SENADO FEDERAL

ANAIS DO SENADO

ANO DE 1
LIVRO 1

Secretaria Especial de Editoração e Publicações - Subsecretaria de Anais do Senado Federal
TRANSCRIÇÃO

167ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA, CARLOS LINDENBERG E RUY CARNEIRO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio
Britto – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton
Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa –
Clodomir Milet – José Sarney – Petrônio Portella –
Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Ruy
Carneiro – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon
de Mello – Augusto Franco – Leandro Maciel –
Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos
Lindenberg – Eurico Rezende – João Calmon –
Paulo Tôrres – Benjamin Farah – Danton Jobim –
Orlando Zancaner – Filinto Müller – Saldanha Derzi –
Ney Braga – Antônio Carlos – Daniel Krieger – Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 35
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão. O Sr. 1º-Secretário vai
proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. PRESIDENTE
TRIBUNAL FEDERAL

DO

SUPREMO

– Nº 38/71-P/MC, de 3 do corrente, remetendo
cópias das notas taquigráficas e do acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
nos autos do Recurso Extraordinário nº 43.211,
do Estado de São Paulo, que declarou a In-

constitucionalidade dos arts. 3º, 5º, 9º e 10 da Lei nº
1.452/51, daquele Estado.
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão
autógrafos dos seguintes projetos:

do

Senado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 76, DE 1971
(Nº 410-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Autoriza doação de próprio nacional à
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
doar à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais, o terreno com a área de
5.506 m2 (cinco mil, quinhentos e seis metros
quadrados), integrante de próprio nacional
jurisdicionado ao Ministério do Exército e situado às
margens do Córrego da Independência, próximo à
Praça Antônio Carlos, naquele Município, mediante
indenização de benfeitorias no valor de Cr$
92.570,50 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta
cruzeiros e cinqüenta centavos), de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nº 33.209, de 1969.
Art. 2º – O terreno a que se refere o art. 1º
será utilizado como logradouro público (urbanização
do Córrego da Independência).
Art. 3º – A indenização à União Federal, pela
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de Cr$
92.570,50 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta
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cruzeiros e cinqüenta centavos), correspondente ao
valor atribuído às benfeitorias que existiam na área
em doação e que foram demolidas para realização
das obras de urbanização, poderá ser recebida em
dinheiro ou em prestação de serviços, na forma
acordada entre a referida prefeitura e o Ministério do
Exército.
§ 1º – Os recursos em dinheiro provenientes
da indenização a que se refere êste artigo serão
destinados ao Fundo do Exército, para aplicação em
obras de urbanização de interêsse do Ministério do
Exército, na área sob a jurisdição da 4ª Região
Militar.
§ 2º – Havendo pagamento em prestação de
serviços, caberá ao Ministério do Exército fiscalizar
sua execução.
Art. 4º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério do Exército, crédito especial até
o limite de Cr$ 92.570,50 (noventa e dois mil,
quinhentos e setenta cruzeiros e cinqüenta
centavos), para aplicação dos recursos de que trata
o art. 3º, na forma ali prevista, com a seguinte
classificação: Programa – Habitação e Planejamento
Urbano; Projeto – Obras de Urbanização na área sob
a jurisdição da 4ª Região Militar, através do Fundo
do Exército; Categoria Econômica 4.1.1.0.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM
Nº 402, DE 1971
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 Fazenda, o anexo
projeto de lei que "autoriza doação de próprio
nacional à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências".
Brasília, em 18 de outubro de 1971. – Emílio
G. Médici.

EXPOSIÇÃO DE
MINISTRO DA FAZENDA

MOTIVOS

DO

SR.

Nº 33.209-69 – E.M. nº 152
Em 15 de abril de 1971
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República:
No anexo processo, pleiteia a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a
cessão da área de 5.506 metros quadrados, de
propriedade da União, situada às margens do
Córrego da Independência, próximo à Praça Antônio
Carlos, naquele município, utilizada na canalização
do referido córrego e na abertura de uma avenida.
2. As referidas obras de urbanização foram
realizadas em terreno sob a administração da 4ª Região
Militar, cujo Comando, em entendimentos com a
Prefeitura interessada, consentiu na utilização da,
referida área, com a demolição de benfeitorias, ali
existentes, mediante indenização do valor destas,
estimado em Cr$ 92.570,50, pagáveis em dinheiro ou
em obras de pavimentação de interêsse do Exército.
3. Tratando-se de área entregue à Prefeitura
de Juiz de Fora para canalização de córrego e
abertura de logradouro público, o que tornaria pouco
viável seu reaproveitamento, no futuro, em serviço
público federal, entende o Serviço do Patrimônio da
União mais conveniente que se transfira a área ao
patrimônio do município, em vez de se fazer apenas
a cessão do uso, caso em que se mantém o vínculo
da propriedade federal e a conseqüente necessidade
de registros e contrôles, onerando improfìcuamente
os custos dos serviços administrativos.
4. Procurando solucionar o assunto, com vistas à
conciliação dos interêsses do Ministério do Exército e
da Prefeitura, elaborou o Serviço do Patrimônio da
União, com apoio da Secretaria-Geral do Ministério da
Fazenda, anteprojeto de ato legislativo autorizando
a doação da área àquela municipalidade e a
abertura, por aquela Secretaria de Estado, de
crédito especial até o limite de Cr$ 92.750,50. A
autorização para abertura de crédito especial seria
utilizada no montante que viesse a ser pago em

–3–
dinheiro, a título de indenização, sendo de notar que
a Prefeitura já recolheu à Tesouraria da 4ª Região
Militar a quantia de Cr$ 60.000,00.
5. O anteprojeto elaborado foi examinado pelo
Ministério do Exército, que o aprovou (fls. 73).
6. Acorde com as medidas propostas, tenho a
honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência os anexos projeto de mensagem e
anteprojeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
– Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 1971
(Nº 2.327-B/70, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Altera a legislação sôbre distribuição gratuita de
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a
título de propaganda, estabelece normas de proteção à
poupança popular, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS
Art. 1º – A distribuição gratuita de prêmios a título
de propaganda, quando efetuado mediante sorteio, valebrinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá
de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos
têrmos desta lei e de seu regulamento.
§ 1º – A autorização sòmente poderá ser
concedida a pessoas jurídicas que exerçam atividade
comercial, industrial ou de compra e venda de bens
imóveis, comprovadamente quites com os impostos
federais, estaduais e municipais, bem como com as
contribuições da Previdência Social, a título precário
e por prazo determinado, fixado em regulamento,
renovável a critério da autoridade.
§ 2º – O valor máximo dos prêmios
será fixado em razão da receita operacional
da
emprêsa
ou
da
natureza
de

sua atividade econômica, de forma a não desvirtuar
a operação de compra e venda.
§ 3º – É proibida a distribuição ou a conversão
dos prêmios em dinheiro.
§ 4º – Obedecerão aos resultados da extração
da Loteria Federal os sorteios previstos neste artigo.
§ 5º – O Ministério da Fazenda, no caso de
distribuição de prêmios a título de propaganda,
mediante sorteio, poderá autorizar que até o limite de
30% (trinta por cento) dos prêmios a distribuir por
essa modalidade seja excluído da obrigatoriedade
prevista no parágrafo anterior, desde que o sorteio
se processe exclusivamente em estações de rádio
ou de televisão.
§ 6º – Quando não fôr renovada a autorização
de que trata êste artigo, a emprêsa que, na forma
desta lei, venha distribuindo, gratuitamente, prêmios
vinculados à pontualidade de seus prestamistas nas
operações a que se referem os itens II e IV do art. 7º
continuará a distribui-los exclusivamente com relação
aos contratos celebrados até a data do despacho
denegatório.
Art. 2º – Além da emprêsa autorizada,
nenhuma outra pessoa natural ou jurídica poderá
participar do resultado financeiro da promoção
publicitária de que trata o artigo anterior, ainda que a
título de recebimento de royalties, aluguéis de
marcas, de nomes ou assemelhados.
Art. 3º – Independe de autorização, não se
lhes aplicando o disposto nos artigos anteriores:
I – a distribuição gratuita de prêmios mediante
sorteio realizado diretamente por pessoa jurídica de
direito público, nos limites de sua jurisdição, como
meio auxiliar de fiscalização ou arrecadação de
tributos de sua competência;
II – a distribuição gratuita de prêmios em razão
do resultado de concurso exclusivamente cultural,
artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a
qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos
concorrentes, nem vinculação dêstes ou dos
contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem,
direito ou serviço.
Parágrafo único – O Ministério da
Fazenda poderá autorizar a realização de
propaganda
comercial,
com
distri-
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buição gratuita de prêmios vinculada a sorteio
realizado nos têrmos do item I dêste artigo, atendido,
no que couber, o disposto no art. 1º e observada a
exigência do artigo 5º.
Art. 4º – Fora dos casos e condições previstos
nesta lei ou em lei especial, nenhuma pessoa jurídica
ou natural poderá distribuir ou prometer distribuir
prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada.
Art. 5º – A concessão de autorização prevista
no art. 1º sujeita as emprêsas autorizadas ao
pagamento, a partir de 1º de janeiro de 1972, da
Taxa de Distribuição de Prêmios de 10% (dez por
cento), incidente sôbre o valor da promoção
autorizada, assim compreendida a soma dos valôres
dos prêmios prometidos.
§ 1º – A taxa a que se refere êste artigo será paga
em tantas parcelas mensais, iguais e sucessivas,
quantos forem os meses de duração do plano
promocional, vencendo-se a primeira no 10º (décimo) dia
do mês subseqüente ao do início da execução do plano.
§ 2º – Até 31 de dezembro de 1971, será exigida
a Taxa de Distribuição de Prêmio de que trata o § 3º do
art. 14 do Decreto-lei nº 34, de 18 de novembro de 1966,
incidente sôbre o valor previsto no art. 8º, alíneo a, do
Decreto-lei nº 7.930, de 3 de setembro de 1945.
Art. 6º – Quando o prêmio sorteado, ou ganho
em concurso, não fôr reclamado no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, caducará o direito do
respectivo titular e o valor correspondente será
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 10 (dez)
dias pelo distribuidor autorizado.
CAPÍTULO II
DE OUTRAS OPERAÇÕES SUJEITAS A
AUTORIZAÇÃO
Art. 7º – Dependerão, igualmente, de prévia
autorização do Ministério da Fazenda, na forma
desta lei, e nos têrmos e condições gerais que forem
fixados em regulamento, quando não sujeitas à de
outras autoridades ou órgãos públicos federais:
I – as operações conhecidas como
Consórcio,
Fundo
Mútuo
e
outras
formas
associativas
assemelhadas,
que

objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza;
II – a venda ou promessa de venda de
mercadoria a varejo, mediante oferta pública e com
recebimento antecipado, parcial ou total, do
respectivo preço;
III – a venda ou promessa de venda de
direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades
civis, tais como hospital, motel, clube, hotel,
centro de recreação ou alojamento e organização
de serviços de qualquer natureza, com ou sem
rateio de despesas de manutenção mediante
oferta pública e com pagamento antecipado do
preço;
IV – a venda ou promessa de venda de
terrenos loteados, a prestações, mediante sorteio;
V – qualquer outra modalidade de captação
antecipada de poupança popular, mediante
promessa de contra-prestação em bens, direitos ou
serviços de qualquer natureza.
§ 1º – Na operação referida no item II dêste
artigo, a mercadoria deverá:
a) ser de preço corrente de venda à vista no
mercado varejista da praça indicada e aprovada com
o plano, à data da liquidação do contrato, e, não
o havendo, ou sendo a mercadoria de venda
exclusiva, ou de mercadoria similar na mesma
praça, vedado qualquer acréscimo até sua efetiva
entrega;
b) ser de produção nacional e considerada de
primeira necessidade ou de uso geral;
c) ser discriminada no contrato referente
à operação, podendo, entretanto, o prestamista,
a seu critério exclusivo, escolher outra não constante
da discriminação, desde que existente no estoque
do vendedor, atendidas as alíneas a e b,
pagando o presta-mista a diferença de preço, se
houver.
§ 2º – A emprêsa que realizar a operação a
que se refere o parágrafo anterior aplicará
o mínimo de 20% (vinte por cento) de sua
arrecadação mensal na formação de estoque
de mercadoria que se propõe a vender,
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podendo o Ministério da Fazenda, a seu exclusivo
critério, permitir que parte dessa percentagem seja
aplicada no mercado de valôres mobiliários, nas
condições que vierem a ser fixadas em regulamento;
nos casos do item IV, manterá, livre de quaisquer
ônus reais ou convencionais, quantidade de imóveis
de sua propriedade, na mesma proporção acima
mencionada.
§ 3º – Na operação referida no item II dêste
artigo, quando houver desistência ou inadiplemento
do prestamista, a partir da 4ª (quarta) prestação,
inclusive, êste receberá, no ato, em mercadorias
nacionais do estoque do vendedor, e pelo preço
corrente de venda à vista no mercado varejista da
praça indicada no plano, à data em que se verificar a
desistência ou inadimplemento, o valor da tabela de
resgate das prestações pagas, fixada pelo Ministro
da Fazenda.
§ 4º – O valor de resgate a que se refere o
parágrafo anterior será fixado proporcional e
progressivamente às prestações pagas pelo
prestamista, não podendo ser inferior a 50% (cinqüenta
por cento) das importâncias pagas, e, se não
reclamado até 60 (sessenta) dias do término do
contrato de venda, será recolhido ao Tesouro Nacional,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
§ 5º – Paga a totalidade das prestações
previstas nos contratos a que se refere o item II dêste
artigo, o prestamista receberá mercadorias de valor
correspondente à soma das prestações, corrigidas
monetàriamente segundo índices que o regulamento
indicar, e, se não reclamado no prazo de 1 (um) ano do
término do contrato de venda, será recolhido ao
Tesouro Nacional, dentro de 30 (trinta) dias.
§ 6º – Nas operações previstas no item V
dêste artigo, quando a contraprestação fôr em
mercadorias, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos
anteriores.
§ 7º – Para autorização das operações a que
se refere êste artigo, quando a contraprestação fôr
em imóveis, serão exigidas:
a) prova de propriedade dos imóveis objeto
das vendas, promessas de venda ou contraprestações

prometidas, e da inexistência de ônus reais que
recaiam sôbre os mesmos;
b) prova de que os mesmos imóveis
satisfazem a pelo menos duas das condições
previstas no art. 32 do Código Tributário Nacional,
preferencialmente a existência de escola a menos de
2 (dois) quilômetros de distância;
c) a manifestação do Banco Nacional da
Habitação de que os imóveis se prestam à
consecução de plano habitacional, quando se tratar
de terrenos, ou quanto à viabilidade técnica e
financeira, quando se tratar de edificações
residenciais;
d) a compatibilidade do plano de vendas com
o Plano de Integração Nacional, quando fôr o caso.
§ 8º – É vedado à emprêsa autorizada a
realizar as operações a que se refere êste artigo
cobrar do prestamista qualquer outra quantia ou
valor além do preço do bem, direito ou serviço,
ainda que a título de ressarcimento de tributos,
ressalvado, quando fôr o caso, o disposto no item III
do art. 8º.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E PENALIDADES
Art. 8º – O Ministério da Fazenda, nas
operações previstas no art. 7º, exigirá prova de
capacidade financeira, econômica e gerencial da
emprêsa, além dos estudos de viabilidade
econômica do plano e das formas e condições de
emprêgo das importâncias a receber, podendo:
I – fixar limites de prazos e de participantes,
normas e modalidades contratuais;
II – fixar limites mínimos de capital social;
III – estabelecer percentagens máximas
permitidas, a título de despesas de administração;
IV – exigir que as respectivas receitas e
despesas sejam contabilizadas destacadamente das
demais.
Art. 9º – O Conselho Monetário Nacional, tendo
em vista os critérios e objetivos compreendidos em sua
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competência legal, poderá intervir nas operações
referidas no art. 7º, para:
I – restringir seus limites e modalidades, bem
como disciplinar as operações ou proibir novos
lançamentos;
II – exigir garantias ou formação de reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, sem prejuízos
das reservas e fundos determinados em leis especiais;
III – alterar o valor de resgate previsto no § 4º
do art. 7º, bem como estendê-lo a alguma ou a tôdas
daquelas operações.
§ 1º – Os bens e valôres que representem as
reservas e garantias técnicas para atender ao
disposto neste artigo não poderão ser alienados,
prometidos alienar ou de qualquer forma gravados
sem autorização expressa do Ministério da Fazenda,
sendo nula, de pleno direito, a alienação realizada ou
o gravame constituído com a violação dêste artigo.
§ 2º – Quando a garantia ou reserva técnica
fôr representado por bem imóvel a cláusula
de inalienabilidade e impenhorabilidade será
obrigatòriamente registrada no competente Cartório
do Registro Geral de Imóveis.
Art. 10 – O Banco Central do Brasil poderá
intervir nas emprêsas autorizadas a realizar as
operações a que se refere o art. 7º e decretar sua
liquidação extrajudicial na forma e condições
previstas na legislação especial aplicável às
entidades financeiras.
Art. 11 – Os diretores, gerentes, sócios e
prepostos com função de gestão na emprêsa que
realizar operações referentes no art. 7º:
I – serão considerados depositários, para
todos os efeitos, das quantias que a emprêsa
receber dos prestamistas na sua gestão, até o
cumprimento ela obrigação assumida;
II – responderão solidàriamente pelas
obrigações da emprêsa com o prestamista,
contraídas na sua gestão.
Parágrafo único – O disposto neste artigo
aplica-se também aos administradores da operação
mencionada no item I do art. 7º.

Art. 12 – A realização de operações regidas
por esta lei, sem prévia autorização, sujeita
os infratores, cumulativamente, às seguintes
penalidades:
I – no caso de que trata o art. 1º:
a) multa igual ao valor total dos prêmios
prometidos, não inferior a 100 (cem) vêzes o maior
salário-mínimo vigente no País;
b) perda dos bens prometidos como prêmios;
e
c) proibição de realizar aquelas operações
durante o prazo de 5 (cinco) anos.
II – nos casos a que se refere o artigo 7º:
a) multa igual ao valor total dos bens, direitos
ou serviços que constituírem objeto da operação,
não inferior a 500 (quinhentas) vêzes o maior saláriomínimo vigente no País;
b) proibição de realizar aquelas operações
durante o prazo de 10 (dez) anos.
Parágrafo único – Incorre, também, nas penas
previstas neste artigo quem, sem condições legais,
prometer publicamente realizar operações regidos
por esta lei.
Art. 13 – A emprêsa autorizada a realizar
operações previstas no artigo 1º que não cumprir o
plano de distribuição de prêmios ou desvirtuar a
finalidade da operação fica sujeita cumulativamente,
às seguintes penalidades:
I – cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo
prazo de 5 (cinco) anos;
III – perda dos bens prometidos em prêmio, se
êstes ainda não tiverem sido entregues, ou multa
igual ao valor dêsses prêmios, não inferior a 50
(cinqüenta) vêzes o maior salário-mínimo vigente ao
País, se os mesmos já tiverem sido entregues ou
não forem encontrados.
Art. 14 – A emprêsa autorizada, na forma
desta lei, a realizar operações referidas no art. 7º
que não cumprir o plano ficará sujeita,
cumulativamente, às seguintes penalidades:
I – cassação da autorização;
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II – proibição de realizar nova operação pelo
prazo de 5 (cinco) anos; e
III – multa igual a 50% (cinqüenta por cento)
do valor dos bens, direitos ou serviços que
constituírem objeto da operação.
Art. 15 – A falta de recolhimento da Taxa de
Distribuição de Prêmios, dentro dos prazos previstos
nesta lei, sujeita o contribuinte a multa igual a 50%
(cinqüenta por cento) da importância que deixou de
ser recolhida.
Parágrafo único – Se o recolhimento fôr feito
após o prazo legal, antes de qualquer procedimento
fiscal, a multa será de 10% (dez por cento).
Art. 16 – As infrações a esta lei, a seu
regulamento ou a atos normativos destinados a
complementá-los, quando não compreendidas nos
artigos anteriores, sujeitam o infrator à multa de 10
(dez) a 40 (quarenta) vêzes o maior salário-mínimo
vigente no País, elevada ao dôbro no caso de
reincidência.
Art. 17 – A aplicação das penalidades
previstas nesta lei não exclui a responsabilidade e as
sanções de natureza civil e penal, nos têrmos das
respectivas legislações.
Art. 18 – O processo e o julgamento das
infrações a esta lei serão estabelecidos em
regulamento.
Art. 19 – A fiscalização das operações
mencionadas nesta lei será exercida privativamente
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 20 – As operações de que trata o art. 1º,
autorizadas pelo Ministério da Fazenda e em curso
na data do início da vigência desta lei, serão
adaptadas às suas disposições e as de seu
regulamento, no prazo de 90 (noventa) dias, após o
qual as respectivas autorizações serão consideradas
canceladas de pleno direito, sujeitando-se quem as
praticar, sem permissão legal, às penalidades
previstas nos itens II e III do art. 13.
Art. 21 – As operações de que trata o art. 7º, em
curso da data em que entrar em vigor esta lei, deverão, no

prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
vigência do regulamento, prorrogável a critério da
administração, ser adaptadas ao regime ora
estabelecido, sob pena de os responsáveis ficarem
sujeitos às sanções estipuladas no art. 14, cabendo
ao Ministério da Fazenda fixar normas especiais
aplicáveis à liquidação dos planos não suscetíveis de
adaptação, respeitados os contratos já celebrados na
vigência dos mesmos planos, e de forma a não
prejudicar os direitos dos participantes.
§ 1º – Consideram-se não suscetíveis de
adaptação as operações previstas no inciso I do art.
7º, já contratadas segundo as normas vigentes
expedidas pelo Ministério da Fazenda ou pelo Banco
Central do Brasil.
§ 2º – Nas operações de que trata o art. 7º, em
curso, e que antes desta lei não dependiam de
autorização, os que as praticarem requererão, no
mesmo prazo fixado no caput dêste artigo, as
respectivas autorizações e, caso negada esta, terá
aplicação o disposto no caput dêste artigo.
Art. 22 – O Poder Executivo baixará
regulamento desta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 23 – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados os Decretos-leis nºs
7.930, de 3 de setembro de 1945, e 418, de 10
de janeiro de 1969, e demais disposições em
contrário.
MENSAGEM
Nº 333, DE 1970
Excelentíssimos Senhores Membros do
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 da Fazenda, o
anexo projeto de lei que "altera a legislação sôbre
distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio,
vale-brinde ou concurso, a título de propaganda;
estabelece normas de proteção à poupança popular
e dá outras providências."
Brasília, em 7 de outubro de 1970. – Emílio G.
Médici.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 269, DE 1970, ticas operacionais, cujo desenvolvimento é danoso à
DO SR. MINISTRO DA FAZENDA
economia em geral, com efeitos prejudiciais às
camadas populares de pequenos ou médios
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da recursos, que devem ser eficientemente protegidas
República:
em benefício dos superiores interêsses da
Tenho a honra de submeter à alta Administração.
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto
6. Pelo projeto em foco são substancialmente
de lei, que visa alterar a legislação sôbre distribuição reformuladas as normas relativas ao contrôle,
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde, fiscalização, e penalidades que regulam a matéria.
concursos e operações assemelhadas, a título de
7. O art. 1º dispõe sôbre a prévia autorização
propaganda comercial, bem como estabelecer dêste Ministério para as atividades ali enunciadas,
normas nas operações que envolvam recebimento limitando a sua concessão ao prazo máximo de um
antecipado do preço da coisa ou do serviço, não ano cancelável a qualquer tempo e restrita às
reguladas por lei específica.
pessoas jurídicas ali designadas. A forma de
2. Atualmente a distribuição de prêmios realização dos sorteios (pela Loteria Federal), a
gratuitos, mediante sorteio, vale-brinde, concursos e inconversibilidade em dinheiro dos prêmios
operações assemelhadas, a título de propaganda distribuídos e, especialmente, a destinação dos
comercial, é disciplinada pelo Decreto-lei nº 7.930, prêmios não reclamados (que serão incorporados
de 3 de setembro de 1945, que delega a êste ao Patrimônio da Fazenda Nacional) – são
Ministério competência para supervisionar aquelas medidas que se completam dentro do sistema de
operações. Em cada caso, a realização dessas proteção ao público e de moralização da atividade
atividades fica condicionada à prévia autorização e em causa.
ao cumprimento das exigências discriminadas na
8. A Taxa de Distribuição de Prêmios,
legislação.
regulada no art. 2º, tem sua denominação dada pelo
3. A multiplicação dessas práticas, nas suas § 3º do art. 14 do Decreto-lei nº 34, de 18 de
variadas modalidades, decorrente, em parte, do novembro de 1966; criada pelo citado Decreto-lei nº
desenvolvimento dos meios de divulgação, e a 7.930, de 3 de setembro de 1945, e visa a
necessidade de resguardar a poupança popular, compensar os encargos financeiros de administração
sobretudo a das classes menos favorecidas, obrigou e fiscalização das atividades em questão.
a autoridade fazendária a uma crescente vigilância e
9. A proibição a que se refere o art. 3º objetiva
à expedição de atos administrativos, visando a obstar prática de largo uso, consistente na realização
controlar as referidas atividades.
de sorteios e promoções semelhantes com o uso de
4. Todavia, o diploma legal em que se nomes de pessoas ou de sociedades civis, em
fundamentam êsses atos – o referido Decreto-lei nº que o interêsse visado é mais a renda auferida com
7.930, de 1945 – que se vinha tornando ineficaz e o sorteio dos prêmios do que pròpriamente a
desatualizado para os fins a que visava, tornou-se, já divulgação dos produtos contantes da promoção.
agora, pùblicamente inócuo.
10. Pelo art. 4º são relacionadas as
5. A inclusão no projeto de lei ora submetido modalidades de sorteio ou concursos admitidas,
a Vossa Excelência, de normas protetoras da independentemente de autorização, condicionadas,
poupança popular, corresponde a diretrizes de no caso do inciso I, à qualificação do titular (pessoa
interêsse público relevante, pois visa a afastar jurídica de direito público), aos objetivos visados e à
fatôres de perturbação dos processos normais ausência do interêsse econômico; no caso do inciso
da economia. A administração Pública vem II, ao caráter cultural, artístico ou desportivo da
acompanhando o surgimento de certas prá- promoção, também sem finalidade lucrativa.
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11. Aparenta excessivo rigor a proibição
constante do art. 5º Demonstrou a experiência que
as sociedades ali referidas sistemàticamente
cometiam a terceiros a realização dos sorteios cuja
autorização recebiam os quais participavam da
quase totalidade das vantagens econômicas da
promoção e, acobertados pelo nome do suposto
beneficiário, sem responsabilidade pessoal, agiam
de forma a expor os participantes a tôda sorte de
exploração. Êsse tipo de atividade proliferou de tal
forma que o seu contrôle e fiscalização se tornou
pràticamente impossível. Aliás, cabe assinalar que a
atual legislação sôbre Loteria Federal (Lei nº 5.525,
de 5-11-68, e Decreto-lei nº 204, de 27-2-67), assim
como a disciplina da Loteria Esportiva (Decreto-lei nº
594, de 27-5-69) estabelecem a derivação de
recursos financeiros para fins educativos, sociais e
desportivos, segundo técnicas de administração
financeira com rendimentos e alcance racionalmente
avaliados, no interêsse geral.
12. O art. 6º enumera as operações de
captação de poupança não reguladas por lei
especial, que passarão a ser subordinadas à
vigilância dos podêres públicos pela forma
disciplinada no projeto. Serviu de critério definitivo
dessa enumeração o recebimento antecipado do
preço da coisa ou do serviço.
13. As operações ali disciplinadas implicam,
tôdas elas, na coleta antecipada de poupança
popular, mediante futura contraprestação em bens e
serviços oferecidos aos participantes: os chamados
consórcios mútuos e assemelhados, sistemas de
financiamento destinados a proporcionar a aquisição
de bens móveis; as vendas de cotas de propriedade
ou de utilização de patrimônio de entidades civis,
conhecidos como "títulos patrimoniais" e "títulos de
proprietário"; a venda de mercadorias a prestação,
sem a entrega imediata das mesmas, que é a mais
antiga dessas modalidades.
No disciplinamento da matéria, releva destacar
o rigor com que se procura resguardar os interêsses
dos participantes prestamistas.
A autorização para a prática das atividades em
causa melhor se enquadra nas atribuições dêste Minis-

tério, não só pelo aparelhamento fiscalizador
adequado de que dispõe, como também pela
natureza das operações que envolvem.
14. Por outro lado, a prática tem demonstrado
que a legislação disciplinadora de atividades como
as referidas no art. 6º deve se limitar às normas
de ordem geral, para conferir à autoridade
administrativa maior elasticidade e amplitude de
podêres de regulamentação a fim de acompanhar o
rápido crescimento tecnológico e a diversificação
de modalidade das mencionadas operações,
indelimitáveis no próprio regulamento. Assim, pelo
projeto (art. 7º), à autoridade concedente, por mais
próxima dos fatos, caberá estabelecer condições
capazes de assegurar medidas efetivas de proteção
aos participantes naquelas atividades de poupança
popular.
15. A responsabilidade fixada no art. 8º, para
os diretores, sócios, gerentes e prepostos da
emprêsa que realizar operações previstas no art. 6º,
é mais uma medida de proteção aos prestamistas
participantes. A intervenção do Conselho Monetário
Nacional, estabelecida no art. 9º, enfeixa o elenco de
cautelas adotadas para o contrôle das mencionadas
atividades, na medida em que elas possam se
assemelhar a operações financeiras.
16. Pelos arts. 10 a 13 são fixadas as
penalidades aplicáveis às infrações aos dispositivos
antes examinados. Tratando-se, na maior parte, de
práticas admitidas por derrogação de norma de
Direito Penal, que proíbe os jogos de azar, e, ainda,
pelo fato de estar em jôgo a economia popular,
cabível é a quantificação da penalidade em elevado
grau, conforme ali estabelecido.
17. No caso de distribuição de prêmios
mediante sorteio ou concurso a penalidade é
relacionada com o bem a sortear (perda e multa igual
ao seu valor), além da proibição, por cinco anos, de
realizar as citadas operações (art. 10, inciso I); mais
rigorosa nas operações de coleta antecipada de
poupança popular mediante futura contraprestação,
quando será 10 anos o período de proibição (inciso II).
Ainda para essas últimas operações
prevê
o
art.
11
a
cassação
da
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autorização, a proibição de realizar novas operações
pelo prazo de cinco anos, além de multa, no caso de
não cumprimento dos respectivos planos. Idênticas
penalidades são previstas para as operações de
sorteios, pelo descumprimento dos planos, conforme
estabelece o art. 12.
19. Pelo não recolhimento da taxa instituída no
referido projeto, dentro do prazo nêle previsto, é
estabelecida a pena de multa igual a 50% do
respectivo valor (art. 13).
20. O art. 14 estabelece uma penalidade
residual para as infrações à lei, ao seu regulamento
e aos atos normativos destinados a completá-lo,
quando não seja prevista penalidade específica.
21. Em qualquer caso, as penalidades
previstas não excluem a responsabilidade do infrator
perante a lei penal, conforme está fixado no art. 15,
em face da natureza da matéria.
22. O art. 17 comete aos agentes fiscais do
Ministério da Fazenda a atribuição de fiscalizar
as mencionadas operações, o que se justifica
plenamente tendo em vista a longa experiência
dos aludidos servidores no referido setor e pela
própria natureza das tarefas funcionais que lhes
competem.
23. Pela norma estabelecida no artigo 16
transfere-se ao regulamento o poder de baixar as
normas de caráter processual necessárias à
formalização da apuração das infrações, a fim de
se estabelecer uniformidade com os demais
procedimentos fiscais.
24. Os arts. 18 e 19 regulam as situações
transitórias relativas às autorizações já existentes, de
sorte a conciliar os direitos dos respectivos titulares
com as obrigações da lei nova e a não prejudicar os
usuários ou participantes.
25. Além de sua alta relevância, e
por
causa
disso
mesmo,
a
matéria
requer urgente disciplinamento, a fim de que o
Poder Público não permaneça a descoberto ante
as impunes investidas contra a poupança
popular que se vêm operando através das re-

feridas operações, nas mais diferentes modalidades.
26. Essas, Senhor Presidente, as razões que me
levam a sugerir a Vossa Excelência que submeta o
projeto ao Congresso Nacional, com a solicitação de
urgência, na forma do art. 51 da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência as expressões do meu mais profundo
respeito. – Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda.
(Às Comissões de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31,DE 1971
(Nº 28-B/71, na Casa de origem)
Aprova o Acôrdo Sanitário entre a República
Federativa do Brasil e a República do Paraguai,
firmado em Assunção, a 16 de julho de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Sanitário entre a
República Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, firmado em Assunção, a 16 de julho de 1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM
Nº 318, DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no artigo 44,
inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossas
Excelências acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o Acôrdo Sanitário entre a República
Federativa do Brasil e a República do Paraguai,
firmado em Assunção, a 16 de julho de 1971.
Brasília, em 31 de agôsto de 1971. – Emílio G.
Médici.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SR.

