em 
1º de fevereiro de 1971. 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas nem requerimentos 

para que a redação final seja submetida a votos, é a 
mesma dada como definitivamente aprovada, 
independente de votação, nos têrmos do art. 316-A, 
do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
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É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 462, DE 1970 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legisltivo nº 38, 
de 1970 (nº 136-B/70, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1970 (nº 
136-B/70, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
fixação do subsídio e ajuda de custo dos membros 
do Congresso Nacional para a legislatura a iniciar-se 
em 1º de fevereiro de 1971. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1970. – 
Aurélio Vianna, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Clodomir Milet. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 462, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 

38, de 1970 (nº 136-B/70, na Casa de origem). 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso VII, da 
Constituição, e eu,....................................................... 
.........,Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº     , DE 1970 

 
Dispõe sobre a fixação do subsídio e ajuda de 

custo dos membros do Congresso Nacional para a 
legislatura a iniciar-se em 1º de fevereiro de 1971. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os membros do Congresso Nacional 

perceberão, na legislatura a iniciar-se em 1º de 
fevereiro de 1971, o seguinte subsídio: 

a) a parte fixa de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) durante toda a legislatura; 

b) a parte variável, durante as duas primeiras 
Sessões legislativas, de 30 (trinta) diárias no valor Cr$ 
100,00 (cem cruzeiros), e nas duas últimas, de Cr$ 
150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros). 

§ 1º – O subsídio, tanto na sua parte fixa como na 
sua parte variável, será pago mensalmente. 

§ 2º – O membro do Congresso Nacional que não 
comparecer à Sessão ou, comparecendo, não participar 
da votação, terá a diária descontada. 

§ 3º – Por Sessão extraordinária em cada Casa, 
até o máximo de oito, e por Sessão do Congresso, a que 
comparecer, o Deputado ou Senador perceberá a diária 
prevista na alínea b dêste artigo. 

Art. 2º – Os membros do Congresso Nacional 
perceberão a ajuda de custo anual de C$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros), para em duas parcelas iguais, uma no 
início e outra no encerramento da Sessão legislativa. 

§ 1º – A ajuda de custo é uma compensação de 
despesa, inclusive com transporte, para que o 
Congressista compareça à Sessão legislativa. 

§ 2º – Será paga também idêntica ajuda de custo 
na Sessão legislativa extraordinária, convocada na forma 
do § 1º do art. 29 da Constituição. 

§ 3º – O pagamento da segunda metade da ajuda 
de custo só será feito se o Congressista houver 
comparecido a dois terços da Sessão legislativa 
ordinária, ou da Sessão legislativa extraordinária. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, da redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 1970 (nº 
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144-A/70, na Casa de origem), oferecida pela 
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 456, de 
1970, que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.105, de 
20 de maio de 1970. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas nem requerimentos 

para que a redação final seja submetida a votos, é a 
mesma dada como definitivamente aprovada, 
independente de votação, nos termos do art. 316-A 
do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 456, DE 1970 
 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 43, 
de 1970 (nº 144-A/70, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Filinto Müller 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 1970 (nº 
144-A/70, na Casa de origem), que aprova o texto do 
Decreto-lei nº 1.105, de 20 de maio de 1970. 

Sala das Sessões, em 10 de junho de 1970. – 
Clodomir Milet, Presidente eventual – Filinto Müller, 
Relator – Aurélio Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 456, DE 1970 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 43, de 1970 (nº 144-A/70, na Casa de 
origem). 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos têrmos do art. 55, § 1º, da Constituição, 
e eu,.............................................................................  

..................................,Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1970 
 
Aprova o texto do Decreto-lei nº 1.105, de 20 

de maio de 1970. O Congresso Nacional decreta: 
 
Artigo único – É aprovado o texto do Decreto-

lei nº 1.105, de 20 de maio de 1970, que declara de 
interesse da segurança nacional, nos termos do art. 
15, § 1º, alínea b, da Constituição, os municípios que 
especifica, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 15, de 1970 (nº 2.174-B/70, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 12 e ao caput do 
art. 23 da Lei número 4.513, de 1º de dezembro de 
1964, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a ela 
incorporando o patrimônio e as atribuições do Serviço 
de Assistência a Menores, e dá outras providências 
(incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa de 
interstício concedida na Sessão anterior, a 
requerimento do Senador Gilberto Marinho), tendo: 

 
PARECER, sob nº 463, de 1970, da 

Comissão: 
– de Projetos do Executivo, pela aprovação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 15, DE 1970 

 
(Nº 2.174-B/70, na Casa de origem) 

 
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA) 
 
Dá nova redação ao art. 12 e ao "caput" do 

art. 23 da Lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor, a ela incorporando 
o patrimônio e as atribuições do Serviço de 
Assistência a Menores, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 12 e o caput do artigo 23 da Lei 

nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 – A Diretoria, designada pelo Conselho 
Nacional, compor-se-á de cinco Diretores, escolhidos 
entre profissionais de nível universitário, com notória 
experiência e conhecimento ,do problema do menor, 
que trabalharão em regime de tempo integral e terão 
funções especificadas nos estatutos. 

Parágrafo único – Os membros dos Conselhos 
não poderão fazer parte da Diretoria. 

Art. 23 – Os membros dos Conselhos exercerão 
o cargo por três anos, podendo ser reconduzidos." 

Art. 2º – O Presidente da República aprovará, 
através de decreto, dentro de trinta dias, a reforma 
dos estatutos da Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor, para adaptá-los ao disposto nesta lei. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos): 
 
Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Parecer nº 453, 

de 1970, da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1969, 
que modifica o art. 142 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). – Parecer no sentido de ser sobrestada a 
matéria para ser anexada ao projeto de Código da 
Justiça do Trabalho, cujo envio ao Congresso 
Nacional foi anunciado. 

 
Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
É o seguinte o parecer aprovado: 

 
PARECER 

Nº 453, DE 1970 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1969, que 
modifica o art. 142 do Decreto-lei número 5.452, de 
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
Introduz êste projeto modificação no art. 142 

da Consolidação das Leis do Trabalho, 
transformando o parágrafo único em dois outros, 
para determinar indenizações, no caso de rescisão, a 
períodos inferiores a doze meses do contrato de 
trabalho. 
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2. A esta iniciativa do ilustre Senador 

Vasconcelos Torres devemos lembrar o critério 
adotado nesta Comissão, isto é, propomos o seu 
sobrestamento, para ser anexado ao projeto de 
Código da Justiça do Trabalho, cujo envio ao 
Congresso Nacional foi anunciado. 

É o parecer preliminar. 
Sala das Comissões, em 8 de julho de 1970. – 

Petrônio Portella, Presidente – Bezerra Neto, Relator 
– Carvalho Pinto – Adolpho Franco – Carlos 
Lindenberg – Guido Mondin – Clodomir Milet. 

O SR. PRESIDENTE (Lino de Mattos):  
– A matéria será sobrestada,  
aguardando a Comissão de Constituição e Justiça 
 

a remessa do Código da Justiça do Trabalho. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

presente Sessão, lembrando aos Srs. Senadores 
que a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de amanhã 
será destinada à exposição do Ministro da. Fazenda, 
Dr. Antônio Delfim Netto, sôbre assunto inerente às 
atribuições daquele Ministério.  

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 45 

minutos.) 
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