Em 23 de agôsto de 1971.
A Sua Excelência o Senhor General-deExército Emílio Garrastazu Médici, Presidente da
República.
Senhor Presidente:
Em obediência às instruções de Vossa
Excelência, foi assinado em Assunção, no dia 16 de
julho passado, pelo Ministro Conselheiro João Cabral
de Melo Neto, Encarregado de Negócios do Brasil no
Paraguai, e pelo Doutor Francisco de Paula da
Rocha Lagoa, Ministro de Estado de Saúde, como
representantes da República Federativa do Brasil,
juntamente com o Doutor Raul Sapena Pastor,
Ministro das Relações Exteriores, e o Doutor Adán
Godoy Jiménez, Ministro da Saúde Pública e BemEstar Social do Paraguai, um Acôrdo Sanitário entre
os dois Governos.
2. O referido Acôrdo tem por objetivo principal
eliminar ou diminuir os fatôres sanitários adversos
que incidindo sôbre as populações da zona
fronteiriça, comprometem o desenvolvimento da
região, com reflexos em ambos os países como um
todo.
3. Nesse sentido, através do aludido
instrumento jurídico ambos os países comprometemse a aperfeiçoar e coordenar os serviços de saúde
existentes, sem prejuízo da criação daqueles que se
tornem necessários, tendo em vista solucionar
prioritàriamente,
os
problemas
relativos
à
erradicação da malária e varíola; o contrôle da febre
amarela silvestre e a vigilância contra a reinfestação
pelo Aedes aegypti; a hanseniase, a tuberculose, as
enfermidades venéreas; e o controle do uso de
estupefacientes, narcóticos e alucinógenos.
4. Por conseguinte, considerando que o
Acôrdo em aprêço merece a aprovação e a
subseqüente ratificação do Govêrno brasileiro, junto
à presente um projeto de mensagem presidencial, a
fim de que Vossa Excelência, se assim houver por
bem, se digne submetê-lo à apreciação do
Congresso Nacional, nos têrrnos do art. 44, inciso I,
da Constituição Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos
do meu mais profundo respeito. – Mário Gibson
Barboza.
ACÔRDO SANITÁRIO ENTRE O GOVÊRNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO PARAGUAI
O Govêrno da República Federativa do Brasil
e o Govêrno da República do Paraguai,
Considerando:
1. que, sendo comuns os problemas de saúde
dos Estados de Mato Grosso e Paraná, da República
Federativa do Brasil e os dos correspondentes
Departamentos limítrofes da República do Paraguai,
foi decidido firmar-se um Acôrdo que tem por objeto
eliminar ou diminuir os danos que gravitam sôbre as
comunidades da referida região geográfica bem
como promover medidas capazes de melhorar os
respectivos índices de saúde;
2. que para obter a oportuna solução, de tais
problemas é necessário aperfeiçoar e coordenar os
atuais serviços de saúde e criar os que sejam
aconselháveis;
3. que, entre os problemas de saúde, ambos
os países consideram prioritários:
a) a erradicação da malária;
b) a erradicação da varíola;
c) o contrôle da febre amarela, silvestre e a
vigilância contra a reinfestação pelo Aedes aegypti;
d) a hanseniase, a tuberculose, as
enfermidades
venéreas
e
outras
doenças
transmissíveis que necessitem de ação coordenada
dos Governos de ambos os países;
e) o contrôle do uso de estupefacientes,
narcóticos e alucinógenos;
4. que a ação harmônica e conjunta dos dois
países assume atualmente caráter imperioso, em função
dos planos de desenvolvimento econômico e social e
sua correlação com o crescimento demográfico;
Resolvem celebrar o presente Acôrdo e, para
tal fim,
O
Presidente
da
República
Federativa do Brasil nomeia seus Plenipo-
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tenciários o Senhor João Cabral de Melo Neto,
Ministro-Conselheiro, Encarregado de Negócios do
Brasil no Paraguai, e Sua Excelência o Senhor
Doutor Francisco de Paula da Rocha Lagôa, Ministro
da Saúde;
e o Presidente da República do Paraguai
nomeia seus Plenipotenciários, Sua Excelência o
Senhor Doutor Raul Sapena Pastor, Ministro das
Relações Exteriores, e Sua Excelência o Senhor
Adán Godoy Jiménez, Ministro da Saúde Pública e
Bem-Estar Social, os quais exibem seus Plenos
Podêres que são achados em boa e devida forma.
ARTIGO I
Malária
Para intensificar a profilaxia da malária, as
duas Partes Contratantes concordam em adotar as
seguintes medidas:
1. Executar o Programa de Erradicação da
Malária, na área geográfica relacionada com o
presente Acôrdo, conforme as normas internacionais,
de maneira que suas distintas fases se realizem de
forma simultânea e coordenada, e adotar medidas
imediatas tendentes a estabelecer equilíbrio e
sincronização nas fases do programa;
2. continuar a avaliação epidemiológica,
procurando a cobertura integral da área, com Postos de
Notificação de casos febris e complementando essa
rêde de informação com a busca ativa de casos;
3. investigar, em fases avançadas do
Programa, as causas da persistência da
transmissão, tomando as medidas adequadas para
eliminá-las;
4. proporcionar aos Serviços Locais de Saúde
a organização necessária para assumir a
responsabilidade da vigilância após as fases de
ataque e consolidação;
5. considerar como áreas de malária
erradicada só aquelas registradas como tais pela
Repartição Sanitária Pan-Americana; e
6. dar prioridade ao Programa de Erradicação
da Malária até que se alcance o objetivo final
dotando-o de recursos suficientes e oportunos
empenhando-se os Governos respectivos em obter
ajuda dos Organismos Internacionais competentes,
por considerar que a erradicação desta doença é um

fator básico para o desenvolvimento de ambos os
países.
ARTIGO II
Varíola
Para prevenir a reintegração da varíola em
seus territórios, as duas Partes Contratantes
acordam realizar o seguinte programa:
1.
organizar
unidades
de
vigilância
epidemiológica;
2. manter níveis adequados de imunidade,
vacinando a população suscetível;
3. estabelecer postos de vacinação em
localidades da fronteira de trânsito internacional;
4. notificar todo caso de varíola, em
conformidade com o Regulamento Sanitário
Internacional;
5. usar exclusivamente vacina liofilizada
que esteja em conformidade com os padrões
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde;
6. empregar técnicas adequadas de vacinação
e fazer a avaliação qualitativa dos resultados;
7. criar ou melhorar e manter serviços de
laboratório, de diagnóstico e investigação, em cada
um dos dois países, e proporcionar o uso dos
mesmos quando necessário;
8. recomendar que o diagnóstico da varíola
seja realizado sempre que possível, com ajuda de
laboratório;e
9. investigar todo caso suspeito de varíola e
realizar a vacinação de bloqueio, sem esperar pelo
diagnóstico de laboratório; e
10. tornar efetivo o cumprimento das leis e
regulamentos de vacinação antivariólica obrigatória.
ARTIGO III
Febre Amarela
Considerando a importância do combate à
febre amarela para o desenvolvimento dos dois
países, particularmente das áreas fronteriças
comuns, as Partes Contratantes decidem adotar as
seguintes providências:
1. intensificar a vacinação da população
exposta ao risco de contrair febre amarela silvestre;
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2. proceder, em relação ao Aedes aegypti, à
vigilância adequada, com o objeto de evitar
reinfestações por êste mosquito;
3. manter vigilância epidemiológica nas áreas
em que a febre amarela silvestre é endêmica e
naquelas sujeitas a surtos epidêmicos, valendo-se
para isso da viscerotomia e; quando possível de
outros métodos de diagnóstico de laboratório.;
4. realizar estudos sôbre reservatórios de
vírus, sôbre transmissores da febre amarela silvestre
e outras arboviroses especialmente em zonas em
desenvolvimento; e
5. notificar com a brevidade possível qualquer.
caso de febre amarela na forma disposta pelo
Regulamento Sanitário Internacional.

1. estudar a extensão e as formas de uso
dêsses produtos pela população de ambos os
países;
2. considerar a criação de um sistema de contrôle
médico e farmacêutico dos mencionados produtos; e
3. executar programas de educação sanitária
tendentes a prevenir o uso indiscriminado dos
referidos produtos.
ARTIGO VI
Disposições Gerais

ARTIGO V

Considerando de alta prioridade o respectivo
programa de saúde em qualquer plano de
desenvolvimento, ambas Partes Contratantes, para
garantir sua execução e eficiência, decidem:
1. ampliar, melhorar e incrementar seus
serviços de saúde e em particular os das zonas
rurais, fornecendo-lhes recursos suficientes e
adequados em pessoal, equipamentos e materiais,
para o melhor cumprimento de suas finalidades;
2. autorizar a permuta, com os órgãos locais
de saúde de normas técnicas, processos de trabalho
e informações estatísticas e epidemiológicas,
visando a avaliar o desenvolvimento e progresso dos
respectivos programas;
3. promover intercâmbio de pessoal das
diferentes atividades de saúde, com vistas ao seu
melhor aperfeiçoamento e à unificação dos sistemas
de trabalho;
4. propiciar o melhoramento das condições
ambientes e de nutrição;
5. executar atividades de educação sanitária para
facilitar a consecução dos objetivos assinalados;
6. considerar que, para o êxito do presente
Acôrdo, impõe-se a necessidade de serem
proporcionadas verbas adequadas à execução do
mesmo; e
7. intercambiar material e equipamento para a
realização dos programas aprovados.

Estupefacientes, Narcóticos e Alucinógenos

ARTIGO VII

ARTIGO IV
Outras doenças transmissíveis
No que se refere à prevenção de outras
doenças transmissíveis na área geográfica coberta
por êste Acôrdo, as duas Partes Contratantes
decidem:
1. realizar estudos para a unificação das
técnicas
de
contrôle
de
outras
doenças
transmissíveis que possam interessar a ambos os
países, destacando-se entre elas a doença de
Chagas, a esquistossomose, a tuberculose, a
hanseníase e as doenças venéreas;
2. adotar um sistema mútuo de notificação
obrigatória de doenças transmissíveis que impliquem
risco para a saúde das respectivas populações; e
3. dispor que os serviços de saúde,
localizados na área fronteiriça entre os dois países,
que tenham conhecimento de doença transmissível
em pessoas em trânsito, comuniquem a ocorrência
às autoridades sanitárias das localidades de origem
dos enfermos.

Tendo em vista a generalização do consumo
Comité de Coordenação
de estupefacientes, narcóticos e alucinógenos,
independentemente de contrôle médico, resolvem as
1. Com o objetivo de coordenar atividades e levar a
duas Partes Contratantes:
efeito a execução dos Programas constantes do presente
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Acôrdo, cada um dos Governos constituirá um
Grupo Regional de Trabalho, composto pelos
representantes locais das atividades sanitárias nas
regiões geográficas referidas e por outros técnicos
que os respectivos Governos designem.
2. Os Grupos Regionais de Trabalho se
reunirão pelo menos uma vez por ano,
alternativamente em cada um dos dois países,
constituindo o Comité de Coordenação, o qual terá
como função avaliar o progresso dos Programas,
estudar os problemas que surjam e propor soluções
que serão submetidas à consideração das
respectivas autoridades.
3. Os Grupos Regionais de Trabalho ficam
autorizados a permutar informações de forma
rotineira e quando as circustâncias exigirem.
4. Trinta dias após a assinatura do presente
Acôrdo deverão designar-se os membros dos
Grupos de Trabalho que constituirão o Comité
Regional de Coordenação.
ARTIGO VIII
1. Cada um dos Governos notificará o outro
da conclusão das formalidades constitucionais
necessárias à entrada em vigor do presente Acôrdo,
o qual será válido a partir da data da última
notificação.
2. O Acôrdo terá duração indefinida podendo
ser denunciado por qualquer dos Governos. Nesse
caso, cessará de produzir efeitos seis meses após a
notificação de denúncia, sem prejuízo dos programas
conjuntos em execução, os quais cessarão na data
nêles estabelecida.
3. Qualquer dos países signatários poderá
solicitar a modificação ou ampliação dos têrmos do
presente Acôrdo.
4. O presente Acôrdo será levado ao
conhecimento dos demais países da América através
da Repartição Sanitária Pan-Americana.
Feito na cidade de Assunção aos dezesseis
dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e
um, em dois exemplares originais, em português e
em castelhano, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.

Pela República Federativa do Brasil. – João
Cabral de Melo Neto, Ministro Conselheiro. –
Encarregado de Negócios, a.i. – Francisco de Paula
da Rocha Lagôa, Ministro da Saúde.
Pela República do Paraguai. – Raúl Sapena
Pastor, Ministro das Relações Exteriores. – Adán Godoy
Jiménez, Ministro da Saúde Pública e Bem-Estar Social.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de
Saúde.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 1971
(Nº 43-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. –
PETROBRÁS, relativas ao exercício de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS,
relativas ao exercício de 1965, de conformidade com
o parágrafo único do art. 32 da Lei nº 2.004, de 3 de
outubro de 1953.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 1971
(Nº 46-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova a aposentadoria de Luiz Menossi, no
cargo de Ministro Classista do Tribunal Superior do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovada a aposentadoria de Luiz
Menossi, no cargo de Ministro Classista do Tribunal
Superior do Trabalho, tornando-se definitivo o Decreto
de 8 de outubro de 1969, publicado no Diário Oficial de 9
dos mesmos mês e ano, de acôrdo com a autorização
concedida na forma do art. 72, § 7º, da Constituição, ao
Presidente da República.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(A Comissão de Finanças.)
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 34, DE 1971
(Nº 50-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato do Presidente da República, que
determinou a execução do Decreto de 24 de abril
de 1969, que concedeu aposentadoria a Oscar
Nogueira Barra, no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o ato do Presidente da
República, que determinou a execução do Decreto
de 24 de abril de 1969, que concedeu aposentadoria
a Oscar Nogueira Barra no cargo de Juiz
Classista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(À Comissão de Finanças.)

MENSAGEM
Nº 438, DE 1971
Ex.mos Srs. Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência, o Senhor Richard
Milhous Nixon, Presidente dos Estados Unidos da
América, para uma visita oficial àquele país amigo.
No indeclinável dever de aceitar o nobre e
honroso convite, venho, em cumprimento ao que
preceituam os arts. 44, item III, e 80 da Constituição,
solicitar ao Congresso Nacional a necessária
autorização para ausentar-me do País no período
compreendido entre 5 e 20 de dezembro do corrente
ano.
Brasília, em 9 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
projeto irá às Comissões de Constituição e Justiça e
Relações Exteriores. Será objeto de deliberação do
Plenário após a Ordem do Dia, de conformidade com
o Regimento.
Sôbre a mesa, projeto de lei, que será lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
PROJETO DE LEI DO
Os Expedientes que acabam de ser lidos irão à
SENADO
publicação.
Nº 101, DE 1971
Sôbre a mesa projeto de decreto legislativo
que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
Regula a prestação do trabalho de natureza
É lido o seguinte:
doméstica
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 35, DE 1971
Autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País em viagem oficial aos Estados
Unidos da América.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida autorização ao Senhor
Presidente da República Federativa do Brasil
para ausentar-se do País, no período compreendido
entre 5 e 20 de dezembro do corrente ano, a fim
de visitar oficialmente os Estados Unidos da
América.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se
empregado doméstico o trabalhador maior de 12
(doze) anos que presta serviços de natureza
contínua, no âmbito residencial, mediante salário.
Parágrafo único – Inclui-se na definição dêste
artigo o motorista que presta serviços a empregador
doméstico.
Art. 2º – Considera-se empregador doméstico,
a pessoa física que, sem fins lucrativos, contrata,
dirige e assalaria a prestação de serviços de
natureza doméstica, no âmbito residencial.
Art. 3º – Salvo nos casos e pela forma
expressamente
estabelecida
nesta
lei,
as
disposições da legislação trabalhista não se aplicam
aos empregados domésticos.
Art. 4º – O empregado doméstico
fará
jus
ao
salário-mínimo
da
região,
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ra permitida o trabalho redução para o trabalho
prestado em horário reduzido.
§ 1º – Quando o empregador fornecer
gratuitamente, no próprio local de trabalho,
alimentação e habitação, o salário a ser pago em
dinheiro será, pelo menos, igual a quarenta por cento
do valor do salário-mínimo regional.
§ 2º – Se o empregador fornecer apenas uma
das utilidades previstas no parágrafo anterior, a
percentagem do salário-mínimo a ser paga em
dinheiro, será a que fôr determinada em tabela
expedida pelo Departamento Nacional de Salário, do
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
§ 3º – O empregado doméstico menor de 18
(dezoito) anos fará jus à metade do salário-mínimo
do trabalhador adulto, permitidas as deduções
previstas nos, parágrafos anteriores, calculadas em
proporção ao valor do salário do menor.
Art. 5º – O contrato de trabalho do empregado
doméstico extingue-se a qualquer tempo, pela
manifestação de vontade de um dos contratantes.
§ 1º – Após 3 (três) meses dê vigência do
contrato de trabalho doméstico a extinção dêste
dependerá de aviso-prévio de 8 (oito) dias.
§ 2º – Quando o aviso de que trata o parágrafo
anterior não fôr dado com a antecedência nêle
prevista, deverá ser, conforme o caso, pago ou
descontado, com base no respectivo valor em
dinheiro.
Art. 6º – São assegurados ao empregado
doméstico:
a) descanso noturno de, no mínimo, 10 (dez)
horas diárias consecutivas, que só poderá ser
interrompido por motivos graves e urgentes;
b) intervalos suficientes para alimentação e
repouso durante a jornada de trabalho.
Art. 7º – O empregado doméstico fará jus a um
repouso remunerado de 18 (dezoito) horas
ininterruptas por semana, ou de 36 (trinta e seis)
horas ininterruptas por quinzena, que poderão recair
ou não em domingo, de acôrdo com o que fôr
ajustado.

Parágrafo único – Pelo menos uma vez no
mês, o repouso semanal previsto neste artigo deverá
recair no domingo.
Art. 8º – Após o decurso de 12 (doze) meses de
vigência do contrato de trabalho, e em cada período
subseqüente, o empregado doméstico terá direito a
férias remuneradas de 15 (quinze) dias corridos.
§ 1º – Em casos excepcionais poderão as
férias ser concedidas em 2 (dois) períodos.
§ 2º – Aos empregados domésticos menores
de 18 (dezoito) anos e maiores de 50 (cinqüenta)
anos de idade, as férias serão sempre concedidas de
uma só vez.
Art. 9º – É assegurada ao empregado
doméstico uma gratificação anual de 30% (trinta por
cento) da parte do salário paga em dinheiro, em cada
12 (doze) meses consecutivos de trabalho para o
mesmo empregador.
Art. 10 – São estendidas ao empregado
doméstico as obrigações relativas à Carteira de
Trabalho e Previdência Social.
§ 1º Para a admissão ao emprêgo, além da
Carteira de Trabalho e Previdência Social, poderá o
empregador exigir do empregado doméstico a
apresentação de:
a) atestados de saúde e de vacinação expedidos
por autoridade sanitária federal, estadual ou municipal
ou, onde estas não existirem, por médico particular;
b) atestado de conduta expedido por
autoridade policial.
§ 2º – Os atestados de que trata o parágrafo
anterior serão fornecidos gratuitamente.
Art. 11 – Os empregados domésticos passam a
ser segurados obrigatórios da Previdência Social, com
todos os direitos e deveres resultantes desta condição.
Art. 12 – O pagamento de salário aos
empregados domésticos deverá ser feito até o 10º
(décimo) dia do mês seguinte ao vencido.
Art. 13 – O empregado doméstico avulso não
fará jus aos benefícios desta lei, ficando, contudo,
assegurada sua filiação facultativa ao sistema de
Previdência Social.
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Art. 14 – Compete à Justiça do Trabalho
dirimir as controvérsias oriundas das relações de
trabalho regidas pela presente lei.
Parágrafo único – Prescreve em 2 (dois) anos
a ação para reclamar quaisquer direitos assegurados
nesta lei.
Art. 15 – O Poder Executivo expedirá, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias da data da
publicação desta lei, o seu regulamento, elaborado
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social,
com a colaboração de representantes de
empregados e empregadores domésticos.
Art. 16 – Esta lei entrará em vigor no primeiro
dia do segundo mês seguinte ao da publicação de
seu regulamento, revogadas as disposições em
contrário.
JUSTIFICAÇÃO
Até hoje, não conseguiram os empregados
domésticos o esperado êxito na campanha pela
obtenção do amparo trabalhista e previdenciário.
Inteiramente marginalizados, o máximo que
conseguiram foi uma filiação facultativa à previdência
social, sem maiores atrativos e de difícil
concretização.
O projeto ora submetido à consideração de
nossos ilustres pares, visa a institucionalizar a
profissão de empregado doméstico, através da
outorga de um status trabalhista e previdenciário à
referida categoria de trabalhadores.
Começando pela definição de empregado e
empregador doméstico, estabelece a proposição
diretrizes para a prestação do trabalho doméstico,
assegurando àqueles que a êle se dedicam: saláriomínimo, passível de redução proporcional à duração
da jornada; horário de trabalho; férias anuais
remuneradas, aviso-prévio para rescisão do contrato
após três meses de duração; descanso mínimo
noturno e semanal remunerado; intervalos para
refeição e descanso, durante a jornada, de acôrdo
com os costumes da região; prazo para o pagamento
dos salários e gratificação de trinta por cento a cada
doze meses consecutivos de trabalho para o mesmo
empregador.

Além disso, o projeto torna os empregados
domésticos segurados obrigatórios do INPS, com tôdas
as garantias decorrentes da aludida condição.
Preferimos dar ao problema solução definitiva, fugindo
às fórmulas contemporizadoras da filiação facultativa e
da participação limitada nos benefícios do seguro social.
Finalmente, traça a proposição normas para a
solução dos conflitos oriundos das relações de
trabalho doméstico, atribuindo competência à Justiça
do Trabalho para o julgamento dos referidos litígios e
estabelecendo para a reclamação dos direitos
assegurados pela nova lei o prazo de dois anos.
Inspirou-se, também, a proposição em
Indicação do Deputado Francisco da Gama Filho (nº
1.741, de 1971) apresentada à Assembléia
Legislativa do Estado da Guanabara, em atenção a
pedido da União Nacional de Associações Familiais.
Estamos convencidos de que o projeto provocará
debates; idêntica reação tem sido registrada sempre que
inovações são propostas, não apenas no campo
trabalhista. Confiamos, porém, que a justiça da causa há
de torná-la, afinal, vitoriosa.
De fato, não é mais possível manter a dedicada
classe dos domésticos à margem dos benefícios e
garantias que os Govêrnos da Revolução vêm
assegurando ao trabalhador brasileiro este o sentido de
nossa propositura que, com os valiosos subsídios
oferecidos por nossos dignos pares, esperamos ver
aprovada pelo Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1971. –
José Lindoso.
ESTADO DA GUANABARA
Assembléia Legislativa
INDICAÇÃO
Nº 1.741, DE 1971
Indico à Mesa, nos têrmos regimentais, que
dirija ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República um apêlo no sentido de ser examinada a
possibilidade do atendimento da sugestão da União
Nacional de Associações Familiais a propósito
da aposentadoria dos trabalhadores domésticos.
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Assinalo, na oportunidade, a série de esforços
dos Presidentes de Honra da UNAF: Professor Pedro
Paulo Paes de Carvalho e Senhora, visando a
ampliação da área de atendimento da benemérita
Previdência Social.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1971. –
Gama Lima.
JUSTIFICAÇÃO
Como fundamento para a presente Indicação,
peço vênia para transcrever do Ministro Nascimento
e Silva, datado de 10 de março de 1967, os
seguintes tópicos:
a) É de destacar-se também o dispositivo do art.
25 do projeto que dispõe sôbre a filiação, como
segurado facultativo, do empregador doméstico não
abrangido por outro sistema de previdência social. Isto
permitirá que as próprias "donas de casa", cuja atividade
se limita aos trabalhos do lar, representando contudo
uma real e tão pouco considerada colaboração para a
economia do País, possa colocar-se sob o amparo da
nova proteção previdenciária.
b) Estas as linhas gerais do projeto de lei que
tenho a honra de submeter à Vossa Excelência por
bem, ao Congresso Nacional, nos têrmos do art. 5º e
§§ 1º e 2º do Ato Institucional nº 2.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V.
Excelência os protestos do mais profundo respeito. –
Nascimento Silva.
O projeto enviado a S. Ex.ª o Presidente
Castello Branco era o seguinte:
PROJETO DE LEI
Dispõe sôbre o regime de trabalho e de
previdência social do empregado doméstico, e dá
outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – Considera-se empregado doméstico,
para os efeitos desta lei, o trabalhador maior
de 12 (doze) anos que preste serviço de
natureza não econômica de modo permanente,
no
âmbito
residencial,
mediante
salário.

Parágrafo único – Inclui-se na definição dêste
artigo o motorista que preste serviços à pessoa ou à
família.
Art. 2º – Considera-se empregador doméstico
a pessoa física que, sem intuito de lucro, contrata,
dirige e assalaria a prestação pessoal de serviços no
âmbito residencial.
Parágrafo único – A responsabilidade pelos
encargos decorrentes da presente lei, quando fôr o
caso, caberá ao cabeça de casal.
Art. 3º – Aplicam-se ao empregado doméstico,
tão-sòmente, as disposições da legislação do
trabalho expressamente indicadas nesta lei.
Art. 4º – O salário-mínimo do empregado
doméstico é de 40% (quarenta por cento) do saláriomínimo regional, quando o empregador fornecer
gratuitamente, no próprio local de trabalho,
alimentação e habitação.
§ 1º – O salário-mínimo do empregado
doméstico será o mesmo dos demais trabalhadores,
quando o empregador não fornecer habitação e
alimentação gratuitamente, no próprio local de
trabalho.
§ 2º – O Departamento Nacional de Salário
expedirá tabela indicando as percentagens de
desconto para alimentação e habitação quando o
empregador só fornecer uma dessas utilidades, caso
em que o salário-mínimo de que trata o artigo será
acrescido do respectivo valor.
§ 3º – O salário-mínimo do empregado
doméstico
menor
de
18
(dezoito)
anos
corresponderá à metade do salário-mínimo fixado
neste artigo.
Art. 5º – O contrato de trabalho do empregado
doméstico extingue-se a qualquer tempo pela
manifestação de vontade dos contraentes, mediante
o aviso-prévio, que deverá ser pago o
correspondente valor em dinheiro.
Art. 6º – É assegurado ao empregado
doméstico:
1 – um descanso noturno de 8 (oito) horas
diárias consecutivas, no mínimo, que só poderá ser
interrompido por causas graves e urgentes;
2 – descanso de 3 (três) horas consecutivas
ou não, no mínimo, no decorrer do dia de trabalho.
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Art. 7º – É assegurado ao empregado
doméstico o descanso mínimo de 18 (dezoito) horas
ininterruptas por semana ou 36 (trinta e seis) horas
ininterruptas por quinzena, que poderão recair, ou
não, em domingo, de acôrdo com o que fôr ajustado.
Pelo menos uma vez no mês o repouso deverá recair
no domingo.
Art. 8º – Após o decurso de 12 (doze) meses
de vigência do contrato de trabalho e, em cada
período subseqüente, terá o empregado doméstico
direita a férias remuneradas correspondentes a 15
(quinze) dias, que poderão ser parceladas até em
dois períodos.
Art. 9º – É assegurada ao empregado
doméstico a gratificação anual de 30% (trinta por
cento) da parte do salário pago em dinheiro, em cada
12 (doze) meses consecutivos de trabalho para o
mesmo empregador.
Parágrafo único. – É permitido fazer, no mês
de dezembro do primeiro ano de trabalho, o acêrto
proporcional da gratificação, contando-se nesse
caso, a partir daí os períodos sucessivos de doze
meses.
Art. 10 – É estendida ao empregado doméstico
a obrigatoriedade da Carteira Profissional, nos
têrmos da legislação vigente.
§ 1º – Além das demais exigências estipuladas
em lei para a expedição da Carteira Profissional, o
empregado doméstico deverá apresentar atestados
de saúde e de vacinação expedidos por autoridade
sanitária federal, estadual ou municipal, bem como
atestado de bons antecedentes passado por
autoridade policial.
§ 2º – Os atestados aludidos no § 1º serão
fornecidos gratuitamente.
Art. 11 – O não cumprimento de qualquer
preceito aplicável ao empregado doméstico, no que
se refere à relação de emprego, sujeita o infrator à
multa correspondente ao valor da metade do saláriomínimo mensal da região, aumentada para o dôbro
em caso de reincidência.
Art. 12 – Compete à Justiça do Trabalho
dirimir as controvérsias, de caráter trabalhista,
oriundas da presente lei.

Art. 13 – Os empregados domésticos serão
segurados obrigatórios do Instituto Nacional de
Previdência Social, aplicando-se-lhes, contudo, o
Plano Básico de prestações e de contribuições de
que tratam os arts. 14 a 25 desta lei.
Art. 14 – São as seguintes as prestações
asseguradas pelo Plano Básico:
I – auxílio-doença;
II – aposentadoria por invalidez;
III – aposentadoria por velhice;
IV – pensão por morte;
V – auxílio-funeral;
VI – assistência médica.
Art. 15 – Para os fins dêste Plano, o salário de
benefício corresponderá a 80% (oitenta por cento) do
salário-mínimo regional.
Art. 16 – A concessão e a manutenção das
prestações dêste Plano se regerão pelas normas sôbre
as prestações de igual denominação do Plano Geral de
que trata a Lei Orgânica da Previdência Social, salvo no
que a presente lei dispuser de modo diverso.
Art. 17 – O auxílio-doença será devido ao
segurado que, após 24 (vinte e quatro) contribuições
mensais, ficar incapacitado para o seu trabalho por
prazo superior a 30 (trinta) dias, e consistirá numa
renda mensal igual ao salário de benefício.
Art. 18 – A aposentadoria por invalidez será
devida ao segurado que, após 24 (vinte e quatro)
contribuições mensais, e estando ou não em gôzo de
auxílio-doença, fôr considerado permanentemente
incapaz para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação
para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta
subsistência, e consistirá numa renda mensal igual à
estabelecida para o auxílio-doença.
Art. 19 – A aposentadoria por velhice será
devida ao segurado que, após 60 (sessenta)
contribuições mensais, houver complementado 65
(sessenta e cinco) anos de idade, quando do sexo
masculino, ou 60 (sessenta) quando do feminino, e
consistirá numa renda mensal igual à estabelecida
para o auxílio-doença.
Art. 20 – A pensão será devida
aos
dependentes
do
segurado
que
falecer após 24 (vinte e quatro) contribui-

– 20 –
ções mensais e consistirá numa renda mensal
calculada e rateada na forma estabelecida para o
Plano Geral a que se refere o art. 16.
Parágrafo único – O pagamento da quota de
pensão cessará para os pensionistas menores,
quando completarem 14 (quatorze) anos, ou, se
estiverem cursando estabelecimento de ensino, 18
(dezoito) anos.
Art. 21 – O auxílio funeral será devido ao
executor do funeral do segurado, no valor de uma
vez e meia o salário-mínimo da localidade onde se
realizar o enterramento.
Art. 22 – A assistência médica será
proporcionada aos beneficiários nas bases
estabelecidas no Plano Geral a que se refere o art.
16.
Art. 23 – O custeio do Plano Básico será
atendido pelas contribuições:
I – dos segurados, na percentagem de 3%
(três por cento) sôbre o salário de contribuição,
assim entendida importância igual ao salário-mínimo
regional;
II – dos respectivos empregadores, em quantia
igual à que fôr devida pelos assegurados a seu serviço.
Parágrafo único – A percentagem fixada no
item I do artigo poderá ser elevada até 5% (cinco por
cento), por decreto executivo, mediante proposta do
Serviço Atuarial, se assim se tornar indispensável ao
custeio do Plano, após balanço atuarial.
Art. 24 – Durante os primeiros 30 (trinta) dias
de afastamento do empregado de seu trabalho por
motivo de incapacidade, incumbe ao empregador
pagar-lhe o salário.
Parágrafo único – O pagamento de que trata
êste artigo deverá ser efetuado com base no
resultado do exame médico procedente pela
previdência social, salvo acôrdo entre as partes.
Art. 25 – O empregador doméstico, assim
compreendido quando fôr o caso, o casal, que não
estiver abrangido por outro sistema de previdência
social poderá ser segurado facultativo ao INPS, nas
mesmas condições do Plano Básico, estabelecidas
nos arts. 14 e 23, cabendo-lhe pagar as
contribuições previstas nos itens I e II do art. 23.

Art. 26 – Esta lei não se aplica aos que
prestarem serviço nas condições mencionadas no
art. 1º com duração diária inferior a 6 (seis) horas de
trabalho efetivo, os quais poderão contudo ser
segurados facultativos do INPS nas condições
mencionadas no art. 25.
Art. 27 – Ó Presidente da República, por
proposta do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, poderá estender o Plano Básico de que
tratam os arts. 14 a 24 a outras atividades ainda não
abrangidas pelo Plano Geral da Previdência Social,
referido no art. 16.
Art. 28 – O Poder Executivo expedirá, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias da data da
publicação desta lei, o seu regulamento, elaborado
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e de
representantes dos empregados e empregadores
abrangidos.
Art. 29 – O Instituto Nacional de Previdência
Social fará adequada e ampla divulgação desta lei e
do seu Regulamento, orientando os interessados
para sua fiel execução.
Art. 30 – Esta lei entrará em vigor, ressalvado
o disposto nos artigos 28 e 29, que têm vigência
imediata, no primeiro dia do segundo mês seguinte
ao da publicação do seu Regulamento, revogadas as
disposições em contrário.
O Projeto de Lei acima transcrito resultou de
estudos e apelos da União Nacional de Associações
Familiais, através do Professor Moacyr Veloso
Cardoso de Oliveira e do casal Doutor Pedro Paulo
Paes de Carvalho e Senhora.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
projeto, após publicado, será enviado às comissões
competentes.
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da
Câmara nº 76, de 1971, que, nos têrmos do § 1º do
artigo 142 do Regimento Interno, sómente poderá
receber emendas pelo prazo de 5 Sessões
Ordinárias, perante a Comissão de Finanças.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
o nobre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
desejo fazer hoje a esta Casa duas comunicações.
A primeira, é que ontem, dia 15 de novembro, o
Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão
Vilela, comemorou suas Bodas de Prata de
Sagração Episcopal. A Arquidiocese de Salvador
preparou ao seu Arcebispo uma celebração de
extraordinária solenidade e beleza, cujos pontos
altos foram uma concelebração na Catedral, da
qual participaram, pela manhã, todos os
Arcebispos e Bispos da Bahia e de Sergipe e uma
sessão solene à. noite, na qual o orador oficial foi
o Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom
Luciano José Cabral Duarte. É oportuno lembrar
que o Brasil, do ponto de vista da Igreja Católica,
está dividido em 14 Regionais Eclesiásticos, sendo
que a Bahia e Sergipe constituem o Regional
Nordeste III.
Dom Avelar Brandão Vilela, nascido em
Viçosa, Estado de Alagoas, pertenceu ao clero de
Aracaju, onde foi ordenado sacerdote, em 1935.
Depois de 11 anos de intensa atividade, renovando o
trabalho pastoral em Aracaju, Dom Avelar foi eleito
bispo de Petrolina, em 1946, pelo Papa Pio XII,
sendo sagrado Bispo na Catedral de Aracaju,
solenidade a que estive presente.
O SR. PAULO GUERRA: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com imenso
prazer, eminente Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – Nobre Senador
Lourival Baptista, V. Ex.ª registra com muita
oportunidade as bodas de prata de Dom Avelar
Brandão, Arcebispo-Primaz da Bahia. Nós que
conhecemos S. Ex.ª Revma de perto, nós que
conhecemos S. Ex.ª Revma ainda muito jovem, à
frente da Diocese de Petrolina, em nosso Estado,
não podemos deixar de juntar nossa voz para exaltar
o grande trabalho apostólico dessa eminente figura
da Igreja Católica no Brasil.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço a
V. Ex.ª, eminente Senador Paulo Guerra, o aparte
com que honrou meu pronunciamento.

(Retoma a leitura.)
Depois de dez anos de pastoreio em Petrolina,
onde teve um desempenho notável, desenvolvendo
juntamente o aspecto espiritual e o aspecto social da
presença da Igreja, foi transferido para o
Arcebispado de Teresina, no Piauí. Lá, durante
quinze anos, renovou e dinamizou de um modo
extraordinário tôda a Arquidiocese.
No Episcopado Brasileiro, sempre se colocou
na ala moderada, por seus pronunciamentos e suas
atitudes. Sem compromissos com o pensamento
conservador, nem com o progressista, êste pelos
matizes que lhe têm dado alguns radicais, o ilustre
Arcebispo se destaca por seu equilíbrio, sua
fidelidade ao Papa, sua preocupação de presença da
Igreja nos problemas espirituais e temporais dos
homens confiados ao seu pastoreio.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite-me V. Ex.ª
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com imenso
prazer, nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – Congratulo-me com
Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e pelo modo
como o faz. Desejo declarar que me associei às
homenagens que a Bahia prestou, ontem, a Dom Avelar
Brandão pelo transcurso do seu jubileu de prata no
episcopado brasileiro. E devo assinalar que a
manifestação tomou aspecto altamente significativo
porque também ontem paralelamente foi lida, em praça
pública, a Bula do Santo Padre, que considerou Nossa
Senhora da Conceição da Praia a padroeira principal da
Bahia. Não é preciso dizer a V. Ex.ª e a esta Casa o alto
significado dêsse documento porque a Bahia, em
verdade, é a terra da primeira igreja, vale dizer, onde se
acendeu, de pronto, a fé, logo nos albores do nosso
descobrimento. E D. Avelar, na Bahia, se tem revelado o
homem a que V. Ex.ª se refere: moderado, convicto de
seu mister, das responsabilidades que tem para com a
Igreja que é una e indivisível e para com os fiéis e, por
isso mesmo, me é muito grato declarar que por suas
altas virtudes S. Ex.ª já conquistou o coração da Bahia.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço a
V. Ex.ª, eminente Senador Heitor Dias, o aparte com
que honrou o meu discurso.
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(Retomando a leitura.)
Durante o Concílio Vaticano II, Dom Avelar foi
eleito Vice-Presidente do Conselho Episcopal LatinoAmericano, sendo, em seguida, eleito e reeleito
presidente dêste organismo da mais alta importância
e do mais alto relêvo na vida da Igreja Católica na
América Latina.
O SR. HELVÍDIO NUNES: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito
prazer, eminente Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVÍDIO NUNES:– No momento em
que V. Ex.ª dá notícia das comemorações realizadas
ontem em Salvador, pelo transcurso do 25º
aniversário de ordenação episcopal de D. Avelar
Brandão Vilela, quero pedir licença para dizer do
aprêço e da consideração que todos nós, piauienses,
devotamos a D. Avelar Brandão Vilela, que serviu a
Teresina, que serviu ao Piauí durante quinze anos.
Nesses três lustros, D. Avelar desenvolveu
extraordinária obra de evangelização, dedicou todo o
seu carinho, todo o seu trabalho, todo o seu labor,
sobretudo em favor das populações menos
favorecidas de meu Estado, o Piauí. Por
conseguinte, através da minha palavra, como
representante do Piauí, nesta Casa, o Piauí inteiro
pede licença para incorporar solidariedade ao seu
discurso e daqui enviar a D. Avelar Brandão Vilela –
não apenas enviar mas renovar – os votos de
aprêço, de carinho e, por que não dizer, de amor
espiritual que todos os piauienses lhe dedicamos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, eminente Senador Helvídio Nunes,
em que demonstra o zêlo, o carinho de D. Avelar
Brandão Vilela, quando Arcebispo no Piauí.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito
prazer, eminente Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Nobre colega,
a Guanabara também, por intermédio dêste seu
modesto representante, se associa, gostosamente,
às
justas
homenagens
ao
Arcebispo
D.
Avelar Brandão Vilela, que não é só querido
e conhecido no Piauí e na Bahia, mas

também no Rio de Janeiro e, por que não dizê-lo, em
todo o Brasil; e, mais do que isso, é conhecido
também lá fora, onde tem marcado, com a sua
inteligência e com a sua piedade cristã, a presença
de um grande prelado brasileiro. Cumprimento V.
Ex.ª por essa manifestação, pois se trata, na
verdade, de um grande Ministro de Deus, e eu, como
católico, não posso deixar de externar minha
admiração e meu respeito a êste homem
trabalhador, eficiente, sereno, equilibrado e,
sobremodo, um homem de coragem. Por isso,
associo-me, com muito entusiasmo, à sua justa
homenagem àquele grande prelado que dirige os
destinos da cristandade na Bahia.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço a
V. Ex.ª, eminente Senador Benjamin Farah, o aparte
com que honra meu discurso.
(Retomando a leitura.)
Em abril dêste ano, foi nomeado pelo Papa
Paulo VI para ocupar a Sé Primacial do Brasil, em
Salvador. Sua eleição para Cardeal é considerada
como certa, nos meios bem informados da Igreja,
aguardando-se esta nomeação para o próximo
Consistório, que o Papa Paulo VI deverá, em breve,
convocar.
Registrando a passagem das Bodas de Prata de
Sagração Episcopal de Dom Avelar Brandão Vilela,
não poderia deixar de manifestar a alegria e a honra de
meu Estado, como um dos seus representantes, vendo
um elemento do seu clero e onde conviveu por tanto
tempo, por todos aplaudido, ocupar a Sé Primacial do
Brasil, na Bahia de Todos os Santos, onde nasceu o
Brasil e onde foi plantada a primeira Cruz da Igreja de
Jesus Cristo, em nossa Pátria.
O SR. ARNON DE MELLO: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte, nobre Senador Lourival
Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com prazer,
eminente Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO: – Dom Avelar
Brandão Vilela é alagoano – V. Ex.ª o disse de início
– e não poderia, portanto, faltar o aparte de Alagoas
entre os numerosos apartes que V. Ex.ª vem
recebendo nesta Casa. Mas não quero solidarizarme com as homenagens prestadas a Dom Avelar
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Brandão Vilela – que, por sinal, é irmão do nobre
Senador Teotônio Vilela – apenas como alagoano,
nem mesmo apenas como brasileiro, mas também
como católico, como cristão. Trata-se, sem dúvida,
de uma das grandes figuras do clero, que se tem
afirmado pela inteligência, pela cultura e pelo
profundo sentimento de missão. Alagoas agradece a
V. Ex.ª a lembrança que teve de homenagear Dom
Avelar Brandão Vilela, e, eu, pessoalmente, como
alagoano, como brasileiro, como cristão, como
católico, trago a V. Ex.ª a minha solidariedade e os
meus aplausos pelo seu discurso.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O nobre orador
permite um aparte? (Assentimento do orador.) Ligado
pelo espírito e pelo coração ao eminente Cardeal,
podemos já assim dizer, Dom Avelar Brandão, quero
associar-me às homenagens que V. Ex.ª está
prestando a essa grande figura do clero brasileiro.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço os
apartes dos eminentes Senadores Arnon de Mello e
Daniel Krieger, que muito vieram honrar o meu
pronunciamento.
(Retomando a leitura.)
Quero expressar ao eminente Presidente do
Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e ao
Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão
Vilela, as respeitosas homenagens desta Casa, onde
tenho a honra de representar o povo sergipano,
pelas suas Bodas de Prata de Sagração Episcopal.
A segunda comunicação que desejo fazer a esta
Casa, Sr. Presidente, é referente à inauguração da
TV-Sergipe, solenemente realizada ontem à tarde,
em Aracaju. Trata-se de acontecimento de suma
importância para o meu Estado, tornado realidade
graças à ajuda compreensiva do ilustre Ministro
Higino Corsetti, das Comunicações, e do apoio dado à
iniciativa pelo Governador Paulo Barreto de Menezes.
Não é necessário, Sr. Presidente, aludir aqui à
importância de uma emissora de Televisão, êsse
poderoso meio de comunicação de massas e que tantos
benefícios, estou certo, trará a Sergipe. Não posso,
também, deixar de congratular-me com o grupo de
ilustres sergipanos que se uniram para tornar realidade

a TV-Sergipe, Srs. José Alves Melo, Francisco
Pimentel Franco, Paulo Augusto de Vasconcelos,
Luciano Nascimento, Josias Passos, Augusto
Santana, Hélio Leão e Getúlio Passos.
É, em última análise, uma realização a mais
da Revolução, que dentro da orientação do eminente
Presidente Médici, leva o progresso a todos os
rincões do país.
Iniciativas como esta merecem o apoio do
povo e do Poder Público, tão grande o seu interêsse
para o Estado, ao qual a TV-Sergipe, não tenho
dúvidas, servirá com zêlo e patriotismo, em mais
uma contribuição para o progresso de Sergipe!
(Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, desejaria, antes de iniciar
pròpriamente o meu discurso, dizer que estava no
meu propósito dar um aparte ao nobre Senador
Lourival Baptista, na parte de seu discurso em que S.
Ex.ª se referia ao jubileu de Prata do eminente
Arcebispo da Bahia.
Faço-o em nome da Bancada do MDB.
Poderia deixar de fazê-lo, porque o nosso colega
Benjamin Farah, no seu aparte, já externara o seu
pensamento.
Entretanto,
faltou
algo
no
pronunciamento de S. Ex.ª creditá-lo, igualmente, à
nossa Bancada, e ao Senador Benjamin Farah, sem
dúvida, não faltavam qualidades para tanto.
Mas o assunto de que venho tratar é menos
ameno, Sr. Presidente: trata-se de um tema que tem
sensibilizado fundamente a opinião esclarecida do
País, ou seja, o projeto que visa a alterar a
composição do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, reduzir o número de suas sessões
e estabelecer como norma, e não como exceção, o
sigilo de seus debates e suas decisões.
Parlamentares
do MDB e jornalistas
independentes, tão independentes quanto o
permitem as circunstâncias, já fizeram ouvir a
voz da consciência democrática da Nação,
condenando a tentativa de obturar um dos poucos
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respiradouros que ainda nos restam, dos oprimidos e
injusciçados.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Um minuto só, Sr.
Senador, pois desejo concluir meu pensamento.
Logo em seguida darei o aparte a V. Ex.ª.
Se êsse respiradouro já funciona mal, Sr.
Presidente, por fôrça das restrições impostas pelo
próprio regime, se êle não tem desempenhado a
contento o seu nobre papel de prevenir violações de
direitos e promover reparação dos abusos, não
podemos deixar de reconhecer que o Conselho é uma
instituição que honra o nosso País, que se instituiu, na
estrutura política, com os altos propósitos manifestados
pelo seu autor, o Deputado Bilac Pinto, e pelo então
deputado Milton Campos, que foi relator do projeto.
Quando menos, o Conselho vale, Sr. Presidente, como
a prova da intenção do Govêrno de manter a evolução
do regime no rumo dos ideais democráticos e do
estado de direito. Pelo menos, representava uma peça
que se apresentava, sem dúvida, no seu quase
simbolismo, como a afirmação de que o Govêrno da
Revolução, o Govêrno do General Emílio Garrastazu
Médici, estava no propósito de restabelecer, a qualquer
tempo, o sistema democrático representativo na sua
pureza e aquelas normas de direito que fizeram o
orgulho do nosso País em outros tempos, destacandonos entre nossos irmãos da América Latina.
Concedo, agora, com prazer, o aparte ao
Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS: – Quando V. Ex.ª se
referia às grandes figuras que têm combatido o meu
projeto, queria, apenas, dizer que V. Ex.ª está sendo
injusto com um conhecido Bispo de São Paulo,
parece que da Cidade de Bauru, que já escreveu um
artigo a respeito. De maneira que pediria, apenas,
que V. Ex.ª juntasse seu nome.
O SR. DANTON JOBIM: – Não conheço o
Bispo de Bauru. Vou conhecê-lo agora, porque fui
convidado a visitar essa próspera cidade paulista.
O SR. RUY SANTOS: – Convém conhecê-lo.

O SR. DANTON JOBIM: – V. Ex.ª não pode
dizer-me nem o seu nome certo?
O SR. RUY SANTOS: – Confesso que recebi
o artigo, tenho lá.
O SR. DANTON JOBIM: – Manifestou-se a
favor ou contra o projeto?
O SR. RUY SANTOS: – Contra o projeto, na
mesma linguagem dos eminentes representantes da
Oposição.
O SR. DANTON JOBIM: – Que é a linguagem
mais cortês possível para com V. Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Tive oportunidade de
justificar plenamente o projeto, dei tôdas as razões.
O SR. DANTON JOBIM: – Então, V. Ex.ª, no
caso do Bispo de Bauru, apenas fêz humorismo?
O SR. RUY SANTOS: – O bispo não lê na
minha cartilha, prefere ler na de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Queria
esclarecer um detalhe. O nome do Bispo de Bauru é
Dom Cândido Badim. É um dos prelados de maior
cultura e atuação no Brasil. É formado, fui seu colega
na Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, e é Doutor em Filosofia pela Faculdade de
Filosofia de São Bento. Tem a dupla autoridade de
Professor em Direito e Filosofia, foi professor da
Universidade Gregoriana de Roma. É uma das
grandes figuras da intelectualidade brasileira e foi
membro do Conselho Federal de Educação,
nomeado e mantido pelo Govêrno Revolucionário.
O SR. DANTON JOBIM: – Está V. Ex.ª, agora,
devidamente esclarecido. Trata-se, sem dúvida, de
uma figura destacada da Igreja.
O SR. RUY SANTOS: – Apenas quis colocar
no discurso de V. Ex.ª esta grande figura, elogiada
pelo eminente Senador Franco Montoro.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Com muito prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre Senador
Danton Jobim, a parte referente à tramitação do
Projeto que altera a composição do Conselho
incumbido da defesa dos direitos humanos está en-
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tregue pela Liderança à inteligência, à combatividade,
à capacidade e ao patriotismo do Senador Ruy
Santos, de modo que eu posso perfeitamente me
abster de interferir no debate. Quero, no entanto,
valendo-me da gentileza com que V. Ex.ª acolhe as
nossas intervenções, pedir a V. Ex.ª que observe um
aspecto. Segundo se verifica através do noticiário da
Imprensa e dos debates travados na outra Casa do
Congresso, está-se dando ao Conselho de Defesa
dos Direitos Humanos, do qual tenho a honra de
participar juntamente com V. Ex.ª, um aspecto como
se tratasse de uma pequena assembléia política
incumbida de fiscalizar os atos do Govêrno, de
exercer uma ação de tutela dos atos do Govêrno,
quando, na realidade, não é êsse o objetivo do
Conselho, nem com êsse objetivo foi êle criado. O
Conselho é um órgão de colaboração, de cooperação
ao qual o próprio Govêrno encaminha as reclamações
que lhe são mandadas pelas partes, para que o
Conselho
examine
friamente,
serenamente,
equilibradamente e sôbre elas se manifeste. Não se
pode querer dar ao Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana êsse caráter de um órgão que
deve estar em oposição ao Govêrno; êle não deve
estar em oposição ao Govêrno nem a favor ou ao lado
do Govêrno; simplesmente deve manter-se numa
atitude de eqüidistância para ter autoridade de poder
interferir nos debates. – V. Ex.ª se refere, também, à
questão da publicidade. No projeto Bilac Pinto não se
fixava o número de sessões, nem se fixava se seriam
elas públicas ou não. Foi numa das nossas primeiras
reuniões que se estabeleceu, no Regimento, o
princípio da não publicidade, a não ser que o próprio
Conselho, por decisão sua, em cada caso,
determinasse
a
publicidade
dos
assuntos
examinados. Êste é um aspecto real da questão. E
quero, ainda, colocar no espírito de V. Ex.ª, para
seu exame desapaixonado, como sempre, outro
aspecto. Quando o então Deputado Bilac Pinto, hoje
uma das figuras mais eminentes do Supremo Tribunal
Federal, apresentou seu projeto na Câmara dos
Deputados, de criação do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, fê-lo compondo-o de 13
membros. Êste aspecto pode parecer secundário mas
é, a meu ver, de grande importância para o exame do

problema no momento atual. Dentre êsses treze
membros, dois seriam Ministros de Estado, um seria
professos de Direito Internacional, um seria o
Presidente da Associação Brasileira de Rádio. O
nobre Senador Milton Campos, quando relatou o
projeto no Senado, considerando que a mudança da
Capital para Brasília dificultaria a reunião do Conselho
com 13 membros, propôs a redução a nove, e por isso
foi feita essa redução. Mas hoje, que a vida da Capital
está normalizada, que não existe mais êsse motivo de
redução de membros, não há mal que êle seja
elevado para treze. E o que fêz o Projeto Ruy Santos?
Onde dizia dois Ministros de Estado, cogitava-se que
um fôsse o Ministro da Justiça, òbviamente, e o outro
o Ministro das Relações Exteriores. O nobre Senador
Ruy Santos propôs que fôsse o Ministro da Justiça e
um representante do Itamaraty. Em vez de um
professor de Direito Internacional, um professor de
Direito Penal que, pela natureza das funções que
exerce, da sua especialização, deve ser mais
vinculado aos assuntos examinados no Conselho de
Direitos Humanos. E substituiu o Presidente da
Associação Brasileira de Rádio, já que o Presidente
da ABI faz parte do Conselho, e o Presidente da
Ordem dos Advogados, substituiu por um Presidente
do Conselho de Educação. Então, não há alteração
que se possa dizer tendente a transformar o Conselho
num órgão filiado ao Poder Executivo, sujeito à
orientação do Poder Executivo e incapaz de reagir à
orientação do Poder Executivo. V. Ex.ª, que faz parte
do Conselho, assistiu em inúmeras reuniões,
elementos que são membros, que exercem funções
no Ministério da Educação, votarem contra
determinados aspectos do projeto, que poderia
parecer interessassem ao Govêrno. Quero pedir a V.
Ex.ª que examine êsse aspecto; o que se procura
restabelecer é o projeto inicial do Deputado Bilac
Pinto. E as pessoas, cuja indicação se fêz para
comporem o Conselho, estão acima de quaisquer
dúvidas, e não se deixarão subordinar a interêsses
escusos porque, antes de tudo, terão a interêsse de
cooperar com o Govêrno no esclarecimento de fatos
criminosos levados ao conhecimento do Govêrno e
pelo Govêrno encaminhados ao Conselho, ou levados
diretamente ao conhecimento do Conselho. Peço des-
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culpas a V. Ex.ª por haver-me estendido no debate.
Como disse, o nobre Senador Ruy Santos está
incumbido de fazer tramitar no Senado a parte
referente a esta modificação, e eu não quero invadir a
atribuição que já é dêle. Quis dar êste aparte porque
estou certo de que V. Ex.ª, examinando o problema
friamente, há de concluir que ninguém deseja – e o
primeiro a não desejá-lo é o Poder Executivo – que o
Conselho seja um instrumento para encobrir crimes
ao Poder Executivo, porque o Poder Executivo tem
interêsse, sobretudo, em que quaisquer violências
praticadas sejam devidamente esclarecidas.
O SR. DANTOM JOBIM: – Agradeço ao nobre
Senador Filinto Müller o longo aparte que inseriu no
meu discurso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço desculpas a
V. Ex.ª por ter sido tão longo.
O SR. DANTON JOBIM: – Um aparte, sem
dúvida, brilhante, como disse ali o nosso
companheiro Franco Montoro.
Quero ressaltar, entretanto, é que alguns
pontos desta disertação, vamos chamá-la assim, feita
por S. Ex.ª, sucintamente, merecem reparos. Em
primeiro lugar, não sei se o Sr. Senador Filinto Müller
se lembra bem do episódio em que se tratou da
publicidade dos nossos debates, dos nossos atos no
Conselho, mas o fato é que não houve nenhuma
deliberação ou decisão do Colegiado. Foi o Ministro
quem externou sua opinião e fêz um apêlo aos
presentes, já no fim da Sessão – melhor, a Sessão já
terminada para que não divulgássemos o que se
passava ali, o que entendi ser apenas para resguardar
o direito ou interêsse de pessoas que pudessem ser
envolvidas injustamente numa denúncia ao Conselho
– de maneira que isso já se constituisse uma injustiça.
Mas, desde que tomasse corpo o processo, desde
que o Relator o estudasse, desde que se trouxesse ao
conhecimento do Conselho, realmente a matéria
já corporificada em processo, então aí seria possível
evidentemente fixar-se para o público a posição
de cada um dos presentes, não apenas na decisão
final, mas mesmo naquelas decisões interlocutórias
ou intermediárias. Assim entendi e assim entendeu
grande número dos presentes, pelo menos os

Conselheiros com quem privo, que pertenciam –
digamos – por direito próprio, decorrente das funções
que exerciam, ao Conselho. Não houve protesto
algum. Em relação ao número de sessões, devo
dizer que, na verdade, chegou a ser fixado,
exatamente para que não ficasse atrasado o exame
do grande número de processos que eram
esperados. Houve interêsse desmedido, houve uma
esperança exagerada na ação do Conselho.
Qualquer um de nós, membros do Conselho, talvez
não V. Ex.ª, nobre Senador Filinto Müller, porque
Representante
da
Maioria,
mas
os
que
representavam entidades independentes, como a
Ordem dos Advogados do Brasil, ou os
representantes da Oposição, foram assediados por
numerosas pessoas que traziam reclamações, casos
gravíssimos sôbre os quais, naturalmente, o
Conselho poderia deliberar.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Deixe-me concluir
esta resposta ao Senador Filinto Müller, depois
ouvirei com agrado V. Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Vai ser curtinho.
O SR. DANTON JOBIM: – Terei prazer em
ouvi-lo, e quero que o debate esclareça totalmente a
questão.
Quanto ao número de membros realmente
fixado pelo Deputado Bilac Pinto, era de treze.
Entretanto, alegou o então Deputado Milton Campos
exatamente isto: que o sucesso do Conselho não
dependeria do número de membros, o qual poderia
ser menor. Achava êle, por exemplo, que, estando a
Associação Brasileira de Imprensa presente, ela já
cobria tôda a área da Comunicação e da Informação
em geral, inclusive de rádio e televisão. Por outro
lado, achava também que, presente o Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados, êle
igualmente cobriria todo o campo do pensamento
jurídico do país, etc., evitando-se assim incluir-se o
Presidente do Instituto dos Advogados do Brasil.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Parece que o
Senador Milton Campos alegava desnecessário a
presença de dois Ministros.
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O SR. DANTON JOBIM: – Bom, êle alegava
que seria uma anomalia que um Ministro fôsse
presidido por outro. Não deveria, pois, haver dois
Ministros no Conselho. E por essa razão, suprimia-se
um, o do Exterior. Por isso, ficamos com 9 membros.
Teòricamente teria o órgão nove membros,
cinco deles, vamos chamá-los assim, sem ofensa a
ninguém, "independentes" por não terem ligação
com o Govêrno, e cinco que tinham essa ligação.
Acontece que nós nunca tivemos casos no
Conselho – com exceção de um – em que essa
maioria dos chamados independentes prevalecesse,
porque, tal foi, realmente, a isenção com que se
portaram todos os membros do Conselho, que houve
um momento, uma única oportunidade para que
afirmássemos vitoriosamente nossa vontade.
Houve apenas num processo – em que, creio,
V. Ex.ª funcionou, o processo Rubens Paiva – que
ficou decidido por maioria que não se arquivaria
imediatamente aquêle processo e se esperaria por
novas informações. Êste caso.
Não há, pois, nada a temer da parte do
Govêrno.
A presença de 9 Conselheiros no Conselho
era perfeita, havendo equilíbrio na sua composição.
Quando houvesse um caso gritante de
violação de direito é que poderia haver uma
manifestação da maioria que pudesse comprometer
de qualquer modo o Govêrno.
Tôda a história curta mais movimentada do
Conselho está demonstrando que o Govêrno nada
tem a temer e não sabemos, mesmo, onde nasceu
essa preocupação em aumentar para 13,
restabelecendo o número inicial, os Conselheiros.
Tivemos até a impressão de que se estava
procurando "aguar" a composição do órgão, de modo
a permitir que o Govêrno sempre tivesse maioria
nêle. E esta foi a razão de nosso protesto, porque
não vemos, realmente, justificação para essa
modificação que veio, surpreendentemente, sob a
forma de projeto do Senador Ruy Santos.
Agora
mesmo,
estou
vendo,
estou
sentindo
as
indicações
de
meus
com-

panheiros e vejo, da parte dêles, o maior interêsse em
que se chegue até a uma composição no sentido de que
efetivamente se salve o que fôr possível salvar do
Conselho, naquela composição equilibrada em que êle
se manteve. Há mesmo, da parte de alguns
companheiros, o desejo de que o debate saia da
atmosfera facciosa em que, parece, vai sendo colocada.
De maneira que, na realidade, há a maior boa
vontade na parte da Oposição, não vemos razão por
que há de a maioria teimar em aprovar êsse projeto
exatamente como êle foi concedido. Temos certeza
de que a proposição partiu do Senador Ruy Santos e
não do Ministério da Justiça, ou de quem quer que
seja de fora desta Casa.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª está fazendo
justiça ao Govêrno, porque o Govêrno não considera o
Conselho dividido em Oposição e Govêrno; considera-o
um órgão ao qual encaminhamos as reclamações, ou
que recebe estas mesmas reclamações, que o Govêrno
tem interêsse em esclarecer. Tomei parte em várias
reuniões do Conselho e afirmo a V. Ex.ª, sob a minha
palavra, que em nenhum momento, em nenhum
instante, recebi qualquer solicitação do Ministro da
Justiça, ou de qualquer outra autoridade, no sentido de
decidir desta ou daquela forma. Compareci lá com V.
Ex.ª inúmeras vêzes para examinar problemas e V. Ex.ª
pode ser testemunha da maneira com que sempre
procedi no Conselho. V. Ex.ª mesmo deu um parecer
notável com referência ao massacre de índios.
O SR. DANTON JOBIM: – Naquela ocasião
eu até fui em auxílio do Govêrno, embora a minha
intenção fôsse apenas a de esclarecer e bem
informar o Conselho.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª foi
em auxílio do Brasil e resolveu o assunto de acôrdo
com a sua consciência. Mas, o Govêrno não quer
outra coisa. V. Ex.ª deu um parecer notável,
mostrando que o que se publicava sôbre o massacre
de índios era uma invencionice prejudicial ao
Brasil, armada de propósito para causar prejuízo ao
Brasil. Foi V. Ex.ª o Relator e nenhum de
nós recebeu qualquer pedido, no sentido de
examinar com maior ou menor atenção o seu pare-
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cer, pois todos nós tínhamos a certeza de que a
independência com que atuamos é a mesma
independência com que V. Ex.ª atua. O parecer de
V. Ex.ª foi brilhante. O que V. Ex.ª disse há pouco,
que o Conselho tenha recebido inúmeros processos,
é uma justificativa para o aumento do número de
membros porque todos os membros do Conselho,
sabe V. Ex.ª muito bem, são muito ocupados e o
acúmulo de processos distribuídos exige...
O SR. DANTON JOBIM: – Mas, não existe
processos acumulados no Conselho, Senador Filinto
Müller.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Eu próprio tenho
consciência disto, mas não pude estudá-los.
O SR. FRANCO MONTORO: – Então, por que
diminuir o número de sessões?
O SR. FILINTO MÜLLER: – O número de
sessões não era obrigatório.
O SR. RUY SANTOS: – São ordinárias.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Fixar as sessões
ordinárias em 6, quando inicialmente, no projeto
Bilac Pinto, não era fixado o número, não tem a
menor importância, porque tantas extraordinárias
serão convocadas quantas sejam necessárias.
Então, a fixação em 6, como uma norma, como uma
base, não importa que se realizem 20, 24, ou 50,
desde que haja necessidade de convocar outras
tantas sessões extraordinárias. Nada impede que
elas sejam convocadas. Um têrço dos membros do
Conselho pode pedir a convocação.
O SR. DANTON JOBIM: – Não sei se estou
aqui violando o nosso Regimento, que não permite
que o Senador se dirija a outro Senador, mas à
Mesa. Mas o Senado é uma Casa tão cordial e
acolhedora que nós aqui nos sentimos à vontade. Ao
invés de fazer oratória, conversamos, trocamos
idéias, Sr. Presidente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Se o Conselho
funciona tão bem, por que modificá-lo?
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª permite,
agora, um aparte?
O
SR.
DANTON
JOBIM:
–
Vou
agora conceder, com satisfação o aparte

que o nobre Senador Ruy Santos, que há tanto
tempo vem solicitando.
O SR. RUY SANTOS: – Uma prova de que o
Govêrno não tem a preocupação quanto às
acusações que lhe são feitas, é que o processo sôbre
o massacre de índios foi distribuído a um homem de
tendência, já à época sabida, para a de oposição...
O SR. DANTON JOBIM: – Jornalista de
oposição.
O SR. RUY SANTOS: – ...jornalista de oposição,
que prova que o Govêrno não tem essa preocupação.
Agora, quanto à publicidade, V. Ex.ª sabe e confessou
que a Oposição, ou os independentes são sempre
solicitados para reclamação. Dos processos distribuídos
ao Conselho de todos – há uma publicação no Diário
Oficial, da decisão. E na última reunião – eu li na
Imprensa – parece que de 19 ou 20 processos, 18 foram
arquivados. E foram arquivados por quê? Certamente
matéria improcedente. Agora, imagine V. Ex.ª: dão-se
divulgações, fica a acusação contra essa ou aquela
autoridade estadual, ou federal, ou municipal, num caso
que não procede.
O SR. DANTON JOBIM: – Se eram
acusações e o foram arquivadas, isso prova a
isenção dos membros do Conselho.
O SR. RUY SANTOS: – É publicada sempre, de
acôrdo com o Regimento, a decisão final do Conselho
quanto ao processo. Eu não vejo, a não ser que vá
penetrar nos escaninhos do seu pensamento, o que
quer dizer com cinco independentes.
O SR. DANTON JOBIM: – Eu não disse
assim. A palavra independente apareceu na falta de
outra melhor. V. Ex.ª tem a dialética daqueles seus
brilhantes companheiros udenistas. Em primeiro
lugar, formulavam a acusação que o adversário não
fêz, para depois responder.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª disse
que eram cinco independentes ou vinculados à
Oposição. Ora, todos são independentes. V. Ex.ªs
têm que compreender que todos são homens
independentes. Um líder governista, no Conselho,
em um processo escandaloso de violência aos
direitos humanos, não vai trair a sua consciência e
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deixar de votar. Acho apenas que V. Ex.ªs estão
criando um problema em tôrno do projeto. Êsse
projeto nasceu de uma iniciativa do eminente Líder
de V. Ex.ª que mexeu na estrutura do projeto. Então,
achei do meu dever votar no projeto que criou o
Conselho, o que me pareceu justo votar. O Senador
Nelson Carneiro retirou o seu projeto e eu, que não
costumo cair da sela assim, fiz um projeto, o
apresentei e está na Câmara dos Deputados,
estudado com a mesma seriedade com que,
acredito, nós, aqui no Senado, o estudamos.
O SR. DANTON JOBIM: – Peço licença aos
meus Pares para resumir um pouco as respostas.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Devo
avisar que o tempo de V. Ex.ª está terminado e o
Regimento é cruel.
O SR. DANTON JOBIM: – O que posso dizer,
Senador Ruy Santos, quanto ao projeto, é que êste,
realmente, já foi esmiuçado. O ponto de vista do
MDB é mais que conhecido. Entre as nossas
conclusões acha-se a de que o projeto é prejudicial à
própria imagem do Brasil no Exterior. Era preferível,
se o Senador Ruy Santos não concordou com o
projeto Nelson Carneiro, derrotá-lo simplesmente.
O SR. RUY SANTOS: – Com ela ou sem ela
os maus brasileiros continuarão a pintar, lá fora, uma
imagem distorcida do Brasil.
O SR. DANTON JOBIM: – O líder teria tôdas
as facilidades para conduzir a Maioria ao completo
esmagamento dos projetos da Minoria; tal poderia
ser feito, mas sem êsse revide, que traz "água no
bico", essa represália que nos dá a impressão,
evidentemente, de que se trata de manobra da parte
de alguém que procura aproveitar a oportunidade
para retirar as últimas penas do Conselho.
O SR. RUY SANTOS: – Não perde penas um
Conselho que tem homens, com assento lá, da altura
de V. Ex.ª.
O SR. DANTON JOBIM: – Muito obrigado.
O
que
acho
é
o
seguinte:
o
Presidente
Emílio
Garrastazu
Médici
che-

gou a aconselhar aos seus correligionários a não
jogarem pedras no passado; a juntarem as pedras para
construir o futuro. Mas, então por que deveremos estar
aqui a perder tanto tempo com estas escaramuças?
Naturalmente a Oposição encontra uma razão de ser
para tanto. Quer mostrar que está cumprindo o seu
dever; procurando evitar que uma das últimas
trincheiras de que ainda dispõe o pensamento
democrático dêste País, e, sobretudo, a sua
consciência jurídica, seja anulada na sua eficiência.
A Oposição, repito, está tentando cumprir o
seu dever. Ela está certa, certíssima, de que, se a
Minoria não caminhar para o entendimento, o Projeto
Ruy Santos terá aprovação quase unânime do
Senado, aprovação por maioria esmagadora.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Com prazer, Senador.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Diante da
advertência do Sr. Presidente, não posso mais apartear
V. Ex.ª Quero sòmente dizer que nós não juntamos
pedras para atirar na Oposição. V. Ex.ª é testemunha de
que, aqui, não nos referimos ao passado, senão às
vêzes, por acaso, para justificar determinadas
conclusões que tenhamos que tirar. Não atiramos
pedras. Nós é que estamos recebendo pedras. Êste
projeto apresentado pelo nobre Senador Ruy Santos
tem a melhor das intenções, qual seja a de aperfeiçoar a
composição do Conselho para torná-lo mais eficiente.
Através de uma campanha que não se explica e muito
menos se justifica – procura-se dar a êste Projeto um
aspecto oculto, visando a esvaziar o Conselho, a
enfraquecê-lo, a fim de transformá-lo em instrumento
faccioso. Entretanto, não é esta, absolutamente, a sua
intenção. Assim nós é que estamos recebendo pedradas
e, quando muito, nos defendemos contra elas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Com prazer, Senador.
O SR. FRANCO MONTORO: – Há,
realmente,
uma
versão
que
está
sendo
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firmada agora. Estas emendas são de importância
meramente regimental. Não têm maior significação.
Êsse organismo não é um dos sustentáculos, um dos
órgãos para os quais se possa apelar, no caso de
violação de direitos humanos; é órgão de importância
relativa. As emendas têm mero intuito de aperfeiçoar,
colocar mais algumas pessoas que possam ajudar a
carregar a dura tarefa de relatar os projetos. Mas, se
o problema é tão simples, pergunta-se: por que esta
urgência-urgentíssima com que foi votado o projeto?
O SR. RUY SANTOS: – Esta urgência
urgentíssima, V. Ex.ª é quem o diz. Foi votada a
urgência.
O SR. FRANCO MONTORO: – Há inúmeros
projetos de interêsse extraordinário de milhões
de pessoas, tramitanto pelo Congresso, pelo
Senado. No entanto, os projetos difìcilmente
caminham. Êste projeto caminhou com uma
velocidade recorde. Não há qualquer projeto que
tenha caminhado tão ràpidamente no Congresso.
Teria sido por acaso? Na hora da votação, urgência.
Imediatamente, vai à Câmara. Ali, na mesma noite,
através de quatro ou cinco sessões, ràpidamente
recebe parecer, simultâneamente, de cinco
comissões. Evidentemente, êste projeto não ilude a
nós mesmos. Não é um projeto dessa simplicidade.
É um projeto político da maior significação para o
Brasil. Não, talvez, para os representantes da
Maioria... Como disse V. Ex.ª muito bem, e o
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
também em reiterados pronunciamentos, vem sendo
procurado para tratar de assuntos da maior
gravidade. Entre êles está o desaparecimento de um
ex-parlamentar, que não se sabe se está vivo ou
morto e para a verificação do fato não se instaurou,
sequer, um inquérito. São problemas graves, que
não se pode pretender ocultar com uma peneira.
O projeto é sério mas, na realidade, prejudica o
Brasil. É o que precisa ser afirmado. Êle não ajuda
o Presidente da República, pelo contrário, cria-lhe
dificuldades na recuperação democrática, na
normalização da democracia brasileira, segundo a
intenção de S. Ex.ª Medida como esta, se aprovada,
significará um passo atrás na normalização de-

mocrática do Brasil. Esta a realidade afirmada pelo
Presidente da Ordem dos Advogados, reconhecida
pràticamente por tôda a Imprensa. O Presidente
Castello Branco manteve o Conselho, tal como era.
O Presidente Costa e Silva também. Será o
Presidente Garrastazu Médica, que é para todo o
Brasil – não apenas para o Govêrno, mas também
para a Oposição – a esperança da renovação
democrática, quem irá praticar, por nosso intermédio,
para desdouro de sua atuação, êsse ato de
sancionar matéria que retira do Conselho uma
garantia tão séria? Ela não tem a insignificância com
que foi apresentada. Tanto que em Paris, o
representante do Brasil à União Parlamentar, para
defender o Brasil das acusações que lhe eram feitas,
disse: O Brasil, como poucas das nações cultas e
civilizadas, tem um Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana para, se houver violações
praticadas
por
autoridades
subordinadas,
restabelecer a verdade. Êste órgão teve os estatutos
traduzidos para o francês, inglês e outras línguas, e
foi distribuído para todo o mundo. Pois bem. É
preciso que todos tomem conhecimento de sua
importância, antes da aprovação definitiva, porque,
hoje, os meios de comunicação não dependem de
ninguém. Assim, não tenhamos dúvida de que o
documento, o projeto está tendo a maior divulgação
no Exterior. Se é tão pequeno o resultado que se
pretende, que se nomeiem alguns assessôres para
fazer êsse trabalho...
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – ...Trata-se de
organismo feito pela Oposição, ao tempo em que ela
era Oposição e que, agora, passa para o Govêrno.
Êste quer modificá-lo para satisfazer melhor os seus
objetivos elevados, e o digo com todo o respeito que
merece a intenção do Presidente da República, em
que reconhecemos um dos grandes patriotas dêsse
País. Portanto, queremos ajudá-lo a realizar a sua
grande obra de renovação democrática.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Lembro ao nobre orador que deve terminar o seu
discurso, uma vez que o seu tempo já está esgotado.
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O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª vai-me
permitir, por sua liberalidade, porque eu já tinha
solicitado o aparte, quando o nobre Senador Franco
Montoro acabava de fazer um discurso. Eu queria
apenas, dar um aparte. Mas fiquei em dúvida qual o
orador. Estou mal chegado ao plenário, e não sei se
o nobre Senador Danton Jobim por elegância, estava
aparteando de pé, ou se o Senador Franco Montoro,
por desconhecimento regimental, dava, um aparte
assim tão quilométrico.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não foi o
maior entre os muitos apresentados ao discurso do
nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Peço ao nobre
Senador Eurico Rezende que seja rápido, pois o Sr.
Presidente já me advertiu.
O SR. EURICO REZENDE: – Serei breve. O
aparte do eminente Senador paulista é meramente
demagógico.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não apoiado.
O SR. EURICO REZENDE: – Òbviamente, V.
Ex.ª diz não apoiado. Profundamente demagógica é
a manifestação de S. Ex.ª...
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª decide
qual a manifestação de S. Ex.ª em lugar de
responder com argumentos que nada dizem...
O SR. EURICO REZENDE: – É preciso que o
Sr. Senador Franco Montoro abandone a idéia
mórbida de ser o bâtonnier do monopólio do
patriotismo e da Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana. Êsse Conselho foi criado em virtude das
declarações da OEA e da ONU. A OEA e a ONU
deixaram, a cada país, o critério de organizar os seus
respectivos conselhos; não fixaram o número de
membros, o que aliás seria ferir a soberania do país.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nem poderia
fixar e nem isso se discute.
O SR. EURICO REZENDE: – Por outro lado,
essa questão de imagem do Brasil lá fora, em têrmos
penosos, já e uma balela, porque a intriga e a
mentira podem criar essa mensagem, mas o
Govêrno do Presidente Médici, o Govêrno da
Revolução vem derrubando imagem por imagem
dessa natureza erigida no engôdo e na mistificação.

O SR. FRANCO MONTORO: – Não em
projeto como êsse.
O SR. EURICO REZENDE: – Temos urgência
em aprovar o projeto só por um motivo: é que o Líder
da Oposição, na Câmara dos Deputados, Sr.
Pedroso Horta, tôda vez que fala a respeito dêsse
projeto, injuria, difama e calunia companheiros seus
da Maioria no Congresso Nacional. Então, queremos
afastar, de logo, êsse "elefante" emocional da
agenda dos nossos trabalhos, para fazer, de uma
vez, calar a bôca do Sr. Pedroso Horta, que tem
faltado até aos mais comezinhos deveres de
educação política, como acaba de fazer, em relação
ao eminente Senador Ruy Santos, modêlo de
educação e de cavalheirismo, e que não merecia, de
maneira alguma, aquela chicotada da intriga e da
frustração do Sr. Pedroso Horta, a cujo serviço se
encontra agora, aqui, desgraçadamente, o Sr.
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª não
pode deixar de me conceder aparte! Eu não estou a
serviço de ninguém. Aquêles que acham que só se
pode defender um ideal estando a serviço de alguém
estão julgando os outros por si.
O SR. EURICO REZENDE: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª e Delenda Carthago...
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente, eu
desejaria não fazer referência especial ao aparte do
nosso eminente colega Senador pelo Espírito Santo.
S. Ex.ª fêz referências pouco delicadas ao eminente
Líder do MDB na Câmara dos Deputados.
O SR. FRANCO MONTORO: – Com o nosso
protesto.
O SR. DANTON JOBIM: – Devo dizer,
entretanto, que considero o Sr. Pedroso Horta uma
das grandes figuras do MDB. Considero o Sr.
Pedroso Horta um homem público, sem dúvida, de
excepcionais talentos, de grande lucidez e de
extraordinário patriotismo; um homem cuja saúde,
todos sabemos, se acha sèriamente abalada e que,
entretanto, se decide a vir para a vida pública, a fim
de sentar praça no Partido da Oposição, correndo
todos os riscos decorrentes disso nas circunstâncias
em que nos encontramos...
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O SR. EURICO REZENDE: – Não há risco
nenhum.
O DANTON JOBIM: – ...um homem como
êsse merece o nosso respeito. De maneira que,
nesta hora, não posso deixar de fazer esta referência
ao aparte do Senador Eurico Rezende e repelir
essas acusações que são feitas ao Líder do meu
Partido na Câmara dos Deputados.
O SR. FRANCO MONTORO: – Muito bem!
O SR. DANTON JOBIM: – Quero, agora, Sr.
Presidente, concluir.
A Oposição, evidentemente, não foi mandada
para o Congresso a fim de silenciar, mas para clamar
e reclamar. E não apenas no Congresso, mas em
todos aquêles mandatos que são extensão da sua
missão no Parlamento, como êste que os Líderes da
Minoria no Senado e na Câmara desempenham no
seio do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana. Na verdade, o Partido está representando
dignamente o seu papel e tenho a impressão de que
não nos excedemos até hoje em nosso combate,
pelo contrário; temos procurado colocá-lo no nível
dos debates políticos em Nação civilizada. E o que é
mais: buscamos, por todos os meios, não fazer
provocações e, por isso mesmo, estranhei à
apresentação e ao estrangulamento do projeto
Nelson Carneiro, suceda um outro, o do Sr. Ruy
Santos, que soa como um desafio a Oposição, para
que ela venha à liça, aceite o combate no terreno
ingrato em que o colocam.
Mas quero repetir que tenho ouvido de muitos
companheiros, na Câmara dos Deputados, por onde
agora transita o Projeto, que há a intenção manifesta
de procurar um diálogo com os nossos colegas da
Maioria, de procurar, enfim, uma forma pela qual se
salve, pelo menos, o essencial, do Conselho dos
Direitos da Pessoa Humana. Essa declaração eu
quero fazer aqui, para que os ilustres membros da
Câmara dos Deputados e os do Senado Federal,
vejam que há, realmente, um espírito de conciliação
por parte da Oposição.
Nós
desejamos
que,
pelo
menos,
neste caso, seja ouvida a nossa voz pela
Maioria
das
duas
Casas
do
Con-

gresso. Se não chegarmos a resultado nenhum
nesses nossos esforços, tenho a impressão de que
teremos, de qualquer modo, de ambas as partes,
cumprido com o nosso dever.
Esta a palavra que queria trazer, neste
momento, palavra tranqüila, não sómente minha, e
sim de um grande número de companheiros do MDB
que me confiaram seu ponto de vista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – Fausto
Castelo-Branco – Virgílio Távora – Wilson Gonçalves
– Dinarte Mariz – Jessé Freire – Milton Cabral – Luiz
Cavalcante – Antônio Fernandes – Amaral Peixoto –
Vasconcelos Torres – Nelson Carneiro – Gustavo
Capanema – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto –
Franco Montoro – Benedito Ferreira – Emival Caiado
– Fernando Corrêa – Accioly Filho – Mattos Leão –
Lenoir Vargas – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 102, DE 1971
Manda contar, para aposentadoria e licença
especial,
o
tempo
de
serviço
prestado,
anteriormente, por médico credenciado junto à
Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Conta-se, para efeito de
aposentadoria e concessão de licença especial, o
tempo de serviço prestado pelo médico, como
credenciado, antes da sua admissão nos quadros
das autarquias previdenciárias federais, aos órgãos
da Previdência Social, municipais, estaduais ou
federais.
Art. 2º – A prova da prestação de serviços a
que se refere o artigo anterior poderá ser feita
mediante certidão passada pela autoridade com-
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petente,
justificação
judiciária
ou
qualquer
documento hábil para êsse fim admitido.
Art. 3º – O tempo de serviço de que trata o art.
1º será contado integralmente, descontando-se as
interrupções, seja qual fôr o tipo de pagamento ou
forma de credenciamento.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário, vigorando a presente lei a partir de sua
publicação.
Justificação
1 – Consideremos, preliminarmente, a
constitucionalidade da presente proposição. Diz o artigo
43 da Constituição vigente, que "cabe ao Congresso
Nacional, com a sanção do Presidente da República,
dispor sôbre todas as matérias de competência da
União". Nos têrmos do artigo 8º, item XVII, letra a,
compete à União legislar sôbre o "cumprimento da
Constituição e execução dos serviços federais".
2 – Tratando da competência exclusiva do
Presidente da República, quanto à iniciativa das leis, os
itens II e V do artigo 57 asseguram essa exclusividade
ao Chefe do Executivo quanto às leis que:
"II – criem cargos, funções ou empregos
públicos ou aumentem vencimentos;
V – disponham sôbre servidores públicos da
União, seu regime jurídico, provimento de cargos
públicos,
estabilidade
e
aposentadoria
de
funcionários civis, reforma e transferência de
militares para a inatividade".
3 – A interpretação dos incisos acima citados
tem que ser feita dentro da sistemática vigente, ao ser
promulgada a Constituição, visto como o texto
constitucional não define aquilo já claramente expresso
na legislação ordinária, na doutrina e na jurisprudência:
a diferença entre servidores públicos e autárquicos.
Hely Lopes Meirelles, no seu livro "Direito
Administrativo Brasileiro" – in Revista dos Tribunais,
1964, página 289, declara:
"Na órbita federal, os servidores autárquicos
estão equiparados, no "que couber", aos funcionários

da União (Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952,
art. 252, nº II). O só fato de serem os servidores da
autarquia equiparados aos funcionários públicos,
para certos efeitos, está a indicar que não são
funcionários em acepção legal, pois só os
dessemelhantes são passíveis de equiparação.
"Daí a peremptória afirmação do Supremo
Tribunal Federal de que "Os servidores de
autarquias não são funcionários públicos; estão
sujeitos a um regime, a um estatuto particular. Para
certos efeitos estão equiparados aos funcionários
públicos. Essa equiparação, todavia, não impede
tenham êles um estatuto especial". (STF-RDA
27/132, no mesmo sentido: STF-AJ 93/99; 110/93;
RF-137/44; TFR-RDA 24/205; TJSP-RT 283/316 e
285/379).
4 – Essa distinção continua sendo feita na
legislação posterior à Constituição vigente. Assim é
que o Decreto nº 67.561, de 12 de novembro de
1970, estabelecendo o "plano para execução da
política salarial do Serviço Civil do Poder Executivo",
preceitua, no § 1º do artigo 1º, verbis:
"§ 1º – Aplica-se o disposto neste Decreto aos
órgãos da Administração Federal direta e
Autarquias".
Posteriormente, o artigo 1º da Lei nº 5.645, de
10 de dezembro de 1970, estabeleceu, verbis:
"Art. 1º – A classificação de cargos do Serviço
Civil da União e das Autarquias federais obedecerá
às diretrizes estabelecidas na presente lei".
Se a lei estabelece a distinção entre
servidores públicos da União e autarquias, conclui-se
que a vedação, quanto à iniciativa das leis, contida
nos itens II e V do artigo 57 da Constituição,
referindo-se aos primeiros, não se aplica aos
empregados ou servidores autárquicos.
Portanto, sem eiva de inconstitucionalidade, o
presente projeto, que passamos a encarar sob os
aspectos da conveniência, da justiça social e da
melhor assistência médica às populações do interior
do País, um dos objetivos primaciais da Revolução.
5
–
Tem
procurado
o
Govêrno
Revolucionário
levar
a
assistência
mé-
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dica ao interior do País através de convênios do INPS
com os Estados e Municípios, na tentativa de criar
atrativos econômicos capazes de interessar os médicos
na fixação em comunidades interioranas desassistidas.
Apesar das dificuldades de transporte e do baixo poder
econômico das populações locais, como da carência
de estabelecimentos de ensino médio no interior do
País, muitos médicos enfrentaram tais vicissitudes,
atendendo àquelas populações esquecidas, sem
nenhuma
compensação
técnico-científica
ou
econômico-profissional, enquanto, paralelamente, os
órgãos estatais, nas três esferas administrativas,
normalmente utilizavam os serviços dos profissionais lá
radicados sob várias denominações e formas de
pagamento: credenciado em consultório, contratado,
adjudicado, facultativo, preferido, etc.
6 – Tais formas de contratação do serviço clínico
sempre foram utilizadas pelos institutos da Previdência
Social – hoje unificados no INPS – porque:
a) não conseguiram deslocar médicos dos
seus quadros para múltiplos pontos distantes;
b) havia entraves às nomeações e os salários
eram pouco atraentes;
c) eliminavam-se despesas com instalação de
ambulatórios, aquisição de material médico-cirúrgico,
contratação de enfermeiros e zeladores, uma vez que
utilizados os consultórios dos médicos credenciados;
d) havia facilidade para o credenciamento – às
vêzes por simples compromisso verbal – pagos os
serviços através de tabelas fixas muito abaixo dos
preços normais;
e) o médico credenciado era obrigado a
atender, no consultório ou a domicílio, a qualquer
hora do dia ou da noite.
7 – Com a publicação do Decreto nº
51.498/62, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de
1960,
os
credenciados
contratados
foram
enquadrados como funcionários autárquicos, mas o
atendimento, por êles, à vasta clientela do INPS,
continua a ser feito nos consultórios ou residências,
e só excepcionalmente em próprios daquele Instituto.

De outro lado, o enquadramento continuou a
processar-se pelo sistema credenciamento –
credenciamento mediante remuneração fixa –
efetivação.
8 – Na prática, há, atualmente, um processo
sui generis e dúplice para julgar o tempo de serviço
do funcionário-médico da Previdência Social:
a) se credenciado em consultório, mediante
remuneração fixa, conta-se totalmente o tempo de
serviço prestado, mesmo fora do próprio da
repartição;
b) se credenciado em consultório, sem
remuneração fixa, as autarquias da Previdência
Social reconhecem o trabalho prestado mas negam a
contagem do tempo de serviço sob alegações várias
e discrepantes, inclusive a de que o serviço não fôra
prestado em próprio da repartição.
9 – Entretanto o DASP, nos processos nºs
10.546/47 e 7.010/47 (Diário Oficial de 5-11-47, pág.
14.166), foi de parecer que:
"qualquer que tenha sido a denominação ou
forma de pagamento, mesmo que os livros contas
correntes registrem apenas importâncias recebidas
por trabalhos prestados, o tempo de serviço deverá
ser contado integralmente, para efeito de
aposentadoria, inclusive para concessão de licença
especial".
Êsse entendimento parece-nos claro e justo,
mas não tem sido uniformemente obedecido, razão
por que desejamos – em nome da verdadeira justiça
distributiva – transpô-lo à condição de norma legal,
esperando contar com o indispensável beneplácito
do Plenário e a douta compreensão das Comissões
Técnicas competentes do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1971. – Wilson Campos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Serviço Publico Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto que acaba de ser lido vai à publicação e,
em seguida, às Comissões competentes. (Pausa).
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Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo
A discussão foi encerrada na Sessão de 24 de
Sr. 1º-Secretário.
setembro último, com a apresentação de emenda em
É lido o seguinte:
plenário.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
REQUERIMENTO
emenda.
Nº 244, DE 1971
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sr. Presidente:
Aprovado.
Nos têrmos do art. 234 do Regimento Interno,
É o seguinte o projeto aprovado:
requeremos transcrição, nos Anais do Senado, da
Ordem do Dia baixada, ontem, dia 15, sôbre o
aniversário da Proclamação da República pelo
PROJETO DE LEI DO SENADO
Ministro de Estado, General Orlando Geisel.
Nº 80, DE 1971
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1971. –
Paulo Tôrres – Daniel Krieger – Lourival Baptista –
Extingue a garantia de instância nos recursos
Alexandre Costa – Vasconcelos Torres – Augusto
Franco – Wilson Campos – Benedito Ferreira – de decisão administrativa fiscal a que se refere o art.
259 da Lei nº 4.191, de 24 de dezembro de 1962,
Flávio Brito – Heitor Dias – Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – aplicável no Distrito Federal, e dá outras
O requerimento lido vai à Comissão Diretora. providências.
(Pausa.)
Terminado o período destinado ao Expediente.
O Congresso Nacional decreta:
Presentes na Casa 59 Srs. Senadores.
Art. 1º – Independe de garantia de
Passa-se à:
instância, através de fiança, caução ou depósito,
a interposição de recurso voluntário no processo
ORDEM DO DIA
administrativo fiscal de determinação e exigência
Item 1
de créditos tributáveis estaduais do Distrito
Federal.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
§ 1º – Nos processos não definitivamente
Senado nº 80, de 1971, de autoria da Comissão do
Distrito Federal, que "extingue a garantia de decididos pela administração, fica extinta a fiança e,
instância nos recursos de decisão administrativa a requerimento do interessado, será liberado o
fiscal a que se refere o art. 259, da Lei nº 4.191, de depósito.
24 de dezembro de 1962, aplicável no Distrito
§ 2º – O depósito em dinheiro, no prazo da
Federal, e dá outras providências", tendo:
interposição do recurso, ou o não levantamento da
importância depositada, evitará a correção monetária
PARECERES, sob nºs 410, 542 e 543, de
do crédito tributário.
1971, das Comissões:
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua
publicação.
SÔBRE O PROJETO
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela contrário.
constitucionalidade;
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação a emenda.
SÔBRE A EMENDA DE PLENÁRIO
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Aprovada. A matéria vai à Comissão de
constitucionalidade; e
Redação.
– do Distrito Federal, favorável.
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É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1
Redija-se assim o "caput" do artigo 1º:
"Art. 1º – Independe de garantia de instância,
através de fiança, caução ou depósito, a interposição
de recurso voluntário no processo administrativo
fiscal do Distrito Federal."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento nº
229, de 1971, de autoria do Sr. Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado,
dos
discursos
pronunciados
pelos
Excelentíssimos Senhores Ministro do Exército General
Orlando Geisel e Marechal Márcio de Souza e Melo,
Ministro da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos,
quando das comemorações do Dia do Aviador, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 540, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, será feita a transcrição
solicitada.
DISCURSOS
PRONUNCIADOS
PELOS
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTRO DO
EXÉRCITO, GENERAL ORLANDO GEISEL, E
MARECHAL MÁRCIO DE SOUZA E MELLO,
MINISTRO DA AERONÁUTICA NO CAMPO DOS
AFONSOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO
DIA DO AVIADOR, QUE SE PUBLICAM NOS
TERMOS DO REQUERIMENTO Nº 299, DE
AUTORIA DO SENADOR LOURIVAL BAPTISTA.
SAUDAÇÃO
É a seguinte a saudação do Ministro Orlando
Geisel à Aeronáutica, que proferiu em nome da
Marinha e do Exército:
"À
emoção
que
provo
neste
encontro de velhos camaradas se junta a

honrosa prerrogativa que me conferiu o eminente
Ministro Almirante-de-Esquadra Adalberto de
Barros Nunes, de dizer, em nome da Marinha e
do Exército, que vimos render homenagem ao
Patrono da Aeronáutica e participar, unidos aos
irmãos de armas da Fôrça Aérea Brasileira, das
cerimônias e festejos comemorativos desta data,
das mais gratas ao nosso legítimo orgulho
nacional – o Dia do Aviador.
Sonho e ambição do homem em todos os
tempos, do homem que foi troglodita e hoje
passeia na Lua e busca contato com outros
planêtas, a aviação tornou-se realidade pelo
gênio e arrôjo do imortal patrício Santos Dumont,
que abriu ao mundo, com seus vôos e ascensões
em Paris, as rotas misteriosas do espaço e uma
nova e admirável fase no campo da
intercomunicação humana aproximando os
habitantes das nações industrializadas e os que
viviam fora delas.
Com o aperfeiçoamento da máquina e a
descoberta de outras fontes de energia, a fôrça
se multiplicou, a velocidade cresceu e as
distâncias minguaram. Oceanos, continentes e
pólos foram cruzados, pelo ar em viagem sem
escala.
Assim,
o
aeroplano
contribuiu,
decisivamente, para a integração mundial, com
profundos reflexos nas relações internacionais.
História
Nascida da fecunda união da Aviação Naval e
da Aviação Militar, as raízes históricas da FAB, de
certa forma, podem ser encontradas na Guerra da
Tríplice Aliança, onde, há um século, no
acampamento de Tuiuti foram empregados
aeróstatos para reconhecer as posições e observar
os movimentos do adversário.
Criada oficialmente em 1941, um ano e meio
depois, antes mesmo da declaração formal de guerra
à Alemanha e à Itália, atuava a FAB nos céus do
Atlântico
Sul,
tão
logo
começaram
os
torpedeamentos de navios mercantes brasileiros.
Embora carente de meios apropriados
para a luta contra os submarinos inimigos, fêz
da coragem e energia que forjaram a rija têmpera
de combatentes e do devotamento de seus
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quadros e tropa, meios de superação das imensas
deficiências de material.
Em estreita cooperação com a Marinha,
vigiando os mares ao longo do litoral, em muitos
casos com aeronaves de instrução, restringiu, até
certo ponto, a liberdade de ação dos submarinos
alemães. Tão logo passou a contar com unidades de
patrulha, organizadas e treinadas em Fortaleza,
Recife, Salvador e Galeão, tomou sob sua
responsabilidade exclusiva a proteção aérea dos
comboios marítimos, do Rio de Janeiro para o Norte,
antes feita também por aviões norte-americanos.
Organizado o 1º Grupo de Caça, êsse
atravessou o Atlântico e foi juntar-se à FEB nos
campos de batalha da Itália, com um mesmo e único
propósito, claramente definido no Boletim do grupo,
no dia em que hasteava pela primeira vez, em
território europeu, a Bandeira do Brasil –
"Camaradas: para frente, para a ação, com o
pensamento fixo na imagem da pátria, cuja honra e
integridade juramos manter incólumes."
A atuação dêsse Grupo de Caça, sem dúvida
a página de maior brilho na história militar da FAB,
correspondeu à mais alta expectativa que se
pudesse fazer sôbre a bravura, espírito de sacrifício,
noção de cumprimento do dever e valor profissional
de nossos aviadores. Só no último mês de guerra,
em período de pouco mais de 20 dias, que abrangeu
a épica jornada de 22 de abril de 1945, embora
realizando apenas 5% das saídas do XII Comando
Aerotático, foram creditados ao 1º Grupo de Caça
85% dos depósitos de munição e 36% dos depósitos
de combustíveis danificados, 28% das pontes e 15%
das viaturas destruídas pelas unidades daquele
comando.
Vitória
Apontando às gerações futuras a fortaleza
de ânimo e o espírito de união dos expedicionários
do ar e da terra, esquadrilhas brasileiras, na véspera
da tomada de Monte Castelo, atacaram e destruíram a
resistência alemã de Mazzancana, situada em posição
dominante do flanco da nossa 1ª Divisão de Infantaria.
Essa arrojada operação de apoio ao combate

terrestre se constitui em valiosa contribuição à
conquista daquele baluarte.
Essa unidade de pensamento e ação,
presente na paz e na guerra, está registrada, com
muita propriedade, Senhor Ministro da Aeronáutica,
na mensagem que dirigiu a seus comandados, na
inauguração da Base Aérea de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul. Com a experiência de militar e de
chefe que o caracterizam, e após ressaltar a missão
daquela base, V. Ex.ª assinalou que o
aperfeiçoamento das medidas de coordenação e de
apoio mútuo entre fôrças diferentes significava, não
só estímulo a maior coesão entre elas, mas condição
inelutável ao pleno cumprimento de nossa
destinação constitucional.
A par do seu adestramento, modernização e
adequação para o emprêgo especìficamente militar,
onde sobrelevam a eficiência e a cooperação com a
Marinha e o Exército, não menos destacado tem sido
o papel da FAB no desempenho de encargos que
falam diretamente à alma e ao coração do povo
brasileiro.
Correio Aéreo
Confirmando previsão feita pelo Pai da
Aviação, há quase meio século, o Correio Aéreo
Nacional veio a constituir-se em extraordinário fator
de integração nacional. Suas rotas cobrem nosso
território, unindo brasileiros espalhados pelas mais
longínquas regiões; levando seus serviços gratuitos
às populações do Norte, do Centro, do Sul e do
Oeste, do litoral à fronteira terrestre; transportando
víveres, abrigos ou medicamentos; levando
estudantes e enfermos para as escolas e hospitais
dos centros mais desenvolvidos; facilitando o
intercâmbio cultural e aumentando os elos de
amizade entre o Brasil e países vizinhos.
Meus senhores:
A Revolução brasileira de 31 de março de
1964, com firmeza e determinação, com normas sadias
e engenhosa maleabilidade, está transforma nesta
nação
jovem,
de
dimensões
continentais,
desigualmente desenvolvida, em uma grande potência,
em que pêse o esfôrço inútil e desesperado dos
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arautos da subverção e dos detratores internacionais
teleguiados, que teimam em falsear, lá fora, a
imagem clara e insofismável de um país que progride
firmemente, com base na saudável aliança entre
Govêrno e iniciativa privada, sem o recurso a
medidas extremistas.
Temos um destino de grandeza a cumprir e o
cumpriremos, sem qualquer desígnio imperialista ou
agressivo. Somos um país que sempre primou pelo
espírito conciliatório e defesa ativa do princípio de
igualdade soberana dos Estados e solução pacífica
das controvérsias internacionais.
Subversão
Nos conturbados dias que correm, onde a
sociedade a custo se defende de minorias que
buscam destruí-la pela violência e pela anarquia,
esta terra de gente sem preconceitos de raça e de
religião, acolhe, de braços abertos, nacionais de
vários países, que emprestam sua contribuição ao
nosso caráter de povo alegre, extrovertido e cristão,
construtor de uma civilização humana, fundada em
valôres espirituais e morais que transcedem os
simples argumentos da razão e da ciência.
Somos um povo cujas Fôrças Armadas,
plenamente integradas no conjunto nacional,
permanecem cada vez mais unidas e devotadas a seus
afazeres profissionais, para segurança interna e garantia
da evolução do Brasil como país livre e soberano.
Exmo. Sr. Marechal-do-Ar Márcio de Souza e
Mello.
O Ministério da Aeronáutica, sob a chefia de V.
Ex.ª alicerçada no conhecimento da profissão e
continuado exercício de comando, vem cuidando com
realce da nacionalização de suas estruturas e renovação
dos meios aéreos, desenvolvendo projetos e protótipos
de aeronaves condizentes com a realidade brasileira,
promovendo e acelerando o estabelecimento de fábricas
subsidiárias criando condições para a implantação da
indústria aeronáutica nacional.
Nesta hora e neste lugar, com a
mesma fé e confiança, com o mesmo
orgulho
e
entusiasmo,
a
Marinha
e

o Exército desejam renovar aos valorosos membros
da Aeronáutica as palavras finais da saudação que o
Ministro Eurico Gaspar Dutra, em fevereiro de 1941,
dirigiu aos militares que se transferiram do Exército
para Fôrça Aérea:
"... dirijo-vos a derradeira saudação, com os
olhos e a mente voltados para a grandeza da pátria
comum – ideal que inspira, conjuga e polariza, hoje
como sempre, os esforços da Marinha, da
Aeronáutica e o Exército, na perene e destemida
vigília pela integridade da soberania nacional, nos
oceanos, no firmamento e nas terras do Brasil."
Agradecendo a homenagem do Exército e da
Marinha, o Marechal-do-Ar Márcio de Souza e Mello
pronunciou a seguinte oração:
"As
generosas
palavras
que
Vossa
Excelência acaba de pronunciar interpretando os
sentimentos da valorosa Marinha do insigne
Marquês de Tamandaré e do glorioso Exército do
excelso Duque de Caxias – posso dizê-lo, com
tranqüila certeza do Comandante que bem conhece
seus comandos – calaram fundo no dadivoso e
emotivo coração dos aviadores. Enlevado, embora
pela grandiloqüência de seu inflamado verbo, devo
dizer, para ser sincero, que não deve ter sido difícil
a Vossa Excelência haver encontrado o caminho
certo que o levou a atingir diretamente o coração da
Fôrça Aérea: primeiro porque Vossa Excelência,
reconhecidamente dotado das qualidades de
verdadeiro tribuno, tem aquela eloqüência que
desde logo arrebata quem tem o prazer de ouvi-lo;
depois, porque o seu discurso reflete a fulgurante
fidalguia do Exército que Vossa Excelência tão
elegantemente exercita; e, finalmente, porque,
Vossa Excelência interpreta o pensamento da
Marinha, cuja não menos brilhante fidalguia, diga-se
de passagem, o eminente Ministro Almirante-deEsquadra Adalberto de Barros Nunes também
esgrime com perfeita e inquestionável mestria.
Registro, pois, com indisfarçável satisfação,
que suas esplêndidas palavras granjearam o
reconhecimento de tôda a Aeronáutica, onde Vossa
Excelência conta com amigos e admiradores dos
mais sinceros.
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Meus Senhores:
Coroando as festividades comemorativas da já
tradicional Semana da Asa, em cerimônia simples,
austera e solenemente jubilosa, como devem e soem
ser as comemorações militares – celebramos, hoje a
data magna da Fôrça Aérea Brasileira – o Dia do
Aviador – dedicado a homenagear a excelsa figura
do insigne brasileiro, o genial Alberto Santos
Dumont, personagem predestinado, que Deus
escolheu para realizar o sonho milenarmente
acalentado pelo homem: voar.
Êsse arrojado feito – todos o sabem, mas
colhe que seja sempre repetido, para que o mundo
jamais o esqueça – foi realizado pelo imortal patrício,
utilizando um aparelho – de sua concepção e criação
– mais pesado do que o ar e movido por meios
próprios.
Essa notável e ainda não superada realização
não foi obra do acaso, não foi um acontecimento
fortuito, não foi uma inopinada descoberta – essa
assombrosa emprêsa, que, ainda hoje, decorrido
mais de meio século do espantoso avanço
tecnológico no próprio campo aeronáutico e
aerospacial; essa portentosa aventura que ainda
hoje deixa a humanidade atordoada, embevecida e
admirada, e como que fascinada e incrédula foi fruto
de empenho pertinaz que se traduziu por uma
progressiva familiarização com o problema da
aeronavegação, partindo do balão e sua
dirigibilidade.
Árdua e lúcida pesquisa, paulatino, meticuloso,
fatigante, ininterrupto e carinhoso trabalho, "paripassu" com perseverante estudo inteligentemente
planejado e hàbilmente conduzido levaram nosso
inspirado compatriota à vitória final que, no entanto,
só foi conquistada, após vencer naturais percalços,
eventuais fracassos e frustrações e, até mesmo,
acidentes.
Genialidade,
determinação,
pertinácia,
coragem, competência e habilidade – eis
algumas das excelsas qualidades com que Deus
exaltou o caráter ímpar do invulgar compatriota
que, não por acaso, mas estudando, pesquisando,
planejando, construindo corajosa e confiantemente,
experimentando
– deu asas ao homem,
que viu, assim, encolhida as dimensões do

globo terrestre e objetivamente abertos os caminhos
para o espaço sideral.
Santos Dumont – homem superiormente
dotado, idealista puro, cultor das artes, ilustre
engenheiro, inspirado inventor e aviador nato –
Santos Dumont tem, inquestionàvelmente, posição
de inconteste relêvo no cenário aeronáutico brasileiro
e mundial e bem merece o afetuoso título de "Pai da
Aviação", com que lhe rende carinhoso preito à
posteridade fascinada e agradecida.
Reconhecendo os méritos incomensuráveis do
extraordinário patrício – insigne pioneiro da nobre
arte de voar que é a sua própria razão de ser – a
Fôrça Aérea Brasileira, num dêsses momentos de
rara e feliz inspiração, tributou-lhe a máxima
homenagem que podia prestar-lhe, concedendo-lhe
o título de Marechal-do-Ar honoris causa;
considerando-o como Patrono da Aeronáutica; e
escolhendo, para cultuar a figura do Aviador
brasileiro, o dia 23 de outubro, que passou a
constituir o climax das celebrações da Semana da
Asa, justamente por ser a data que assinala a
definitiva conquista do ar, por êle empreendida.
Meus Senhores:
Nesta comemoração do "Dia do Aviador", einos aqui congregados, uma vez mais, em
significativa e amistosa reunião que representa
insofismável reafirmação da nossa indissolúvel
fraternidade e permite inequívoca demonstração da
permanente coerência de nossos propósitos e de
nossas ações – hoje, como ontem e como amanhã,
fiéis, absolutamente fiéis, aos sadios princípios, aos
nobilitantes conceitos, aos patrióticos postulados da
benfazeja, consagradora e redentora Revolução de
31 de Março de 1964.
A nós não surpreenderam, Exmo. Sr. General
Orlando Geisel, as elevadas expressões de V. Ex.ª,
em nome da Marinha e do Exército, para a
Aeronáutica e para aquêle que, como Ministro fiel à
precisa orientação do Excelentíssimo Senhor
Presidente Emílio Garrastazu Médici, tudo tem
procurado fazer para colocá-la à altura de
acompanhar a vertiginosa evolução dos seus
problemas específicos.
Estamos, os da Aeronáutica, seguros
de que todos que tanto nos enaltecem
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com a confortadora presença, bem como todos os
verdadeiros patriotas, compartilham do nosso
legítimo orgulho e do nosso regozijo profissional, por
podermos evocar e festejar esta data com a
satisfação de ver que o esfôrço conjugado da Alta
Administração do País, decorrente das seguras
diretivas presidenciais, possibilita a evolução
consentânea com as imperiosas exigências do atual
panorama brasileiro, de dinamismo progressista,
correspondente às responsabilidades nacionais e
internacionais.
A coesão das Fôrças Armadas e a realização
dos nossos permanentes ideais, alimentados pela
dupla fôrça do patriotismo e da solidariedade com
que o nosso povo nos distingue, hão de exemplificar,
para o mundo, a autenticidade de aspirações e
sentimentos que sempre cultivamos e sempre
soubemos preservar.
Livramo-nos, graças à Revolução Democrática
de Março de 1964, da desgraça de sucumbir à
cobiça do comunismo internacional, às perfídias e ao
ódio da subversão, bem como à anestesia da
corrupção.
Hoje, podemos contemplar, com orgulho,
nossa querida Pátria empenhada no trabalho ordeiro
e no desenvolvimento técnico-cultural, caminhando
para alcançar os mais altos índices de
desenvolvimento econômico e social.
Nas responsabilidades que nos cabem,
podemos afirmar que, graças ao interêsse e apoio
permanente do nosso Comandante Supremo, o
Exmo. Sr. Presidente da República, temos
incrementado a potencialidade da Fôrça Aérea
Brasileira para o seu emprêgo militar e para a
participação nas tarefas do elevado progresso
econômico e social em que o nosso País está
empenhado.
Assim, regozijamo-nos em registrar que a FAB
está avançando na obtenção das indispensáveis
características da Fôrça Aérea de um País que não
retroagirá na conquista de sua condição de Grande
Potência.
A Indústria Aeronáutica Nacional, que temos
estimulado adequadamente e que tem na Embraer a
garantia de irreversibilidade, é componente
primordial no acêrvo de nossas realizações.

Por outro lado, os caminhos abertos para o
Espaço, com as Estações de Lançamento de
Foguetes da Barreira do Inferno; para a aviação
supersônica, com a próxima operação dos aviões
"Mirage"; para a generalização do material aéreo à
reação e turbo-hélice em nossas Unidades, com o
reequipamento que se vem processando –
demonstram não só que a Aeronáutica está vigilante
para permanecer à altura de sua missão, como
também, que tem contado com a larga visão
cooperadora dos outros componentes da Alta
Administração do País.
No que concerne à reestruturação do
Ministério da Aeronáutica, dentro da filosofia
governamental da reforma administrativa, estamos
dando, com a regulamentação da Fôrça Aérea, de
Brigada e de Ala, os últimos passos no que tange ao
aspecto estrutural pròpriamente dito para, então,
acelerarmos as providências concernentes à parte
normativa e, com isso, ultimar definitivamente, dentro
do qüinqüênio legalmente estatuído, a reorganização
global da Aeronáutica.
Em nossa Ordem do Dia relativa ao transcurso
da data de hoje, tivemos a oportunidade de referirnos à inauguração do Aeroporto de Brasília, à
inauguração da Base Aérea de Santa Maria e à
transferência da Academia da Fôrça Aérea para
Pirassununga, com a conseqüente criação da
Universidade do Ar que terá por sede instalações
que a academia desocupará aqui neste lendário,
estremecido e hospitaleiro Campo dos Afonsos.
A
importância
dêsses
memoráveis
acontecimentos, pela magnitude dos problemas
envolvidos, por certo não escapa ao perspicaz
percebimento de quantos aqui estão presente –
todos experimentados chefes, com notória vivência
na completa arte de administrar.
Também não escapa à perspicácia de
quantos nos ouvem e de quantos observam o
ritmo acelerado, mas cadenciado e seguro, dos
trabalhos a que nos dedicamos – não lhes
escapa que a complexidade dos problemas
e as dificuldades que lhe são inerentes
são largamente recompensadas quando, afinal,
se atinge o objetivo colimado, e, por isso, longe
de quebrantar o ânimo do administrador, ser-
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vem-lhe de espicaçante estímulo que o leva a
empreender novos cometimentos.
Devemos dar graças a Deus – e, em verdade,
constantemente o fazemos, ungindo do mais
fervoroso reconhecimento – porque Êle nos tem
proporcionado as mais excelentes condições que um
administrador pode almejar; amizade, compreensão,
apoio, companheirismo, lealdade, espírito de equipe,
assessoramento inteligente, expedito, pertinaz,
proficiente e eficiente, e – o que é indispensável –
oportunidades propícias e realizações de relevante
interêsse para a nação.
E nas ardentes preces que erguemos aos céus
só pedimos ao Todo-Poderoso que permita levar a
bom têrmo a ingente tarefa que impostergàvelmente
nos cabe cumprir no desempenho das dignificantes
funções com que nos distinguiu o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, ao confiar-nos o
honroso cargo de ministro no seu esclarecido e
laborioso Govêrno – Govêrno fértil em realizações do
mais alto alcance nos campos político, econômicofinanceiro, militar e psicossocial; Govêrno tão
superiormente conduzido que tem projetado a figura
do Brasil no cenário internacional, com tanta
intensidade e tanto relêvo, que a nação brasileira, a
despeito da intempestiva malediência de maus
brasileiros à sôldo do comunismo internacional, tem
granjeado respeito e admiração, a tal ponto que os
mais importantes países, confiando na segurança que
o Presidente da República imprimiu à administração
nacional,
já
procuram
conosco
estabelecer
interessantes negociações, de que participamos nas
vantajosas condições de quem realmente assumiu
proporções de grandeza efetivamente reconhecidas;
Govêrno sério, austero e patriótico; Govêrno sereno e
tranqüilo – porém firme, porém enérgico, porém
intransigente na repressão aos fascinorosos
subversivos e aos trânsfugas que, não encontrando
aqui, no seio dêste generoso povo brasileiro,
guarida para seus inconfessáveis e deletérios
propósitos – demandam o estrangeiro, onde já não
encontram também ressonância as aleivosias que
tentam em vão assacar contra o Brasil e onde
também já caem em ridículo, pois suas falsas
afirmações têm pronta, natural e silencioso desmen-

tido na própria excelência dos auspiciosos
empreendimentos que aqui são levados a efeito.
Para se ter uma pálida idéia do prestígio de
que goza lá fora o Brasil – mercê da política sadia
que deflui da segura orientação presidencial –
citamos, com satisfação, o êxito que recentemente
alcançamos nas Assembléia Geral da Organização
da Aviação Civil Internacional, quando o Brasil, mais
uma vez e a despeito, ainda, da clamorosamente
negativa propaganda que vem sofrendo no exterior,
obteve consagradora vitória, conseguindo eleger-se,
com outros 26 países, para a disputadíssima posição
de Membro do Conselho Permanente daquela
egrégia e prestigiosa Organização de que fazem
parte 120 nações.
Bem quiseramos alongar-nos, Senhores, a
discorrer sôbre palpitantes assuntos de indiscutível
atualidade; sentimos, porém, que não devemos
abusar da cavalheiresca atenção que nos é
dispensada.
Desejamos aproveitar os últimos instantes
dêste salutar encontro para renovar a V. Ex.ª,
Senhor General Orlando Geisel, os mais sinceros
reconhecimentos pela bela mensagem que nos
trouxe em nome da Marinha e do Exército, fruto
legítimo de sua invulgar cultura e excepcional
fidalguia; e para agradecer aos nobres companheiros
que aqui comparecendo, deram especial realce à
solenidade e muito nos honraram com sua
desvanecedora
solidariedade.
Agradecemos,
também, particularmente, aos Ilm.os Srs. Adidos e
demais representantes estrangeiros a participação
neste momento de júbilo para a Aeronáutica
Brasileira.
E, ao entrarmos nesta singela peroração
dêste apagado e despretensioso discurso, em que
tivemos apenas a intenção de ressaltar figuras e
feitos de relêvo histórico; de prestar uma sincera e
comovida homenagem ao Aviador Brasileiro, entre
os quais recordemos, com especial carinho, os que
patriòticamente se imolaram a serviço da Pátria; e
de agradecer as iniludíveis provas de solidariedade
que, em nossa pessoa, os companheiros da
Marinha e do Exército vêm prestar à Fôrça Aérea
Brasileira – nesta simples peroração, seja-nos per-
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mitido reafirmar sem vacilações, em nome das
corporações irmãs aqui tão excelentemente
representadas pela alta cúpula de seus
respectivos Quadros, que as Fôrças Armadas, na
unanimidade que resulta das lutas que
enfrentaram juntas, da identidade dos ideais e da
união que selaram como perene, conjugarão
todos os esforços para assegurar ao eminente
Presidente
da
República
as
condições
indispensáveis ao seu fecundo labor em bem do
Brasil".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 63, de 1971 (nº 292-B/71, na Câmara
dos Deputados), que "define a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras providências",
tendo:
PARECERES, sob nos 553, 554, 555 e 556, de
1971, das Comissões:
– de Agricultura, favorável;
– de Economia, favorável, com emendas que
oferece de nos 1 a 19-CE;
– de Legislação Social, favorável;
– de Finanças, favorável, com emendas que
oferece de nos 1 e 2-CF.
Sôbre a mesa emenda que vai ser lida pelo sr.
1º-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1 (Plenário)
1971.

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 63, de

Inclua-se, onde convier, o seguinte:
"Art. – As formas de cooperativismo
organizadas por prestadores ou usuários de
assistência médica, além dos princípios gerais
estabelecidos nesta Lei, ficarão sujeitas a registro,
regulamentação
e
fiscalização
específicos,
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único – Nos casos de que trata êste
artigo, em se tratando de prestação de segurosaúde, ficarão, ainda, sujeitas ao disposto no
Capítulo XI – Seção I, do Decreto-lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966."
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1971. – Benjamin Farah.
Justificação
Na elaboração dêste projeto, os órgãos do
Poder Executivo não levaram em consideração a
formação de cooperativas formadas por prestadores
ou usuários de assistência médica, ou seja, daquelas
que visam preencher uma lacuna existente, em
nosso País, na parte da saúde, quer seja pela
escassez de capital, público ou privado, quer seja
pela diminuta quantidade de médicos e hospitais.
A presente emenda visa inserir no texto da Lei de
Cooperativismo uma referência a tais cooperativas,
estabelecendo a participação do Ministério da Saúde no
seu contrôle, uma vez que a formulação e coordenação
da política nacional de saúde, em âmbito nacional e
regional cabe ao referido Ministério, conforme dispõe o
art. 156, do Decreto-lei 200, de 25-2-67.
A formação de cooperativas de assistência é,
inclusive, uma campanha encetada pela Associação
Médica Brasileira.
Por tudo isso, esperamos a aprovação desta
Emenda. – Benjamin Farah.
LEGISLAÇÃO CITADA
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I – Do Seguro-Saúde
Art. 129 – Fica instituído o Seguro-Saúde para dar
cobertura aos riscos de assistência médica e hospitalar.
Art. 130 – A garantia do Seguro-Saúde consistirá
no pagamento em dinheiro, efetuado pela Sociedade
Seguradora, à pessoa física ou jurídica prestante da
assistência médico-hospitalar ao segurado.
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§ 1º – A cobertura do Seguro-Saúde ficará
sujeita ao regime de franquia, de acôrdo com os
critérios fixados pelo CNSP.
§ 2º – A livre escolha do médico e do hospital
é condição obrigatória nos contratos referidos no
artigo anterior.
Art. 131 – Para os efeitos do art. 130, o CNSP
estabelecerá tabelas de honorários médicohospitalares e fixará percentuais de participação
obrigatória dos segurados nos sinistros.
§ 1º – Na elaboração das tabelas, o CNSP
observará a média regional dos honorários e a renda
média dos pacientes, incluindo a possibilidade da
ampliação voluntária da cobertura pelo acréscimo do
prêmio.
§ 2º – Na fixação das percentagens de
participação, o CNSP levará em conta os índices
salariais dos segurados e seus encargos
familiares.
Art. 132 – O pagamento das despesas
cobertas pelo Seguro-Saúde dependerá de
apresentação da documentação médico e
hospitalar que possibilite a identificação do
sinistro.
Art. 133 – É vedado às Sociedades
Seguradoras acumular assistência financeira com
assistência médico-hospitalar.
Art. 134 – As sociedades civis ou
comerciais que, na data dêste Decreto-lei,
tenham vendido títulos, contratos, garantias de
saúde, segurança de saúde, benefícios de saúde,
títulos de saúde ou seguros sob qualquer outra
denominação,
para
atendimento
médico,
farmacêutico e hospitalar, integral ou parcial,
ficam proibidas de efetuar novas transações do
mesmo gênero ressalvado o disposto no art. 144,
§ 1º.
§ 1º – As Sociedades civis e comerciais
que se enquadrem no disposto neste artigo
poderão continuar prestando os serviços nêle
referidos, exclusivamente às pessoas físicas
ou jurídicas com as quais os tenham ajustado
antes da promulgação dêste Decreto-lei,
facultada opção bilateral pelo regime do SeguroSaúde.

§ 2º – No caso da opção prevista no parágrafo
anterior, as pessoas jurídicas prestantes da
assistência médica, farmacêutica e hospitalar, ora
regulada, ficarão responsáveis pela contribuição do
Seguro-Saúde devida pelas pessoas físicas optantes.
§ 3º – Ficam excluídas das obrigações
previstas neste artigo as Sociedades Beneficentes
que estiverem em funcionamento na data da
promulgação dêsse Decreto-lei, as quais poderão
preferir o regime do Seguro-Saúde a qualquer tempo.
Art. 135 – As entidades organizadas sem objetivo
de lucro, por profissionais médicos e paramédicos ou por
estabelecimentos hospitalares, visando a institucionalizar
suas atividades para a prática da medicina social e para
a melhoria das condições técnicas e econômicas dos
serviços assistenciais, isoladamente ou em regime de
associação, poderão operar sistemas próprios de prépagamento de serviços médicos e/ou hospitalares,
sujeitas ao que dispuser a Regulamentação desta Lei,
às resoluções do CNSP e à fiscalização dos órgãos
competentes.
REFORMA ADMINISTRATIVA
DECRETO-LEI Nº 200, DE 25-2-1967
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE
Art. 156 – A formulação e coordenação da
política nacional de saúde, em âmbito nacional e
regional, caberá ao Ministério da Saúde.
§ 1º – Com o objetivo de melhor aproveitar
recursos e meios disponíveis e de obter maior
produtividade, visando a proporcionar efetiva
assistência médico-social à comunidade, promoverá o
Ministério da Saúde a coordenação, no âmbito
regional, das atividades de assistência médico-social,
de modo a entrosar as desempenhadas por órgãos
federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal,
dos territórios e das entidades do setor privado.
§ 2º – Na prestação da assistência médica dar-seá preferência à celebração de convênios com entidades
públicas e privadas, existentes na comunidade.
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§ 3º – A assistência médica da previdência
social, prestada sob a jurisdição do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, obedecerá, no âmbito
nacional e regional, à política nacional de saúde.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra para discussão, dou-a por encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria irá às
Comissões competentes, devendo retornar à Ordem
do Dia da segunda Sessão Ordinária subseqüente,
em virtude do disposto no Parágrafo único do art.
310, do Regimento Interno.
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto
Decreto Legislativo nº 21, de 1971 (nº 13-A/71,
Câmara dos Deputados) que "aprova as contas
Presidente da República, relativas ao exercício
1964", tendo:

item XVII, da Constituição da República de 1946,
com ressalvas àqueles valôres lançados à conta de
"Diversos
Responsáveis",
dependentes
de
verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 93, de 1971 – DF, que "dispõe sôbre a
remuneração dos funcionários do Fisco do Distrito
Federal, e dá outras providências", tendo:

PARECERES, sob nos 550, 551 e 552, de
de
na 1971, das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
do
de constitucionalidade;
– do Distrito Federal, favorável; e
– de Finanças, favorável.
da
Sôbre a mesa emendas que vão ser lidas pelo
Sr. 1º-Secretário.
São lidas as seguintes:

PARECER, sob nº 533, de 1971,
Comissão:
– de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
EMENDAS DE PLENÁRIO
uso da palavra para discussão, dou-a como
encerrada.
Nº 1
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de
Ao PLS-93/71-DF, que dispõe sôbre a
Decreto Legislativo, queiram permanecer sentados. remuneração dos funcionários do Fisco do Distrito
(Pausa.)
Federal, e dá outras providências.
Aprovado.
Aprovado o projeto, irá à Comissão de
Ao art. 1º
Redação.
Transforme-se o art. 1º em art. 8º, com a
É o seguinte o projeto aprovado:
seguinte redação:
"É vedada a participação do funcionário no
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive
Nº 21, DE 1971
sôbre a cobrança da dívida ativa do Govêrno do
Distrito Federal paga pelos credores, ou qualquer
(Nº 13-A/71, na Câmara dos Deputados)
importância calculada sôbre valôres da receita."
Aprova as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1964.

Justificação

A emenda não atinge o mérito do Projeto.
O Congresso Nacional decreta:
Visa, apenas, a sanar incorreções de técnica
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas legislativa e de redação.
pelo Presidente da República, relativas ao exercício
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
de 1964, na forma dos arts. 66, item VIII, e 87, 1971. – Cattete Pinheiro.
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Nº 2
Ao art. 2º
Transforme-se o art. 2º em art. 7º, com a
seguinte redação:
"São extintos os cargos integrantes das séries
de classes e classes singulares do Grupo
Ocupacional Fisco, código FS, de que trata o Anexo I
do Decreto-lei nº 274, de 28 de fevereiro de 1967."
Justificação

Coletoria, Avaliador, Cadastrador, Exator, Fiscal de
Rendas, Fiscal Auxiliar de Rendas e Lançador, do
Quadro Provisório de Pessoal do Distrito Federal,
poderão ser aproveitados, por ato do Governador do
Distrito Federal, nos cargos de classe "A", inicial da
série de classes de Agente Fiscal de Tributos."
2 – Em conseqüência, supressão do art. 6º e
seu parágrafo único.
3 – Para que não haja aumento de despesas,
vide nôvo anexo.

Justificação
A emenda não atinge o mérito do Projeto.
Visa, apenas, a sanar incorreções de técnica
Os Exatores e auxiliares de Coletoria
legislativa e de redação.
participam diretamente do processo de cobrança de
Sala das Sessões, em 16 de novembro de tributos (Decreto-lei 82/66, arts. 213 e 214, § 4º). Daí
1971. – Cattete Pinheiro.
terem sido considerados, desde 26/7/67 pelo Decreto
"N" nº 635, como servidores do Fisco e nessa
Nº 3
qualidade mantidos até a presente data.
Estão sendo excluídos sob a alegação de que
Ao art. 3º
em nenhuma hipótese os cargos ou funções do
Transforme-se o art. 3º em art. 1º, renumerando- Complexo Administrativo do DF terão vencimentos
se os posteriores, com a seguinte redação:
ou remuneração superior aos dos cargos ou funções
"É criada, no Quadro Permanente de Pessoal correspondentes ao do Serviço Público Federal.
do Govêrno do Distrito Federal, a série de classes de
Entretanto, o projeto não cogita de atribuir
Agente Fiscal de Tributos, na forma estabelecida no remuneração variável às classes mencionadas no
Anexo desta Lei."
art. 4º, isoladamente. O projeto cuida primeiro de
extinguir essas classes para depois reuni-las
numa só, seja na de "Agente Fiscal de Tributos
Justificação
do DF", classes A, B, e C, para depois, nessa
A emenda não atinge o mérito do Projeto. condição perceberem a remuneração de que trata
Visa, apenas, a sanar incorreções de técnica o projeto.
legislativa e de redação.
Portanto, os Exatores e Auxiliares de
Sala das Sessões, em 16 de novembro de Coletoria, extinta também sua classe, deixarão de
1971. – Cattete Pinheiro.
ser Exatores e Auxiliares de Coletoria, para serem
tão-sòmente, como os demais do Grupo Fisco,
Nº 4
reconhecido até hoje, Agentes Fiscais de Tributos do
DF; não podendo por isso mesmo, prevalecer a tese
1 – Dar a seguinte redação ao art. 4º:
de que iriam perceber maior vencimento do que seus
"Os
ocupantes
de
cargos
das colegas federais.
classes
de
Assessor
de
Fazenda,
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
Auxiliar
de
Fiscalização,
Auxiliar
de 1971. – Vasconcelos Torres.
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ANEXO AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93/71
SITUAÇÃO ANTERIOR QUADRO
PROVISÓRIO
Classes Singulares e Série
de Classes

Nº de
Cargos

Assessor de Fazenda (1)
Auxiliar de Fiscalização
Auxiliar de Coletoria
Avaliador
Cadastrador
Exator
Fiscal de Rendas
Lançador
Fiscal Auxiliar de Rendas (2)

5
35
5
10
40
13
47
30
32

SITUAÇÃO NOVA –
QUADRO PERMANENTE
Série de Classes

Ocupados

Age Fiscal de
Tributos "C"
Agente Fiscal de
Tributos "B"
Agente Fiscal de
Tributos "A"

217

Vagos

Total

Vencimento

67

67

1.500,00

130

130

1.300,00

33

250

1.000,00

Notas:
1 – Assessor de Fazenda – Nunca foram considerados servidores do Fisco (vide Decreto "N" número
635/67 e posteriores, de números 1.241/69 e 1.426/70, bem como relação nominal integrante do Decreto nº
1.241/69).
2 – Fiscal Auxiliar de Rendas – Idem, idem, constituídos de servidores readaptados.
3 – Demonstrativo de que não haverá aumento de despesas:
Projeto de Lei: 199 servidores a Cr$ 1.100,00 = 218.900,00 mensais.
Emenda apresentada: 217 servidores a Cr$ 1.000,00 = 217.000,00.
Nº 5
Dê-se às alíneas do § 2º do art. 4º a seguinte
redação:
"a) assiduidade e produtividade;
b) ingresso no serviço público do Distrito Federal
mediante prova pública de caráter competitivo ou, no
mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício da função
fiscal, em repartições fazendárias do Distrito Federal;
c) exercício de cargo ou função em comissão
de direção, chefia ou assessoramento;
d) nível ou grau de instrução."
Justificação
A presente emenda corrige um equívoco
existente no projeto e que, se transformado em lei,
poderia se tornar instrumento de iniqüidade e injustiça.

Acontece que, no início dos trabalhos da
antiga Prefeitura do Distrito Federal, o quadro de
Fiscais de Rendas foi preenchido por servidores
requisitados de diversos órgãos federais ou
estaduais, dos quais foi exigida prova interna de
conhecimentos e prática fiscal. Êsses servidores,
abnegados no exercício dos seus misteres,
enquadraram-se perfeitamente em suas novas
funções e tendo feito a devida opção, nos têrmos da
lei, hoje compõem o quadro de servidores do
Govêrno do Distrito Federal. Sòmente nos últimos
anos é que foram realizadas provas públicas para o
preenchimento dos novos cargos.
Ora, na enunciação dos critérios a
serem observados para o preenchimento, por
promoção dos cargos integrantes da classe
"B" de Agente Fiscal, não deve haver distinção
entre uns e outros. Se perdurar a que
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consta do projeto, a regulamentação poderia atribuir
maior pêso ao ingresso por concurso em detrimento
do tempo de serviço dos mais antigos.
Com a finalidade de evitar tal discriminação,
fundimos numa só alínea os dois critérios.
Evidentemente, as demais especificações –
assiduidade, produtividade, nível de instrução,
exercício de chefia etc. – proporcionarão à
Administração os elementos necessários à escolha,
sem necessidade, portanto, de se apelar para a
discriminação acima referida.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1971. – Carlos Lindenberg.
Nº 6
Acrescente-se ao art. 4º do projeto mais um
parágrafo, com a seguinte redação:
"§ – Poderão ser aproveitados, também, por
ato do Governador, nos cargos da classe "A", inicial
da série de classes de Agente Fiscal de Tributos, os
funcionários que, submetidos e aprovados em
concurso de readaptação para o Grupo Ocupacional
Fisco, promovido pelo Centro de Seleção e
Treinamento da Secretaria de Administração e
constante do anexo, não lograram, até esta data, por
qualquer motivo, o seu aproveitamento."
Justificação
A presente emenda tem como objetivo prestigiar
o sistema do mérito, pois, ao serem submetidos e
aprovados nos concursos de readaptação, os
servidores do Govêrno do Distrito Federal mostraramse em condições de capacidade para o exercício das
atividades técnicas de Agente Fiscal de Tributos.
Assim, é facultado à Administração promover
o aproveitamento dêsses funcionários nos cargos da
classe "A", inicial da série de classes de Agente
Fiscal de Tributos.
Além do mais, a medida encontra amparo,
uma vez que os funcionários nas condições
indicadas serão aproveitados nos cargos vagos,
verificados em decorrência da fusão das diversas
classes e série de classes, situação esta que não
cria nem aumenta despesa.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1971. – Virgílio Tavora.

Nº 7
Substitua-se a redação da parte final do artigo
5º, § 1º do projeto de lei do Poder Executivo que
trata do Quadro de Pessoal do Fisco do Distrito
Federal, pela seguinte:
"...O regime de retribuição estabelecido nesta
lei obriga o funcionário à prestação de, no mínimo,
40 horas semanais de trabalho com integral
dedicação ao serviço, vedado o exercício de
qualquer outra atividade pública ou privada, exceto o
exercício de magistério, inclusive sob a forma de
palestras e conferências, desde que exercidas em
horários compatíveis com o interêsse do serviço,
observada a legislação em vigor quanto à
acumulação de cargos públicos."
Justificação
Que fique possibilitada à categoria de
servidores de que trata o projeto de lei, o exercício
de magistério, não como excepcionalidade ou
privilégio, mas, sob o fundamento de atingir-se as
seguintes finalidades básicos:
a) de interêsse público – onde o profissional
de excelente qualificação técnica, nem sempre
abundante no mercado de trabalho, pusesse, pelo
menos
em
potencial,
seus
conhecimentos
especializados, adquiridos pela vivência longa e
diária com os problemas fiscais, contábeis, etc, a
serviço da mobilização educacional por que passa o
País.
Desta forma, poderia dar a sua contribuição no
momento exato em que complementa a REFORMA
DA EDUCAÇÃO, com a recente Lei do Ensino
Fundamental – à qual esta Casa ofereceu
destacados subsídios – e que tem por tônica dar ao
jovem brasileiro formação técnico-profissional.
Não poderia, portanto, ficar ausente dêste
esfôrço o homem ligado aos assuntos técnicotributários em momento marcante da nacionalidade,
com tôdas as fôrças vivas voltadas para o
desenvolvimento, numa tentativa patriótica de
recuperar o gap, que nos separa dos povos cujo
desenvolvimento já se iniciou há mais tempo.
Atualmente, vê-se a todo o instante,
através
dos
veículos
de
comunicação
de
massa,
a
divulgação
de
assuntos
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ligados aos tributos, não sòmente em campanhas para
incrementar o recolhimento, mas, também, indicadores
do destino dos recursos dessa origem, campanhas com
as quais muito poderia contribuir o Agente Fiscal, se
integrado ao meio educacional através do magistério.
Ainda sôbre a utilidade do aproveitamento de tais
profissionais, ou pelo menos tê-los à disposição,
lembrar-se-ia a valiosa contribuição que têm prestado
aos cursos ministrados por Serviços de Assistência aos
Municípios, assim como em cursos de treinamento
específico para funcionários, administradores municipais
e Vereadores das diversas comunas do País.
b) de interêsse administrativo – ao longo dos
tempos, tem sido patente o interêsse do Estado em
manter os seus servidores atualizados com os
progressos da ciência e da tecnologia, haja vista as
facilidades existentes na legislação, para o gôzo de
bôlsas de estudos, inclusive no exterior, com todos
os direitos e vantagens, quando se trata de cursos
de interêsse da administração.
Através
da
ministração
de
ensino
especializado de disciplinas correlatas ao seu campo
de atuação específica, os servidores de que trata o
projeto terão oportunidade de se manterem
permanentemente atualizados, face ao progresso
científico e tecnológico, com a vantagem de se dar
sem quaisquer ônus para os cofres públicos.
Finalmente, ressalte-se que na maioria dos
Estados brasileiros, onde o problema remuneratório
de seus Agentes Fiscais já foi solucionado em
definitivo, tal proibição não existe ou quando a
legislação a ela se reporta é tão-sòmente para
ressalvar a possibilidade do exercício do magistério.
Assim sendo, ao acatar a proposição, esta
Casa estará mais uma vez contribuindo para a
solução de um dos maiores problemas da Educação
Nacional: a insuficiência de professôres do ensino
técnico-profissional.
Sala das Comissões, em 16 de 11 de 1971. –
Tarso Dutra.

dispõe sôbre a remuneração dos funcionários do
Fisco do Distrito Federal, o seguinte:
"Art. 5º – ...
§ 1º .............................., exceto o exercício do
magistério, inclusive sob a forma de palestras e
conferências, desde que exercidos em horários
compatíveis com o interêsse do serviço, observada a
legislação em vigor quanto à acumulação de cargos
públicos."
Justificação

A presente emenda visa a possibilitar aos
servidores do Fisco do Distrito Federal o exercício do
magistério, não como excepcionalidade ou privilégio,
mas, sob o fundamento de atingir-se as seguintes
finalidades básicas:
a) de interesse público – onde o
profissional de excelente qualificação técnica,
nem sempre abundante no mercado de trabalho,
pusesse seus conhecimentos especializados,
adquiridos pela vivência longa e diária com
os problemas fiscais, contábeis, etc., a serviço
da mobilização educacional por que passa o
País.
Desta forma, poderia dar a sua contribuição
no momento exato em que se complementa a
REFORMA DA EDUCAÇÃO, com a recente Lei
do Ensino Fundamental e que tem por tônica
dar ao jovem brasileiro formação técnicoprofissional.
Não poderia, portanto, ficar ausente dêste
esfôrço o homem ligado aos assuntos técnicotributários
em
momento
marcante
da
nacionalidade, com tôdas as fôrças vivas voltadas
para o desenvolvimento, numa tentativa patriótica
de recuperar o gap que nos separa dos
povos cujo desenvolvimento já se iniciou há mais
tempo.
Atualmente, vê-se a todo instante, através dos
veículos de comunicação de massa, a divulgação de
Nº 8
assuntos ligados aos tributos, não sòmente em
campanhas para incrementar o recolhimento, mas,
Acrescente-se à redação da parte final do § 1º do também, indicadores do destino dos recursos
art. 5º do Projeto de Lei do Senado nº 93, de 1971, que dessa origem, campanhas com as quais muito pode-
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ria contribuir o Agente Fiscal, se integrado ao meio
educacional através do magistério.
Ainda sôbre a utilidade do aproveitamento de
tais profissionais, ou pelo menos tê-los à disposição,
lembrar-se-ia a valiosa contribuição que têm
prestado aos cursos ministrados por Serviços de
Assistência aos Municípios, assim como em cursos
de treinamento específico para funcionários,
administradores municipais e Vereadores das
diversas comunas do País.
b) de interêsse administrativo – ao longo dos
tempos, tem sido patente o interêsse do Estado em
manter os seus servidores atualizados com os
progressos da ciência e da tecnologia, como bem
atestam as facilidades existentes na legislação para
o gôzo de bôlsas de estudo, inclusive no exterior,
com todos os direitos e vantagens, quando se trata
de cursos de interêsse da administração.
Através
da
ministração
do
ensino
especializado de disciplinas correlatas ao seu campo
de atuação específica, os servidores de que trata o
projeto terão oportunidade de se manterem
permanentemente atualizados, face ao progresso
científico e tecnológico, no campo tributário, com que
estão familiarizados, até mesmo pela prática diária
com assuntos dessa natureza.
Finalmente, ressalta-se que na maioria dos
Estados brasileiros, onde o problema remuneratório
de seus Agentes Fiscais já foi solucionado em
definitivo, tal proibição não existe ou quando a
legislação a ela se reporta é, tão-sòmente para
ressalvar a possibilidade do exercício do magistério,
como acontece com os Estados de São Paulo,
Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, etc.
Assim sendo, ao acatar nossa proposição,
esta Casa estará mais uma vez contribuindo para a
solução de um dos maiores problemas da educação
nacional: a insuficiência de professôres do ensino
técnico-profissional.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1971. – Benjamin Farah – Benedito Ferreira.

neração dos funcionários do Fisco do Distrito
Federal, o seguinte:
"..., ressalvados os afastamentos por motivo
de férias, nojo, gala, licença para tratamento da
saúde, licença à gestante e LICENÇA ESPECIAL."
Justificação
Os demais casos de afastamentos, quais
sejam, "por motivo de férias, nojo, gala, licença para
tratamento de saúde, licença à gestante", foram
devidamente amparados, o que se torna mais
evidente e justa a pretensão que se faz.
O Estatuto dos Funcionários Públicos da
União, no seu artigo 116, expressa: "Após cada
decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a
requerer, conceder-se-á licença especial de seis
meses com todos os direitos e vantagens do seu
cargo efetivo". (O grifo é nosso.)
Se se considerar como válida a percepção de
vantagem em outros casos de afastamentos, mister se
faz, que por justiça, se considere a causa em pauta.
Sala das Comissões, em 16 de novembro de
1971. – Tarso Dutra.
Nº 10
Dê-se ao § 4º do artigo 5º a seguinte redação:
"§ 4º – A gratificação estabelecida neste artigo
sòmente poderá ser paga aos funcionários em
efetivo, exercício no Departamento da Receita da
Secretaria de Finanças, ou colocados à disposição
de outros órgãos fazendários pelo Chefe do Poder
Executivo, ressalvados os afastamentos por motivo
de férias, nojo, gala, licença para tratamento de
saúde e licença à gestante."
Justificação

A emenda que ora sugerimos, incluindo os
servidores colocados à disposição de órgãos
fazendários entre os beneficiários da gratificação
Nº 9
de produtividade, é um imperativo de justiça,
pois não se pode admitir que servidores em
Acrescente-se na parte final do § 4º do artigo 5º atividades idênticas tenham tratamento diferente,
do projeto de lei do Poder Executivo que trata da remu- não só no tocante aos deveres e obrigações,
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como, também, em relação aos direitos e vantagens.
Justificação
Se aos Agentes Fiscais de Tributos, em efetivo
exercício no Departamento da Receita da Secretaria
Trata-se de emenda de redação.
de Finanças, poderá ser atribuída gratificação de
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
produtividade, por que não a conceder, também, aos 1971. – Cattete Pinheiro.
que, postos à disposição de outros órgãos fazendários
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
pelo Poder Executivo, exercem iguais atribuições?
Em discussão o projeto e as emendas que acabam
Sala das Sessões, em 16 de novembro de de ser lidas.
1971. – Fernando Corrêa.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilos, darei por encerrada a discussão. (Pausa.)
Nº 11
Encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria irá às
Ao parágrafo único do art. 6º
Comissões competentes para estudo das emendas
Dê-se a seguinte redação:
de Plenário.
"A gratificação prevista neste artigo não será
Esgotada a pauta da Ordem do Dia, vai-se
adicionada, para qualquer efeito, ao vencimento do proceder à deliberação de matéria que, nos têrmos
funcionário, nem será aumentada, em hipótese regimentais,
deverá
ser
apreciada
nesta
alguma, devendo ser absorvida, progressivamente, oportunidade.
pelos futuros reajustamentos de vencimentos."
Discussão, em turno único, do Projeto de
Justificação
Decreto Legislativo nº 35, de 1971 (Nº 52-A/71,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Trata-se de emenda de redação.
Senhor Presidente da República a ausentar-se do
Sala das Sessões, em 16 de novembro de País em viagem oficial aos Estados Unidos da
1971 – Cattete Pinheiro.
América (em regime de urgência nos têrmos da
alínea "a" do inciso II do art. 391 do Regimento
Nº 12
Interno),
dependendo
de
Pareceres
das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Ao art. 7º, "in fine"
Relações Exteriores.
Substitua-se e expressão:
"...serão definidos em regulamento a ser baixado
Solicito o Parecer da Comissão de
pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal"
Constituição e Justiça, concedendo a palavra ao
Pela expressão seguinte:
nobre Senador Daniel Krieger que, na qualidade de
"...serão definidos em regulamento a ser Presidente daquela Comissão, irá emitir parecer
baixado pelo Governador do Distrito Federal."
sôbre a matéria.
O SR. DANIEL KRIEGER (para emitir
parecer.): – Senhor Presidente, a Comissão de
Justificação
Constituição e Justiça do Senado Federal opina
Trata-se de emenda de redação.
favoràvelmente à concessão de licença ao eminente
Sala das Sessões, em 16 de novembro de Presidente da República, para que Sua Excelência
1971. – Cattete Pinheiro.
visite os Estados Unidos a convite do Presidente
daquela nação.
Nº 13
Mas não pode dar um simples parecer, sem
encarecer a grande repercussão e o grande
Ao art. 8º
interêsse nessa visita.
Dê-se a seguinte redação:
Hoje mais do que ontem, e amanhã mais do
"As vagas existentes na classe inicial da série que hoje, o mundo ocidental precisa unir-se e
de classes de Agente Fiscal de Tributos serão identificar-se para resguardar aquêles princípios que
providas por concurso público dentre candidatos são a razão de ser da própria existência dêsse
portadores de diploma de curso superior."
mundo.
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O Presidente da República, que é
indiscutìvelmente uma grande expressão da Nação
Brasileira, vai entender-se com o Presidente dos
Estados Unidos; vai falar a linguagem clara, simples
e enérgica, porque nós, os brasileiros da atualidade,
somos semelhantes aos Príncipes de Castela que só
falavam de chapéu na cabeça, porque só exigiam
aquilo que era justo e aquilo a que tinham direito.
Temos plena e integral confiança nos
resultados da visita do Presidente Médici e
sustentamos que é preciso unir, cada vez mais, o
Brasil e os Estados Unidos, respeitando a soberania
de cada um. Cada nação precisa ser independente,
mas cada nação necessita ter uma noção do
presente, do futuro e dos ideais comuns. Estamos
certos de que o Brasil e os Estados Unidos hão de
se entender para defender aquêles princípios que
nos são comuns e afirmar a paz no mundo, que é
uma necessidade universal. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
que acaba de ser emitido pelo Sr. Senador Daniel
Krieger, é favorável ao projeto.
Solicito o parecer da Comissão de Relações
Exteriores, concedendo a palavra ao Sr. Senador
Filinto Müller, relator da matéria.
O SR. FILINTO MÜLLER (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Senhor
Presidente, em nome da Comissão de Relações
Exteriores, creio que me bastaria subscrever o
brilhante parecer há pouco formulado pelo eminente
Senador Daniel Krieger, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça. Devo, no entanto, Sr.
Presidente, acentuar alguns aspectos que me
parecem importantes, no momento em que o
Presidente Emílio Médici solicita autorização ao
Congresso para, atendendo a um convite do
eminente Presidente Nixon, dos Estados Unidos,
visitar aquêle País.
Se nós observarmos, Sr. Presidente, a atuação
do nosso Govêrno, do Govêrno da República, do
Terceiro Govêrno da Revolução, verificaremos que
essa atuação é global: ela se faz sentir em todos os
sentidos. Ela não cuida, sòmente, do desenvolvimento
econômico
do
País
para,
através
dêsse

desenvolvimento, beneficiar as nossas populações.
Ela não cuida sòmente de amparar o trabalhador
brasileiro através de um plano portentoso, como é o
PIS. Ela não cuida tão sòmente de amparar o
nordestino através do PROTERRA. Ela não cuida
tão-sòmente de promover a integração nacional
através da Transamazônica e da Cuiabá –
Santarém. Ela não cuida tão-sòmente do fazer a
integração econômica e nacional através do
PRODOESTE. Em todos os aspectos internos, a
atuação do Govêrno se faz sentir, mas se faz sentir,
também, em relação aos problemas internacionais.
Tive oportunidade de afirmar, há pouco tempo,
que o Brasil deixou a fase de fazer política externa,
exclusivamente externa, para fazer, realmente, uma
política internacional em que fala como potência,
com a sua soberania e respeitando a soberania das
outras potências, mas que fala também com absoluta
consciência do seu valor, do que é capaz de realizar
no mundo moderno, do que pode contribuir para que
conquistemos, para êsse mundo atribulado, um
pouco de paz e um pouco de tranqüilidade.
O Brasil ingressou, realmente, numa fase de
política internacional nos últimos tempos, sobretudo
na administração do Presidente Médici, através da
atuação brilhante, excepcional do Ministro Gibson
Barboza. As visitas aos países da Centro-América,
as visitas aos países da América Latina, não têm
outro objetivo senão o estreitamento dos laços de
amizade e possibilitar o entendimento que deve
existir entre os povos do continente e entre os povos
do mundo.
A política brasileira sempre foi a de promover,
através do entendimento perfeito, a solução de todos
os conflitos, de tôdas as divergências que possam
surgir entre as nações.
O Brasil, de longa data, condenou a guerra
como meio de solucionar os conflitos. E, como
condenou a guerra, estabeleceu o princípio de que é
com o entendimento que se pode negar a uma
conclusão pacífica em benefício dos povos.
Sr. Presidente, ainda há pouco estivemos
tomando conhecimento da atuação do Ministro
das Relações Exteriores; Sr. Mário Gibson
Barbosa, na sua visita a Trinidad-Tobago, ao Su-
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riname e à Guiana, ex-Guiana Inglêsa, na cidade
de Georgetown. Em tôdas essas visitas, a atuação
tem sido a mesma, de levar a êsses povos a
afirmação de que o Brasil não procura hegemonia,
não procura a liderança do continente, mas
procura estabelecer condições de entendimento,
de intercâmbio cultural e comercial para
possibilitar maior amplitude e solidez da paz em
nosso continente.
O próprio Presidente Médici já teve
oportunidade de avistar-se, nas fronteiras do Brasil,
com os Presidentes da Venezuela, da Colômbia e do
Paraguai.
Tive a honra de fazer parte da sua comitiva,
por ocasião da visita ao Paraguai, para inauguração
da ponte sôbre o Rio Apa, que divide nossos dois
países, mas que une cada vez mais pelo afeto, pela
amizade, o Brasil e o Paraguai, e pude assistir à
maneira efusiva com que o Presidente Médici foi
recebido na fronteira, tanto pela população paraguaia
como pela população brasileira.
São êsses atos, êsses gestos que consolidam
a nossa posição de país amigo, de país que, como
disse, não busca hegemonia nem liderança mas,
sobretudo, consolidar a paz em benefício dos povos,
numa época de tanta luta, de tanto egoísmo em que
estamos vivendo.
A visita do Presidente Médici aos Estados
Unidos tem um alto sentido. Temos, por
contingência geográfica e econômica, mantido
sempre as melhores relações com o país norteamericano. Mas, sobretudo, temos mantido essas
relações porque temos uma compreensão perfeita
de que, entre nós, não há motivo de divergências e,
ao contrário, há uma conveniência muito grande
para que nossas relações se estreitem cada vez
mais, para que constituamos um bloco de
entendimentos,
não
de
hegemonia,
mas
entendimento capaz de assegurar o progresso e a
tranqüilidade nas duas Américas.
A visita do Presidente Médici aos Estados
Unidos tem, portanto, um aspecto singular. Há
questões a debater com os Estados Unidos que
dizem muito de perto com a nossa soberania,
mas temos certeza de que não há divergências
profundas e que tôdas as dúvidas que possam
surgir serão solucionadas, respeitando o Bra-

sil a soberania e os direitos dos norte-americanos e
respeitando os norte-americanos a soberania e os
direitos dos brasileiros, como exigimos e sempre
acontece.
Essa visita será um grande passo no sentido
da consolidação da paz do nosso continente, na
afirmação do nosso entendimento com o povo
americano, para que marchemos para o futuro para
trabalhar por um mesmo objetivo, que será a paz
entre os homens de boa vontade, pelo menos.
Por isso, a Comissão de Relações Exteriores
dá parecer favorável à concessão da licença
solicitada pelo eminente Presidente Emílio Médici.
(Muito bem! O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
É favorável ao projeto o parecer da Comissão de
Relações Exteriores, que acaba de emitir o nobre
Senador Filinto Müller.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum Senador quiser usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Aprovado, o projeto irá à
Comissão de Redação.
Sôbre a mesa, redação final, cuja leitura será
feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 563, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 35,
de 1971 (nº 52-A/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1971 (nº 52A/71, na Casa de origem), que autoriza o Presidente
da República a ausentar-se do País em viagem
oficial aos Estados Unidos da América.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – José Lindoso.
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ANEXO AO PARECER
Nº 563, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 35, de 1971 (nº 52-A/71 (na Casa de
origem.)
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 44, III, da Constituição, e
eu, ......................................., Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971
Autoriza o Presidente da República Federativa
do Brasil a ausentar-se do País em viagem oficial
aos Estados Unidos da América.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Presidente da República
Federativa do Brasil autorizado a ausentar-se do
País, no período compreendido entre 5 e 20 de
dezembro de 1971, a fim de visitar oficialmente os
Estados Unidos da América.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A redação final que acaba de ser lida deve ser
submetida imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer o
uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovada a redação final, o 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 245, DE 1971

pensa de publicação, para imediata discussão e
votação, da redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 80, de 1971, de autoria da Comissão do
Distrito Federal, que extingue a garantia de instância
nos recursos de decisão administrativa fiscal a que
se refere o art. 259 da Lei nº 4.191, de 24 de
dezembro de 1962, aplicável no Distrito Federal, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em
de
de 1971. –
Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Aprovado o requerimento, passa-se imediatamente à
apreciação da redação final, que será lida pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 564, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 80, de
1971.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1971 que
extingue a garantia de instância nos recursos de
decisão administrativa fiscal a que se refere o art.
259 da Lei nº 4.191, de 24 de dezembro de 1962,
aplicável no Distrito Federal, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em
de novembro de
1971 – Antônio Carlos, Presidente – Cattete
Pinheiro, Relator – Filinto Müller – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 564, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
80, de 1971, que extingue a garantia de instância a
que se refere o art. 259 da Lei nº 4.191, de 24 de
dezembro de 1962, para a interposição de recurso
voluntário no processo administrativo fiscal do
Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Independe da garantia de instância,
Nos têrmos do art. 359, combinado a que se refere o art. 25 da Lei nº 4.191, de
com
o
parágrafo
único
do
art.
358 24 de dezembro de 1962, através de fiança,
do
Regimento
Interno,
requeiro
dis- caução ou depósito, a interposição de recurso vo-
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luntário no processo administrativo fiscal do Distrito
Federal.
§ 1º – Nos processos não definitivamente
decididos pela administração, fica extinta a fiança e,
a requerimento do interessado, será liberado o
depósito.
§ 2º – O depósito em dinheiro, no prazo da
interposição do recurso, ou o não-levantamento da
importância depositada, evitará a correção monetária
do crédito tributário.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
o uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à
Câmara dos Deputados.
Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
Clodomir Milet.
O SR. CLODOMIR MILET (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, dias
atrás, desta tribuna, dirigi apêlo ao honrado Sr.
Ministro dos Transportes, no sentido de que não se
efetivasse a séria ameaça que pairava sôbre o meu
Estado: a encampação que se anunciava prestes a
realizar-se, pela Rêde Viação Cearense – 2ª Divisão
da Rêde Ferroviária Federal – da Divisão Maranhão–
Piauí, o que significaria a transferência, para
Fortaleza, dos órgãos de direção da primeira Divisão,
que compreende a São Luís–Teresina e a Central do
Piauí.
Tive a satisfação de verificar que, no dia seguinte,
os companheiros da representação maranhense
no Senado secundavam meu apêlo, transmitindo

ao Ministro Mário Andreazza circunstanciado
telegrama, em que davam as razões que nos levavam
a pedir o reexame da questão, razões que anunciei no
discurso aqui proferido.
Estamos todos certos de que não se fará a tão
propalada encampação porque confiamos nos altos
critérios que norteiam a administração do Ministro dos
Transportes e sabemos dos propósitos de justiça que
marcam a ação de todo o Govêrno do eminente
Presidente Médici.
Hoje venho tratar de duas importantes
reivindicações do Govêrno e do povo do Maranhão,
que, espero, hão de merecer, da alta administração
do País, a atenção e o atendimento pelo que
representam para a economia e para o
desenvolvimento do meu Estado.
Comecemos pela primeira, que se refere a uma
encampação, que, esta sim, pretendemos seja feita
pela União: tomar a seu cargo a construção da
rodovia Santa Luzia–Açailândia que, no Estado, tem a
designação de MA 1/74.
Quando o dinâmico Ministro dos Transportes
anunciou, por ocasião da visita do Presidente às
obras da Transamazônica, que a rodovia Belém–São
Luís estaria concluída, inclusive na parte da
pavimentação, até o fim de 1972, todo o Maranhão
vibrou de contentamento e satisfação.
E logo se viu que não poderia continuar
paralisada a construção que, sob tão bons auspícios,
se iniciara em 1968, de uma outra rodovia, de vital
importância econômica para o Estado, como a Santa
Luzia–Açailândia. Paralisada por quê? Porque o
Estado não tem condições de continuá-la. Já se
consumiram ali mais de 30 milhões de cruzeiros e se
construíram apenas 115 quilômetros. Tôdas as
máquinas foram retiradas das frentes de trabalho e há
o risco de se perder tudo quanto foi feito até aqui.
Na Sessão de 23 de outubro de 1968, eu tive
oportunidade de encarecer o valor e a importância
dessa rodovia, ao falar sôbre o requerimento do
Senador Desiré Guarany que solicitara a inscrição,
nos Anais do Senado, do artigo de fundo da "Fôlha de
São Paulo", intitulado "Crises de impaciência."
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Dizia eu então:
"Mas a grande obra do Govêrno do Estado, já
contratada e que deverá ser terminada em 1970 é a
estrada que liga Açailândia, no vale do Tocantins, a
Santa Luzia, no vale do Pindaré. São 250
quilômetros em linha reta que permitirão a volta para
o Estado, a integração no Estado, da economia de
todos aqueles municípios que hoje estão mais na
dependência de Goiás e do Pará do que na do
próprio Estado do Maranhão".
E continuava:
"De Santa Luzia, Sr. Presidente, outra
rodovia já iniciada, estará concluída em 1970. A.
rodovia que pararia em Santa Luzia continuará
até São Luís, ligando ainda os vales do
Tocantins, do Pindaré, do Mearim e do Itapecuru,
fazendo escoar, através do Pôrto do Itaqui – que
já não é mais uma lenda, que já se está tornando
realidade, a ser inaugurado, em sua primeira
parte, em fevereiro do ano vindouro – tôda a
produção do Estado, tirando, assim, do
isolamento, em que se encontrava, a Ilha de São
Luís, possibilitando a velha capital da nossa
província voltar a ser uma das grandes
metrópoles do País, como foi nos fins do século
passado e no princípio dêste século".
Errei nos cálculos. Nem se inaugurou o Pôrto
de Itaqui na data que se previra, nem se chegou até
agora à metade da construção da rodovia.
Quanto ao pôrto, as obras continuam e já se
estão implantando as instalações para a sua
movimentação, enquanto a estrada está paralizada,
não havendo possibilidade da próxima retomada da
construção.
Até agora, dos seus 280 quilômetros, (são 280
e não 250, como disse em 1968), apenas 115 foram
construídos, sendo 80 partindo de Açailândia, com
tôdas as obras de arte nêsse trecho, e 35
quilômetros, a partir de Santa Luzia, também
construídas as obras de arte. Faltam, assim, 165
quilômetros!
E' verdade que gestões têm sido feitas para que a
União encampe essas obras e o Governador já teve a

promessa do incansável Ministro dos Transportes de
que examinaria, com o maior interêsse, a justa
reivindicação, já tendo determinado estudos, nêsse
sentido, no DNER.
Mas, os estudos estão demorando. E o nosso
apêlo é no sentido de que se inclua, o mais cedo
possível, a MA 1/74 no Plano Rodoviário Nacional,
integrando-a numa das rodovias tronco da região.
Indiscutìvelmente, a MA 74 pode ser o caminho mais
curto para o acesso do Nordeste à Amazônia. Pena que
o nosso Estado não disponha de recursos para oferecêla, como contribuição sua, à obra memorável que se
realiza, de interligação das duas sofridas regiões.
Esperamos que o Govêrno Federal termine a
obra e a considere parte essencial do seu plano de
valorização e integração da Amazônia.
E a segunda reivindicação? Trata-se do preço
mínimo para o babaçu.
Memorial das classes produtoras foi
encaminhado às autoridades competentes, há mais
de 6 meses, mas, infelizmente, o regime do preço
mínimo até agora não foi estendido ao babaçu,
apesar de ter ficado demonstrado que os
pressupostos legais para a concessão, estão
atendidos nos casos da oleaginosa:
a) amêndoa é de origem vegetal;
b) amêndoa e o óleo são de manifesto interêsse
para a economia nacional, como exige o parágrafo
único do artigo primeiro da Lei 1.506, de 19-12-1951.
Amparado no Decreto-lei nº 79, de 19-121966, o Govêrno tem decretado o preço mínimo para
a cêra de carnaúba, produto da atividade extrativa,
tal como o babaçu que, todavia, não tem merecido
igual favor.
O Diário Oficial de 5 de novembro corrente
trouxe os Decretos n os 69.464, 69.465, 69.467,
todos de quatro dêste mês, fixando preços mínimos
para a cêra de carnaúba, o sisal e a mamona, para
a safra de 1971/1972, tendo também já sido fixados
pelo Conselho Monetário Nacional, os novos
preços mínimos para a região Norte-Nordeste,
relativos à safra 1972/1973, dos seguintes
produtos agrícolas: algodão (em caroço e em plu-
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ma), arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, sorgo e
amendoim.
Como se vê, oleaginosas, como mamona,
girassol, amendoim, mais uma vez foram
contempladas com a fixação do preço mínimo e a
cêra de carnaúba, produto de atividade extrativa,
como o é o babaçu, também recebeu igual
tratamento, enquanto a maior riqueza da economia
maranhense continua ao abandono dos favores
oficiais.
Pretendo fazer, antes do fim desta Sessão
Legislativa, um discurso sôbre o babaçu, estudandoo sob todos os seus aspectos – produção e
industrialização – do plantio à colheita, da amêndoa
ao óleo, carvão, torta e demais subprodutos, para
chamar a atenção do Govêrno Federal para essa
riqueza incomensurável que poderia, ela sòzinha,
fazer a libertação econômica do Maranhão e ajudar,
do mesmo passo, e, no particular, os Estados do
Piauí, Mato Grosso e Goiás, sem falarmos no Pará,
onde, com a Transamazônica, vamos verificar quão
forte é a incidência dos palmeirais, nas zonas
desbravadas pelas frentes da colonização que se
vão instalando às margens da portentosa rodovia.
No momento, limito-me a ler, porque bem
fundamentado, o memorial a que já fiz referência,
elaborado pelas Classes Produtoras do Estado, e
que teve o apoio total do Govêrno do Maranhão,
confiante e certo de que o ilustre Senhor Ministro da
Fazenda não demorará a adotar as providências
para o atendimento da justa reivindicação, confiante
e certo ainda de que o eminente Presidente Emílio
Garrastazu Médici haverá de encontrar meios e
modos para dar ao Maranhão o tratamento e a
consideração que lhe pedem o seu Govêrno e o seu
povo, possibilitando-lhe a escalada, ao lado dos seus
irmãos da Federação, no rumo do progresso e do
desenvolvimento.
MEMORIAL
DE
REIVINDICAÇÃO
DO
REGIME DO PREÇO MÍNIMO PARA O BABAÇU –
EM AMÊNDOAS E ÓLEO – NA ÁREA
TERRITORIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Palmeira
de
extensa
área
de
distribuição, o babaçu constitui o sustentáculo
econômico
do
Maranhão
e
con-

tribui, em apreciável proporção, para a economia do
Piauí e Norte de Goiás.
2. Sua área de dispersão é enorme,
alcançando o centro da bacia amazônica até o rio
Purus, a mais de 2.000 km, em linha reta, do
Maranhão.
3. Dentro da floresta amazônica, o babaçu é
geralmente uma planta associada, que logra,
entretanto, maior densidade no Maranhão a áreas
circunvizinhas de altos rios, onde se torna elemento
característico da floresta. Em muitos pontos, o
segundo horizonte das áreas desmatadas é
constituído quase exclusivamente de palmeiras de
babaçu, em queimadas de roçados, que medram
expontâneamente e alcançam, então, enorme
densidade, havendo locais em que podem ser
encontradas até mais de 3.000 palmeiras por
hectare. Em sua formação florestal natural não
alcança tamanha concentração, mas sua presença
ubíqua dá o tom característico às matas do
Maranhão, que já foram, por isso mesmo,
classificadas pelo ilustre cientista Teodoro Sampaio,
do ponto de vista fitogeográfico, como a zona dos
cocais.
4. Nas zonas pouco povoadas do Maranhão e
Norte de Goiás e nas matas virgens há consideráveis
extensões de babaçuais ainda não trabalhados.
Explorá-las, no momento, exige melhorias para o
homem rural: estradas de penetração e o regime
fundiário para prender o homem à terra.
5. O cálculo mais aceitável dos palmeirais
produtivos, existentes no território maranhense,
cálculo pessimista, mas expressivo é de 800.000.000
(oitocentos milhões) de palmeiras. Tomando-se a
produção média de 200 (duzentos) frutos anuais por
cachos ou quatrocentos côcos para cada palmeira,
obtém-se a elevada quantidade de 320.000.000.000
(trezentos e vinte bilhões) de côcos. Esta estimativa
provém de predominância de cachos menores e não
aproveitados todos os frutos, calculada a média de
dois cachos anuais, por palmeira, quanto às vêzes
atinge três e quatro por palmeira.
6. O côco babaçu pesa em média 130
gramas com cêrca de 9% de amêndoas,
conseqüentemente, trezentos e vinte bilhões de
frutos deverão produzir aproximadamente três
milhões setecentos e quarenta e quatro mil
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toneladas de amêndoas (3.744.000 toneladas).
7. Tomando-se para base de cálculo o
cômputo de amêndoas, exportadas e esmagadas
para a produção de óleo, em todo o Estado, no ano
de 1966, a maior até agora, no montante de 180.000
(cento e oitenta mil toneladas), chega-se à conclusão
de que êsse montante de amêndoas corresponde a
4,80% da produção avaliada para os babaçuais do
Maranhão (3.744.000 toneladas).
8. A produção farta e abundante de côco
babaçu perde-se, entretanto, em sua maior parte,
nas matas infindas mas, ainda assim, ela constitui a
principal base econômica e financeira do Maranhão.
9. Nos dias atuais o babaçu ocupa lugar de
destaque, na economia do Maranhão, com o mesmo
esplendor e grandeza do algodão e da cana-deaçúcar, em outras eras.
10. Na balança comercial do Maranhão,
mesmo com o atual cultivo do arroz, o babaçu – em
amêndoas, óleo e torta – prepondera na escala de
produtos exportados para o Exterior e outras
Unidades da Federação.
11. O movimento de exportação pelo pôrto de
São Luís, em 1970, comprova satisfatòriamente essa
afirmativa, quando se verifica que as saídas de óleo
e de torta de babaçu somadas naquele ano,
elevaram-se a 90,20%, em quantidade e 94,97% em
valor comercial, no confronto com o total da
exportação pelo mencionado pôrto de São Luís
(mapa anexo).
12. Os demais produtos alcançaram naquele
ano os índices insignificantes de 9,80% e 5,03%,
respectivamente, em quantidade e valor, como
demonstra o quadro anexo.
13. Essa comparação, em referência às
quantidades de óleo e de torta de babaçu,
exportados pelo pôrto de São Luís, é válida, com
reduzidas oscilações para os anos anteriores. Os
valôres comerciais, entretanto, apresentaram mais
elevadas alterações, de ano para ano, em
decorrência do aumento do custo de vida, como se
verifica no quadro em anexo.
14. O óleo de babaçu, mesmo suportando
fortíssima concorrência do óleo de copra e dos
óleos africanos, ainda assim, tem boa aceitação no

exterior, para onde se encaminham os excedentes
dos mercados nacionais, como demonstra o quadro
anexo.
15. Por outro lado, o mercado exterior,
principalmente o europeu, absorve tôda a produção
de torta oleaginosa, subproduto da indústria de
extração do óleo de babaçu, em um ou outro caso
proporcionando divisas para o Brasil, como
demonstra o quadro anexo.
16. Independentes das exportações de óleo e
torta pelo pôrto de São Luís, verificam-se saídas
dêsses produtos pelas fronteiras terrestres do
Maranhão, notadamente através dos postos fiscais
de Timon, Barão de Grajaú e Mesa de Rendas de
Imperatriz.
17. Maiores e muito mais elevadas seriam as
exportações de óleo e torta, pelo pôrto de São Luís,
se consideráveis toneladas de amêndoas de babaçu
"in-natura", saídas por aquêles postos fiscais e
outras fronteiras terrestres e marítimas do Maranhão,
fôssem beneficiadas para extração de óleo nas
usinas do próprio Estado.
18. Cita-se para exemplo, as saídas de
amêndoas "in-natura", pelo pôsto fiscal de Timon
com destino aos Estados vizinhos que, sòmente no
ano findo de 1970, elevaram-se ao montante de
23.730 toneladas (mapa anexo), fato que ocorre por
não disporem as indústrias do Maranhão de "capital
de giro" suficiente para adquiri-las, notadamente
quando se avolumam estoques de óleo em face do
desequilíbrio de preço no mercado nacional.
19. No cômputo geral da produção agrícola e
extrativa do Maranhão, o babaçu sobressai
proporcionando recursos econômicos e financeiros
mais elevados, suplantando até mesmo o arroz, de
expressivo cultivo no Estado.
20. O babaçu proporciona recursos ao homem
rural nos períodos de entressafras, na época dos
roçados (derruba do mato) e nas ocasiões da capina
e limpeza das lavouras e cereais.
21. Daí, porque, não há, no Maranhão,
Estado em desenvolvimento, fome na sua
expressão de flagelo humano, como se
observa em determinados ciclos da vida
nordestina. A par da lavoura, em terras férteis, o
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babaçu, fonte de recursos naturais, proporciona ao
homem rural melhoria de vida oferecendo-lhe meios
de subsistência em seus imensos palmeirais nativos,
quer na quebra do côco e venda da amêndoa, como
na sua alimentação com o consumo da própria
amêndoa.
22. Ao nordestino que, em correntes
migratórias procura as terras acolhedoras do
Maranhão, assolado pelo flagelo das sêcas, o
babaçu proporciona imediato recurso para sua
manutenção, enquanto lavra a terra para a próxima
colheita agrícola.
23. Essa privilegiada situação econômica do
Maranhão proporcionou a inclusão do nosso Estado
na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e, entre
as suas diretrizes básicas, para estruturar o PLANO
DE AÇÃO preliminar, destaca-se a seguinte
justificativa:
"deslocamento da fronteira agrícola do
Nordeste, visando incorporar à economia da Região
as terras úmidas do "hinterland" maranhense, que
estão em condições de receber os excedentes
populacionais criados pela reorganização na
economia da faixa semi-árida".
24. Não resta dúvida que nem a cultura do
amendoim, nem o cultivo da soja, produtos da
lavoura com inversão de capital de longos meses de
trato e colheita, hão de suplantar a indústria extrativa
do babaçu e a transformação da amêndoa em óleo
comestível.
25. Aceita-se a cultura do amendoim ou da
soja como uma diversificação da lavoura, mas nunca
como um produto competitivo ao babaçu: – enquanto
um requer despesa e trabalho de cultivo, outro é uma
dádiva da natureza, restando sòmente juntar e
quebrar o côco, com maior ou menor intensidade, na
direta cotação do preço da amêndoa, penetrando
mais ou menos mata a dentro.
26. Acresce ainda que o amendoim e a soja,
sementes oleaginosas, sòmente poderão ter
acentuada expressão econômica através de lavouras
modernas mecanizadas, quando implantados no
Maranhão projetos agropecuários.

27. Há, conseqüentemente, necessidade de
amparo e de incentivo ao babaçu, porquanto tôda a
lavoura do Maranhão é arcaica e rotineira,
cultivando-se o solo como há milênios: – lavra-se a
terra a fogo, machado e enxadão.
28. O homem rural maranhense tem marcante
interêsse pelo cultivo do arroz, cuja produção oscila
entre o quinto ou sexto lugar no cômputo da
produção nacional, não se descuidando, também,
das culturas de subsistência: – milho, mandioca
macaxeira, gergelim, jerimum, etc., exportando os
excedentes para os Estados vizinhos, independente
das lides da pesca e da pecuária. É nos intervalos
dessas atividades que o homem rural quebra o côco
babaçu, atividade que, entretanto, recai com mais
intensidade na mulher e na criança, não constituindo,
conseqüentemente, entrave ao cultivo da terra.
29. Ocorre que, no atual momento, a
economia do aproveitamento do côco babaçu, a
exploração dos cocais, na maioria dos casos, é feita
desordenadamente, sem vínculo empregatício,
através da menção por parceria quando se realiza
em terras próprias, geralmente sem área delimitada
por cercados.
30. Os proprietários restringem-se a adquirir,
em seus entrepostos, qualquer quantidade de
amêndoas, sem cogitação da origem, normalmente
em troca de gêneros de primeira necessidade.
31. Por outro lado, a maior parte da superfície
do Estado é representada por terras devolutas, ainda
não distribuídas pelo Govêrno ou por glebas não
exploradas por seus proprietários, residentes nos
centros urbanos, exercendo atividades várias.
32. Essas porções de terras, sem.
aproveitamento pelos proprietários, freqüentemente
ficam expostas à penetração, sem qualquer
constrangimento,
pelas
rurícolas
coletores/quebradores de côco que, dessa forma,
completam suas rendas nos períodos de
entressafras das lavouras tradicionais.
33. Não há, portanto, nenhuma preocupação
do homem em se fixar à terra, organizando
a sua exploração racionalmente, objetivando
maior rentabilidade de seu trabalho, o que
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proporcionaria melhores condições de vida, já que é
obrigado a se submeter aos intermediários
inescrupulosos que determinam arbitràriamente o
preço de amêndoa, aviltando-o mais ainda, quando a
operação é feita na base de simples trocas de bens
outros, entregues a preços extorsivos.
34. A assistência creditória prestada pelo
Banco do Brasil S.A., através da Carteira de Crédito
Rural, sòmente é aplicada, com propriedade, em
casos singulares, de proprietários mais evoluídos, já
conscientizados do valor econômico de suas
lavouras e de seus cocais e que ainda não se
deslocaram para as cidades à procura das
facilidades dos centros urbanos.
35. Entretanto, é a grande massa de
trabalhadores anônimos, sem terra e motivações
que, em realidade, se deve a avultada produção de
amêndoas de babaçu, sustentáculo da economia da
região.
36. É a essa imensa massa de trabalhadores
anônimos, ignorantes das vantagens que lhes
poderão advir, que se deve, prioritàriamente, assistir
num esfôrço patriótico, gerando em cada rurícola a
ambição por melhores dias, que sòmente será
conseguida, através da sua conscientização para o
valor econômico dos bens terras/palmeirais,
fornecedores naturais do côco, mediante colheita nos
palmeirais de babaçu.
37. A solução, entretanto, sòmente poderá ser
obtida através da POLÍTICA DE PREÇOS MÍNIMOS,
que propicia ao homem rural a segurança necessária
à remuneração justa do seu trabalho nas lides da
terra, com a primazia de assistência aos
produtores/proprietários dos cocais, através das
aquisições e financiamentos sob a égide do Decretolei nº 79, de 19 de dezembro de 1966.
38. Adotada essa medida, coadjuvada pelas
várias modalidades de créditos da ampla faixa rural da
CREAI, despertar-se-ia nos atuais proprietários de terra
o interêsse pela exploração das mesmas, em bases
racionais, com a construção de cêrcas, aberturas de
caminhos de penetração, instalação de entrepostos,
eliminação das palmeiras fracas ou improdutivas,
desbastamento dos cocais para o conseqüente
aumento de produtividade dos palmeirais.

39. Em decorrência, surgiriam os moradores
agregados, parceiros e meeiros que, motivados pelo
valor econômico da exploração dos cocais,
possìvelmente transformar-se-iam em outros tantos
produtores/proprietários independentes, em terras
devolutas, doadas pelo Govêrno do Estado.
40. Ademais, através do financiamento e/ou
aquisição pela Comissão de Financiamento da
Produção, das amêndoas produzidas em cada uma
das
propriedades
assistidas
pela
CREAI,
estabelecer-se-ia, com os serviços de fiscalização da
mencionada
CREAI,
completo
contrôle
da
movimentação da riqueza e da aplicação do
numerário fornecido pelo Banco do Brasil S.A.,
evitando-se a inflação creditória e a impropriedade
de aplicação dos créditos deferidos.
41. Acresce que o desbaste dos coqueirais
possibilitaria ainda a exploração de lavouras
consorciadas ou então a formação de pastos e/ou
bosques para as pastagens do gado, fomentando
outras
atividades,
as
quais
valorizariam
necessàriamente a terra, a qual passaria, em região
como a nossa, de pouca densidade populacional e
enorme superfície territorial, a ser disputada e melhor
cuidada.
42. Resultante da sustentação do preço
mínimo da amêndoa de babaçu, fortalecer-se-ia o
setor primário modificando-lhe os aspectos e hábitos,
com o surgimento de um mercado consumidor mais
absorvente, capaz, inclusive, de atrair a mão-de-obra
ociosa dos Estados vizinhos, com reflexos sócioeconômicos positivos em tôda a região.
43. Em, conseqüência, o avultado aumento da
produção de amêndoas de babaçu promoverá o
satisfatório abastecimento das usinas de extração de
óleo, que então trabalhariam plenamente, em todo o
decorrer do ano, sem a propalada ociosidade.
44. A indústria do óleo de babaçu, que já se
ressente fundamentalmente da necessidade do
regime do preço mínimo, passará a necessitar do
mesmo amparo para satisfatòriamente absorver essa
elevada produção de amêndoas de babaçu.
45. Comprovado satisfatòriamente que o
babaçu
constitui
a
mais
expressiva
base
econômica
do
Maranhão,
e
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que prepondera, em amêndoa, óleo e torta, na
escala de produtos exportados para o Exterior e para
Unidades da Federação, e que, por longos anos,
nenhuma outra semente oleaginosa de cultivo
agrícola há de superar o babaçu, no Maranhão tornase necessário amparar e incentivar a quebra do côco
para extração da amêndoa e sua industrialização
para produção do óleo, cru ou refinado, através do
Regime do Preço Mínimo.
46. Minorando a deficiência de justa
remuneração de trabalho, a Lei nº 1506, de 19-121951, veio amparar alguns produtos vegetais,
fixando-lhes preços básicos mínimos.
47. A amêndoa e o óleo de babaçu possuem
condições intrínsecas para ser amparado pela
mencionada Lei:
a) amêndoa é de origem vegetal;
b) amêndoa e o óleo são de manifesto
interêsse para a economia nacional, como exige o §
único do artigo 1º da citada Lei.
48. Efetivamente o cultivo da soja, e também
do amendoim (das águas e da sêca) somados ao
aumento da produção do caroço de algodão, do
girassol, são insuficientes para o abastecimento
normal de óleos vegetais às indústrias de gorduras
comestíveis do País, carecendo da participação
efetiva e substancial da amêndoa e do óleo de
babaçu, comprovando assim manifesto interêsse
para a economia nacional.
49. Quanto à exclusividade de ser produto
agrícola que a Lei 1.506, a rigor, não exige,
menciona-se haver o Decreto-lei nº 79 de 19 de
dezembro de 1966 estendido os favores da lei
também aos produtos extrativos, abrangendo a
amêndoa, conseqüentemente o óleo de babaçu:
"Art. 1º – A União garantirá os preços dos
produtos das atividades agrícolas, pecuárias ou
extrativa que forem fixados de acôrdo com êste
Decreto-lei."
50. Amparada nesse dispositivo do Decretolei, a cêra-de-carnaúba, produto de atividade
extrativa, passou a gozar das garantias do preço
mínimo.
51. O babaçu (em amêndoa e óleo),
não
dispondo
do
mesmo
amparo,
fre-

qüentemente oscila de preço no mercado de
consumo, no País e no Exterior, descendo
sensìvelmente de cotação em conseqüência da mais
acentuada oferta de produtos similares, na plenitude
das safras.
52. A inclusão do babaçu (amêndoa e óleo) no
Regime do preço mínimo, como ocorre com os
demais produtos, não tem finalidade competiva,
destina-se exclusivamente a resguardar o produtor
de amêndoas das especulações do mercado
comprador e, ainda, à sustentação dos preços de
venda de óleo nos mercados de consumo.
53. O financiamento do óleo de babaçu, com
opção de venda ou sem êle, para garantia de preços,
promoverá maior rotatividade de capital, possibilitando
aquisição de novas quantidades de amêndoas, nos
centros de produção e conseqüentemente estimulará
maior extração de amêndoas nas zonas rurais,
valorizando a mão-de-obra do trabalhador com a
maior produção de amêndoas extraídas.
54. Em caso contrário, sem a garantia do
preço mínimo para o financiamento do óleo, poderá
ocorrer restrição das amêndoas, ocasionando
desequilíbrio econômico nos centros rurais e
provocando conseqüentemente verdadeira comoção
social.
55. Cumpre mencionar as qualidades
excepcionais do óleo de babaçu para fabricação de
sabões domésticos e saponáceos de superiores
qualidades, melhores que os produtos fabricados
com sebo animal ou outros óleos vegetais.
56. Há, por outro lado, primazia do óleo de
babaçu no preparo dos produtos de beleza, como se
menciona a seguir: – "A fabricação de sabão para
"toilette", sabão para barbear, cremes cosméticos e
outros artigos correlatos de alta qualidade, requer
certos tipos de materiais gordurosos, conhecidos
como óleos de ácido láurico, porque êles contém
entre 40 e 55% de glicéridos de ácido láurico" (Klare
S. Markley, especialista em óleos vegetais – United
States Operations Mission to Brazil).
57. "O total da produção de todos os óleos
vegetais com ácidos láuricopalmíticos no Brasil,
alcançou, em 1954, o total de 40.000 toneladas,
aproximadamente, das quais o babaçu foi
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responsável por 86,5%. Portanto, o babaçu é o
esteio principal da indústria brasileira de sabão para
"toilette" e cosméticos de alta qualidade" (Klare S.
Markley).
58. Em face do exposto, CONSIDERANDO:
a) que as matas equatoriais e úmidas do
Maranhão, prolongamento da flora amazônica,
possuem exuberantes variedades de riquezas
naturais, sobressaindo os intérminos palmeirais de
babaçu nativos no Brasil, "habitat" predominante no
Maranhão;
b) que a produção farta e abundante do côco
babaçu perde-se entretanto, em sua maior parte, nas
matas infindas, mas ainda assim, ela constitui a
principal base econômica e financeira do Maranhão;
c) que, nestas condições, o Maranhão pode
intensificar a colheita do côco para extração das
amêndoas e, conseqüentemente, a produção de óleo
pela a abundância de côco nos imensos palmeirais
do nosso Estado;
d) que, em decorrência, a necessidade de
amparo ao babaçu (amêndoa e óleo) para maior
aproveitamento da imensa produção de côco que se
perde nos palmeirais infindos do Maranhão;
e) que o óleo de babaçu tem mercado franco
nas indústrias de óleos e gorduras comestíveis, quer
no País ou no Exterior;
f) que também a torta oleaginosa, subproduto
do babaçu, tem plena aceitação no mercado Exterior,
para qualquer quantidade, rendendo divisas para o
Brasil;
g) que, no cômputo geral da produção agrícola
e extrativa, o babaçu sobressai, proporcionando
recursos econômicos e financeiros mais elevados,
suplantando até mesmo o arroz, de expressivo
cultivo no Estado;
h) que o babaçu proporciona recursos ao
homem rural nos períodos de entressafras, na época
dos roçados e nas ocasiões da capina e limpeza da
terra no cultivo de cereais;
i) que, nos dias atuais, o babaçu, em decorrência
dessa situação, ocupa lugar de destaque, na
economia do Maranhão, com o mesmo esplendor e

grandeza do algodão e da cana-de-açúcar, em
outras eras;
j) que na balança comercial do Maranhão, mesmo
com o cultivo do arroz, o babaçu, – em amêndoa, óleo e
torta –, prepondera na escala de produtos exportados
para o Exterior outras Unidades da Federação;
k) que, pela deficiência de "capital de giro" ou
necessidade de maior rotatividade do capital
disponível da indústria, uma avultada quantidade de
amêndoas de babaçu "in-natura", com elevado
prejuízo para a indústria maranhense de óleo, para a
mão-de-obra local e para as próprias rendas
públicas, escoa-se do Maranhão através das
fronteiras terrestres do Estado;
l) que a oscilação de preços no mercado de
consumo incide igualmente no produto agrícola e no
babaçu, provocando desequilíbrio no custo da
produção, descendo sensivelmente de cotação na
plenitude da safra em conseqüência da mais
acentuada oferta do produto;
m) que, minorando essa deficiência de justa
remuneração de trabalho, a Lei nº 1.506 de 19 de
dezembro de 1951 veio amparar alguns produtos
vegetais, fixando-lhes preços básicos mínimos, não
abrangendo a amêndoa e o óleo de babaçu por ter
origem em amêndoa oleaginosa extrativa;
n) que, posteriormente, por disposição do
Decreto-lei nº 79 de 19 de dezembro de 1966, foram
os favores da citada Lei estendidos aos produtos
extrativos,
abrangendo
amêndoa
e,
conseqüentemente, o óleo de babaçu;
o) que, amparada nesse dispositivo, do Decretolei, a cêra de carnaúba, produto de atividade extrativa,
passou a gozar das garantias do preço mínimo;
p) que como os demais produtos amparados
pelo Regime do Preço Mínimo, o óleo de babaçu é
de origem vegetal e possui manifesto interêsse para
a economia, características exigidas pela Lei nº 1.56
de 19 de dezembro de 1951;
q) que o amparo do regime do preço mínimo
para a amêndoa, despertará uma nova mentalidade
no rurícola coletor/quebardor de côco babaçu diante
da maior rentabilidade de seu esfôrço e trabalho;
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r) que, por sua vez, proporcionará maior
interêsse financeiro no aproveitamento e quebra de
côco, porquanto, certa quantidade, freqüentemente,
ainda fica abandonada embaixo dos palmeirais;
s) que, portanto, o homem rural terá
preocupação em se fixar à terra, organizando a sua
exploração racional objetivando maior rentabilidade
de seu trabalho que lhe proporcionará melhores
condições de vida;
t) que a assistência prioritária ao seu trabalho
anônimo do extrator de amêndoas, num esfôrço
patriótico, há de gerar, em cada rurícola a ambição
por melhores dias que sòmente será conseguido
através de sua conscientização para o valor
econômico dos bens terras/palmeirais;
u) que o avultado aumento da produção de
amêndoas promoveria o satisfatório abastecimento
das usinas de extração de óleo, as quais então
passariam a trabalhar plenamente, em todo o
decorrer do ano, sem a propalada ociosidade;
v) que a solução entretanto sòmente poderá
ser obtida através da POLÍTICA DE PREÇOS
MÍNIMOS que propicia ao homem rural a segurança
necessária à remuneração justa do seu trabalho nas
lides da terra;
w) que, o óleo de babaçu, concomitantemente
necessita também do amparo da POLÍTICA DE
PREÇO MÍNIMO para suprir a deficiência de "capital
de giro" ou necessidade de maior rotatividade do
capital disponível da indústria;
x) que, no momento atual, já ocorre
ostensivamente a necessidade de amparo à indústria
do óleo de babaçu, decorrente de oscilações de
preços no mercado do consumo, descendo
sensivelmente de cotação na plenitude da safra em
conseqüência da mais acentuada oferta do produto;
y) que a concessão do preço mínimo à
amêndoa tornará ainda mais premente a inclusão do
óleo de babaçu no mesmo regime de preço mínimo,
a fim de proporcionar a essa indústria maiores
possibilidades de absorção da avultada produção de
amêndoa, que resultará da sua inclusão nesse
regime de garantia de preço;

z) que o óleo de babaçu, a par do valor
alimentício, é largamente empregado na fabricação de
sabões domésticos e saponáceos, proporcionando um
produto de superior qualidade aos similares produzidos
com sebo animal ou outros óleos vegetais;
z-2) que o sabão para "toilette", sabão para
barbear, cremes cosméticos e outros artigos
correlatos requerem certos tipos de matéria-prima
gordurosa, denominados óleos de ácido láurico
(Klare S. Markley);
z-3) que a produção de todos os óleos
vegetais com ácidos láurico-palmítico no Brasil,
alcançou em 1954, o total de 40.000 toneladas,
aproximadamente; o babaçu foi responsável por
86,5% (Klare S. Markley);
z-4) que portanto, o babaçu, – no conceito de
Klare S. Markley, da U.S. Operations to Brazil –, é o
esteio principal da indústria brasileira de sabão para
"toilette" e cosméticos, de alta qualidade;
z-4) que, portanto, o babaçu, – no mêndoas
pela indústria local de óleos, proporcionará mais
elevada produção de subproduto – a torta
oleoginosa, de plena aceitação no mercado Exterior,
para qualquer quantidade, rendendo apreciáveis
divisas para o Brasil.
55. Isto pôsto, as CLASSES PRODUTORAS DO
MARANHAO, – Associação Comercial do Maranhão, a
Federação do Comércio do Estado do Maranhão, a
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, o
Centro das Indústrias do Maranhão reivindicam à
Comissão de Financiamento da Produção, através do
Ministério da Fazenda, a inclusão do babaçu. (em
amêndoa e óleo) no Regime do Preço Mínimo, na área
territorial do Maranhão.
56. A concessão do Preço Mínimo ao babaçu,
amêndoa e óleo é uma medida acertada e oportuna,
quando o eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici
envia ao Congresso Nacional a mensagem que
acompanha o projeto de lei criando o PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL.
57. Trata-se, na palavra do ilustre Presidente
Médici, de instituir programa de assistência
especial ao trabalhador rural e seus dependentes,

– 63 –
ampliando, também, os serviços de saúde já
concedidos pelo Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural ou FUNRURAL.
58. Os benefícios, entre os quais sobrelevam
aposentadoria, o auxílo-invalidez e a pensão, se vêm
somar aos que já estão sendo concedidos no tocante
à assistência médica, hospitalar e odontológica.
59. Não menos explicitas foram as palavras de
Sua Excelência, ao povo brasileiro, ao término do
ano de 1970: – "meu Govêrno continuará fiel ao
expontâneo compromisso de realizar a Revolução do
campo, para que possa suprir as necessidades de
nosso imenso contingente humano e ajudar a
humanidade sempre mais faminta".

60. Justo é, portanto, a concessão do preço
mínimo ao babaçu, – em amêndoa e óleo –, em
consonância com a filosofia da Revolução e do
Govêrno da República, a par do apoio na Legislação
vigente.
São Luís, 16 de abril de 1971. – Ruy Ilayno
Coêlho de Abreu, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO
COMERCIAL DO MARANHAO – Dr. Euclides Nunes
da Costa e Silva, PRESIDENTE DA FEDERAÇAO
DO COMÉRCIO DO ESTADO DO MARANHAO –
Luís da Rocha Pôrto, PRESIDENTE DA
FEDERAÇAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
MARANHAO – Luís da Rocha Pôrto, PRESIDENTE
DO CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO MARANHAO.

As exportações de óleo e de torta de babaçú, no ano findo de 1970, pelo pôrto de São Luís,
apresentaram as seguintes quantidades e valôres:
Especificação
Kg.
Valor
Óleo cru.................................................................................................................. 50.233.545 84.239.598,00
Óleo refinado..........................................................................................................
17.367
39.975,00
Torta....................................................................................................................... 29.492.956 6.738.029,00
TOTAL.................................................................................................................... 79.743.868 91.017.802,00
Deduzindo-se as quantidades e valôres dos produtos industrializados do babaçú do total geral da
exportação pelo pôrto de São Luís, no ano de 1970, verifica-se os seguinte resultados:
Produtos
Kg
Óleo cru..................................................................................
50.233.545
Óleo refinado..........................................................................
17.367
Torta oleaginosa.....................................................................
29.492.956
Outros Produtos.......................................................................................................
Total da Exportação.................................................................................................

%
79.743.868 –
88.672.652 –
88.416.520 –

90,20
9,80
100%

Produtos
Kg
%
Óleo cru..................................................................................
84.239.598,00
Óleo refinado..........................................................................
39.975,00
Torta Oleaginosa....................................................................
6.738.029,00 91.017.602,00 –
Outros Produtos....................................................................................................... 4.817.930,00 –
Total da Exportação................................................................................................. 95.835.532,00 –

94,97
5,03
100%
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EXPORTAÇAO PELO PORTO DE SAO LUIS – ÓLEO DE BABAÇU – ANO DE 1970
Meses

Quantidade

Janeiro.........................................................................................
Fevereiro......................................................................................
Março...........................................................................................
Abril..............................................................................................
Maio.............................................................................................
Junho...........................................................................................
Julho ...........................................................................................
Agôsto.........................................................................................
Setembro.....................................................................................
Outubro........................................................................................
Novembro....................................................................................
Dezembro....................................................................................

5.918.897
4.456.101
4.202.860
5.822.274
6.961.190
3.149.098
3.426.622
3.521.112
3.442.019
3.505.543
2.563.501
3.281.695

Valor
Cr$
8.351.313,00
6.336.490,00
5.739.102,00
8.205.076,00
10.032.659,00
5.160.884,00
6.293.792,00
6.656.153,00
8.055.714,00
8.055.714,00
6.040.886,00
7.196.613,00

TOTAL ........................................................................................

50.250.912

84.279.573,00

EXPORTAÇAO DE ÓLEO DE BABAÇU PELO PORTO DE SÃO LUIS NO ANO DE 1970
Meses

Discriminação por Quilos e Estados
Guanabara São Paulo
3.640.066
2.491.101
2.154.860
3.344.374
3.524.303
2.125.765
2.553.562
2.627.341
2.286.363
2.723.574
1.668.792
2.106.336

1.270.000
680.000
220.000
1.160.000
510.000
290.000
456.000
604.000
302.091
506.969
481.000
687.359

Out.
Estados
268.831
30.000
478.000
425.000
325.887
268.333
417.060
289.771
358.565
275.000
413.709
488.000

Total............................................................................ 31.246.437

7.167.419

4.038.156

Janeiro........................................................................
Fevereiro.....................................................................
Março..........................................................................
Abril.............................................................................
Maio............................................................................
Junho..........................................................................
Julho............................................................................
Agôsto.........................................................................
Setembro.....................................................................
Outubro.......................................................................
Novembro....................................................................
Dezembro....................................................................

Exterior
740.000
1.255.000
1.350.000
892.900
2.601.000
465.000
–
–
495.000
–
–
–
7.798.900

RESUMO: – Guanabara................................................................................................................ 50.250.912
São Paulo................................................................................................................. 7.167.419
Outros Estados......................................................................................................... 4.038.156
Exterior...................................................................................................................... 7.798.900
Total.......................................................................................................................... 50.250.912
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POSTO FISCAL DE TIMON – ANO 1970
Meses
Janeiro..................................................................................................
Fevereiro...............................................................................................
Março....................................................................................................
Abril.......................................................................................................
Maio......................................................................................................
Junho....................................................................................................
Julho.....................................................................................................
Agôsto...................................................................................................
Setembro..............................................................................................
Outubro.................................................................................................
Novembro.............................................................................................
Dezembro.............................................................................................

Amend. Babaçu
Kg.
2.939.820
2.515.860
2.033.460
1.606.200
853.320
664.980
960.840
1.888.380
2.018.340
2.568.420
2.459.280
3.221.640

TOTAL..................................................................................................

23.730.540

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos
Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão do orador.): – Senhor Presidente, Srs.
Senadores, minha fala de hoje tem um sentido de
alerta às autoridades que controlam o tráfego
marítimo da Baía da Guanabara.
Precária de longa data, sòmente depois da
intervenção federal é que pequenas melhorias se
verificaram, procurando a segurança para milhares
de passageiros que trafegam de Niterói para a
Guanabara e em sentido inverso durante o dia, num
total de 150 mil pessoas.
As lanchas da Superintendência de Transporte
da Baía da Guanabara, subordinadas à Marinha
Mercante, na verdade, deixam muito a desejar. Mas,
de certo modo, o serviço vem sendo feito.
Crítico durante todo o curso do meu mandato,
das companhias que antecederam a atual autarquia
estatal, não raras vêzes colhi aborrecimentos nas
reclamações que fazia e desgraçadamente, Sr.
Presidente – digo e repito, desgraçadamente –
profetizei os trágicos acontecimentos que se
verificaram na Capital do meu Estado quando

óleo Babaçu
Kg.
1.813.694
235.800
262.800
211.600
101.600
54.400
61.600
134.400
132.000
138.497
100.800
230.200
1.813.694

o monopólio do transporte era exercido pelo
chamado Grupo Carreteiro. Vinha êle de aumento
em aumento de tarifas, e à proporção que estas
subiam, a qualidade nos serviços decresciam. Hoje,
eu seria injusto se não reconhecesse que algo foi
feito, principalmente, faço questão de dizer, depois
da Revolução – porque antes, aquêle serviço, para
usar uma linguagem marítima, andava à matroca: as
lanchas sem horários, sem as mínimas condições de
segurança e, pior, sem os mínimos requisitos de
higiene.
Recentemente,
surgiu
uma
emprêsa,
TRANSTUR, que trouxe, assim, um alento para
aquêles que, necessitando atravessar a Baía da
Guanabara, com maior rapidez, iam dispor de um
serviço moderno de aerobarcos, o que, realmente, tem
certa compatibilidade com os tempos modernos. Êstes
foram inaugurados com uma solenidade importante,
como sempre acontece. Mas, logo no princípio, várias
anormalidades foram surgindo. Hoje, quem quer
atravessar a Baía com maior rapidez, passa pelo
vexame de ter que esperar vários minutos, porque,
apesar de terem chegado vários aerobarcos, todos êles
estão com defeito ou não trafegam. Enfim, há uma
irregularidade grande. O fato é que a velha Superin-
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tendência dos Transportes da Baía da Guanabara
vai vencendo, na disputa, a preferência do povo.
Sr. Presidente, dois acidentes graves já
ocorreram na Baía da Guanabara. Um sem vítimas e
o outro, acontecido anteontem, com vários feridos.
Só não temos a registrar uma catástrofe do tipo das
que já se verificaram, na Baía da Guanabara, por
verdadeiro milagre. Um aerobarco, conhecido como
"Flecha Fluminense", foi de encontro ao costado de
uma lancha da frota "Carioca" e a embarcação ficou
completamente esbagaçada. Isto, – segundo os
depoimentos que colhi – por imperícia, Sr.
Presidente, por falta de responsabilidade daqueles
que conduzem vidas, daqueles que não obedecem
às regras do tráfego marítimo e que fazem
abalroamentos dêsse tipo, sem pelo menos uma
justificativa. Não havia nevoeiro, não era noite.
Justamente houve imperícia. Talvez, não por culpa
do pilôto, a quem não desejo incriminar antes do
inquérito instaurado mas, certamente, pelo espírito
de alguns diretores dessa emprêsa que, pretendendo
ganhar o máximo, – a passagem custa Cr$ 2,00 –
ficam exigindo dos seus funcionários um serviço
além do normal.
Mas isso serve, como disse no início da
minha oração, como um brado de alerta às nossas
autoridades à ribombante publicidade feita em
torno do aerobarco, condução excelente que
segundo anunciavam, resolveria os problemas não
só de transporte entre as duas cidades, mas
também atenderia ao turismo do litoral fluminense,
designando barcos para o Município de Parati,
para Angra dos Reis, para Cabo Frio. Está
anunciando, também, que vai colocar barcos no
Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul e no Rio
Amazonas. Tudo isto com o estardalhaço peculiar
a quem quer ganhar mais, mas que não zela pela
vida humana.
Chamo assim atenção das nossas autoridades
para fato grave, no meu modo de entender,
envolvendo um escândalo. É que vim a saber, e
falo hoje com segurança, que êsses barcos
já estavam condenados na Itália, de onde vieram,
fabricados pelos estaleiros Rodrigues e Massena.
Tiveram o máximo de uso no Mediterrâneo,
Sr. Presidente, já estavam lá no cemitério dos

barcos, quando a inteligência de um cidadão foi
descobri-los. Talvez um dos que tenham lido o livro
do famoso "Carnê Fartura" que explicou, através da
sua cartilha suja, como se pode enganar os
brasileiros.
Êsses barcos passaram a trafegar, mas, na
verdade, ficam permanentemente enguiçados, dentro
da Baia da Guanabara. Quem, às vêzes, tem pressa
e paga uma tarifa não barata, fica com seu objetivo
de chegar mais ràpidamente à sua cidade,
inteiramente obstaculado pela imprevidência, pela
incapacidade e pelo espírito que não norteia uma
boa emprêsa.
Vivo no meu Estado e vejo, principalmente em
Niterói, barcos encostados, que, embora não
trafeguem estão sendo pintados. E quando trafegam,
o fazem sem condições de segurança.
Assim, depois do acontecimento de ontem, as
nossas autoridades devem apertar o crânio dêsses
dirigentes da TRANSTUR. O povo deve ser
informado de que êsses aerobarcos são obsoletos,
são de segunda-mão. Sua aquisição deve ter sido
através de um processo que passou pela Alfândega,
pelo Ministério da Fazenda e por outras repartições.
Quero crer que, muitas das vêzes, custaram a ser
desembaraçados, talvez pelo zêlo dos nossos
funcionários fiscais. Mas houve qualquer coisa. A
população de Niterói e a da Guanabara, sequiosas
de transporte, pressionaram as autoridades, sem
saberem que estavam sendo vítimas de um engôdo
e – torno a repetir – de um escândalo, até que se
apure a verdade. Quem teve oportunidade de ver a
fotografia que os jornais de hoje publicam, do
aerobarco, devem ter-se arrepiado, já que o
aerobarco ficou como um montão de ferro retorcido.
Se não trafegassem na mesma direção, estaria eu
dando conhecimento, hoje, de fatos lutuosos no meu
Estado e na vizinha Guanabara.
Chamo portanto, a atenção das nossas
autoridades para êsse grave problema, ao tempo em
que formulo o meu protesto contra o que se está
verificando. Que pelo menos, em se tratando
de barcos de segunda-mão, sejam reequipados
e trafeguem em condições de segurança,
perfeitamente revisados, já que o mal dificilmente
poderá ser corrigido. Daqui para a fren-
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te, essa emprêsa que vem anunciando a compra de
novas embarcações deve merecer uma fiscalização
severa.
Já que construímos navios – pois temos
capacidade de fazer navios de até 400 toneladas –
por que nossos estaleiros não podem construir essas
lanchas voadoras? Vendemos navios para nossa
própria Marinha de Guerra, por que não fabricamos
essas lanchas?
Não quero, com isto, dizer que sou contra tal
meio de transportes. Absolutamente. Dêle, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, tenho-me servido. Para
quem anda de avião para cima e para baixo, uma
viagem de aerobarco não é nada. Êle nem sequer
tem cinto de segurança. Mas não é possível daqui
para a frente, que essa anomalia se repita.
Aqui fica o meu brado de alerta.
Sr. Presidente, V. Ex.ª há de me conceder
permissão para que, antes de descer da Tribuna,
formule um apêlo ao Ministério dos Transportes, no
sentido de diligenciar ràpidamente – não é reclamação
mas um pedido que vou repetir endereçado ao eminente
Ministro Mário David Andreazza, cuja capacidade de
trabalho é admirada por todos: é o asfaltamento da
estrada que liga os Municípios de Campos e São Fidélis,
passando por Ernesto Machado.
Falo assim, Sr. Presidente, com conhecimento
de causa, porque, neste fim de semana, a exemplo
do que ocorre habitualmente nas minhas atividades
de representante do Estado do Rio percorrendo a
minha terra, viajei de Campos a São Fidélis pela
estrada Ernesto Machado e verifiquei que bastou
uma chuva para que o trânsito se tornasse
inteiramente impossível.
Essa estrada é o traço de união entre a
Niterói–Campos, a Niterói–Vitória, a Niterói–Itaperuna,
e vai atender à entrada do tronco Norte fluminense.
Esta, por sua vez vai ligar-se, à Rio–Bahia, à Rio–São
Paulo, estrada pequena, que dificulta, sobrecarrega
não só em despesas maiores, pois o tráfego
fica impraticável, não só em combustível,
como também na quebra de peças de amortecedores,
com risco para os carros que resvalam na

pista – há ribanceiras imensas. E, como, de um
momento para outro, poderá registrar-se alguma
vítima, apelo para o Sr. Ministro no sentido de que
essa estrada, que já estêve com seu asfaltamente
pràticamente determinado, venha a merecer a
atenção de S. Ex.ª
Ainda sôbre Campos, queria ser o veículo da
reclamação de tôda a sua população, que, na
semana passada, ficou pràticamente às escuras,
embora pague tarifa bem elevada. Às vésperas dos
festejos natalinos, êsse Município fica em "black-out"
permanente. E o que acontece com mais incidência
é que a interrupção do fornecimento de energia
elétrica ocorre à hora da saída do trabalho. Então,
várias pessoas que se servem dos elevadores ficam
retidas, ocasionando uma série de embaraços e
problemas à Cidade.
Aliás, quanto ao problema de luz, o Estado do
Rio ainda precisa de atenção maior das nossas
autoridades. Se em Campos ocorre isso, já de
Friburgo recebo reclamação idêntica da Câmara dos
Vereadores: as tarifas são elevadíssimas e cobradas
sem haver fornecimento compatível àquela cidade.
Tanto em Campos como em Friburgo, o problema
preocupa, mas há outros municípios enfrentando a
mesma situação, principalmente aquêles servidos
pela CELF.
Espero,
Sr.
Presidente,
que
essas
irregularidades venham a ser, de uma vez por tôdas,
sanadas, e o Estado do Rio, que tem progresso
indiscutível, que é o parque industrial hoje colocado
em terceiro lugar no País, não continue a apresentar
a situação horrível que procurei descrever em
rápidas palavras, ao tempo em que solicito
providências às autoridades competentes.
Era o que queria abordar no dia de hoje.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (sem revisão do
orador.): – Senhor Presidente, Srs. Senadores, desejo
solicitar da ilustre Maioria do Senado Federal o
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exame de uma matéria que, a nosso ver, está a
exigir medida e solução de coerência e uniformidade.
Apresentamos, Sr. Presidente, em julho do
presente ano, projeto de lei visando ao
desenvolvimento da pesquisa sôbre energia atômica
nas suas aplicações pacíficas à medicina, à indústria
e à agricultura; instituímos, então, três prêmios, ou,
para falar com melhor precisão, autorizávamos o
Executivo a instituir três prêmios denominados,
respectivamente, "Oswaldo Cruz", para as pesquisas
de energia nuclear no campo da medicina; "Roberto
Simonsen", para premiar as melhores pesquisas
sôbre energia nuclear no campo da indústria, e "Luís
de Queirós", destinado a premiar os melhores
trabalhos de pesquisa, em matéria de energia
nuclear, aplicada à agricultura.
E' inegável a importância do desenvolvimento
tecnológico para o progresso e desenvolvimento
brasileiros; sem desenvolvimento tecnológico, não há
verdadeiro desenvolvimento nacional.
Êsses prêmios foram sugeridos em atenção a
uma
representação
que
recebemos
de
pesquisadores, de técnicos devotados à matéria, em
geral jovens, diplomados por universidades, que
apresentavam nôvo tipo de prêmio – uma espécie de
bôlsa para premiar os melhores trabalhos dessa
matéria.
É inegável o valor da pesquisa tecnológica e,
portanto, o interêsse público da medida. Êsse
interêsse foi reconhecido por todos; entretanto, no
debate da matéria, o nobre Senador Ruy Santos –
que infelizmente não se encontra presente, para
explicar a incoerência que nos parece existir para a
recusa do projeto, por um fundamento amplamente
discutido – manifestou-se contrário.
Recusou-se o projeto porque representava
aumento de despesa, e sustentou a Maioria, pela
palavra daquele Senador, que feria o texto
constitucional qualquer medida a respeito,
inclusive essa, que simplesmente autorizava
despesa nova para uma medida do maior interêsse
nacional. Foram citados alguns Artigos da

Constituição, interpretados rigidamente:
"Qualquer projeto que, de qualquer modo,
aumente a despesa pública é de competência
privativa, na sua iniciativa, do Poder Executivo."
Lutamos, através de longo diálogo, com a
brilhante argumentação do nobre Senador Ruy
Santos, e a única forma de escapar à condenação do
projeto foi entrarmos com uma emenda que fêz com
que o projeto voltasse à Comissão para reexame da
matéria.
Não temos dúvida, entretanto, de que, a
prevalecer a orientação então defendida pela
Maioria, o projeto será recusado no Plenário.
Agora, a incoerência, Sr. Presidente: hoje
discutiu-se longamente o projeto de autoria do nobre
Líder Ruy Santos, que aumenta o número de membros
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana. Ora, os membros do Conselho são
remunerados e portanto, o projeto de S. Ex.ª aumenta a
despesa, e a despesa pública, porque a remuneração,
o jeton recebido pelos membros do Conselho é pago
com dinheiro público. Temos, então, essa situação que
nos parece de uma contradição intransponível. O
projeto de S. Ex.ª aumenta a despesa pública, é de
iniciativa de um Senador, e foi aprovado, em regime de
urgência, pela Maioria. O nosso projeto, que é de
interêsse público reconhecido e proclamado, aumenta
a despesa pública, e por essa razão foi recusado pela
Maioria.
Infelizmente o diálogo parlamentar não pode
estabelecer-se porque a Maioria não está presente.
Eu gostaria que, em outra oportunidade, a Maioria
aqui estivesse para mostrar qual o mistério, qual o
êrro em que estamos incidindo ao vislumbrar aqui
uma incoerência insustentável.
Se o projeto que aumenta despesa de qualquer
natureza não pode ser de iniciativa do próprio
Senado, o projeto do nobre Senador Ruy Santos não
poderia ter sido também de iniciativa de um Senador.
Caso contrário, teremos que alterar a Jurisprudência,
as decisões que têm sido reiteradamente aqui
tomadas pela orientação da Maioria.
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Parece-nos que o problema está colocado
com
absoluta
clareza.
Se
foi
declarado
inconstitucional aquêle projeto, para o qual já existia
verba destinada à pesquisa em matéria de
rádioisótopos aplicados à agricultura, à indústria, à
medicina e à biologia, com muito maior razão,
inconstitucional é o projeto que aumenta também a
despesa do Poder Público porque aumenta o número
de membros do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana. Êsses cargos são remunerados,
existe uma despesa que será aumentada. Ou
não
serão
inconstitucionais
tais
projetos
quando apresentados por iniciativa da Liderança da
Maioria?
Há aqui uma série de perguntas que deixo
no ar. Não tenho a satisfação de ter, neste
momento, presente aqui alguém que, pela
Maioria, preste a êste humilde Senador um
esclarecimento à sua dúvida, que não é pessoal.
É uma dúvida de interêsse público. Aqui não
tratamos de problemas de interêsse pessoal. E' o
interêsse público que está em jôgo, é o Senado
que deve uma explicação, não apenas a êste
Senador, mas àqueles que acompanham os
trabalhos da Casa.
Era esta, Sr. Presidente, a consideração que
queria fazer. Pretendia, no bom estilo parlamentar,
manter um diálogo democrático para sair daqui
esclarecido. O trabalho fica pela metade. Fica feita a
pergunta, à espera de que a Liderança da Maioria,
por algum de seus representantes, possa trazer a
êste Senador a resposta à indagação que neste
momento lhe é dirigida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio
Nunes. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico
Rezende. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)

Esta Presidência designa o nobre Senador
Wilson Campos para substituir o ilustre Senador
Heitor Dias na Comissão Externa que representará o
Senado nas solenidades de inauguração da
Exposição Nordestina de Animais, a realizar-se em
Recife, no período de 20 a 25 do corrente.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
presente Sessão, designando para a Sessão
Ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
232, de 1971, de autoria do Sr. Senador Ruy
Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
Presidente do Sindicato de Bancários da Guanabara,
Sr. José de Andrade Guedes, na abertura do Ato
Cívico comemorativo da Semana da Pátria, no dia 6
de setembro de 1971, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 562, de 1971,
da Comissão:
– Diretora
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 73, de 1971 (nº 392-B/71, na Câmara
dos Deputados), que dá nova redação ao § 1º do art.
5º da Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965, que
institui o cadastro permanente das admissões e
dispensas de empregados, estabelece medidas
contra o desemprêgo e de assistência aos
desempregados e dá outras providências, (de
iniciativa do Sr. Presidente da República) tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 547 e
548, de 1971, das Comissões:
– de Legislação Social e
– de Finanças.
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3

297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nº 95, de 1971, de autoria do Sr. Senador
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Vasconcelos Torres, que considera "serviço
Legislativo nº 22 de 1971 (nº 14-A/71, na Câmara dos relevante ao País" o exercício de mandato de
Deputados) que aprova as contas do Presidente da vereador e dispõe sôbre a contagem em dôbro do
República, relativas ao exercício de 1965, tendo:
tempo de efetivo exercício do mandato não
remunerado de vereador, tendo:
PARECER, sob nº 532, de 1971, da Comissão:
– de Finanças, favorável.
PARECER, sob nº 546, de 1971, da
Comissão:
4
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
Discussão, em turno único (apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art.
(Encerra-se à Sessão às 17 horas.)

168ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito
– José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Clodomir Milet – Waldemar Alcântara –
Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Augusto Franco –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias –
Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Paulo Tôrres –
Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Danton Jobim –
Nelson Carneiro – Franco Montoro – Orlando Zancaner
– Benedito Ferreira – Osires Teixeira – Fernando Corrêa
– Filinto Müller – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Ney
Braga – Antônio Carlos – Daniel Krieger – Guido Mondin
– Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 35
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFICIO
DO SENHOR 1º SECRETARIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 1971
(Nº 51-B/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento, firmada entre o Brasil e a
República francesa, em 10 de setembro de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto da
Convenção
para
Evitar
a
Dupla
Tri-

butação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sôbre o Rendimento, firmada entre o Brasil
e a República Francesa, em 10 de setembro de
1971.
Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM
Nº 405, de 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sôbre o Rendimento, firmada entre o
Brasil e a República Francesa, em 10 de
setembro de 1971.
Brasília, 19 de outubro de 1971. – Emílio G.
Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SR.

Em 13 de outubro de 1971.
Nº DPF-DECc-DAI-336-551.3 (85)
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à alta apreciação
de Vossa Excelência o texto da Convenção entre o
Brasil e a França, firmado em Brasília, no dia 10 de
setembro do corrente ano, para evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de
impostos sôbre o rendimento.
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2. Ao negociar a Convenção, a Delegação
brasileira levou em conta a orientação contida na
Exposição de Motivos DPF-DECc-127-551.3(85),
encaminhada a Vossa Excelência em 26 de abril do
corrente ano.
3. Com efeito, foram estabelecidas cláusulas,
ao longo da Convenção, que, através de um alívio
fiscal, estimulam as transferências recíprocas de
dividendos, juros e royalties, criando um clima mais
favorável aos investimentos nos territórios de ambos
os países.
4. A Convenção virá proporcionar, igualmente,
condições mais favoráveis ao desenvolvimento da
navegação marítima e aérea; ao intercâmbio de
serviços de profissionais liberais e de atividades de
artistas e desportistas; à expansão das atividades
culturais através do intercâmbio de professôres e
estudantes.
5. Pelas razões acima expostas, Senhor
Presidente, creio que a Convenção em aprêço
merece a aprovação do Poder Legislativo e, para
êsse fim, junto à presente um projeto de mensagem,
a fim de que Vossa Excelência, se assim houver por
bem, se digne encaminhá-la ao Congresso Nacional,
nos têrmos do art. 44, inciso I, da Constituição
Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos
do meu mais profundo respeito. – Mário Gibson
Barboza.

O Presidente da República Federativa do Brasil:
O Senhor Mário Gibson Barboza, Embaixador do
Brasil, Ministro de Estado das Relações Exteriores,
O Presidente da República Francesa:
O Senhor Valéry Giscard D'Estaing, Ministro
da Economia e das Finanças,
Os quais, após haverem exibido seus Plenos
Podêres, achados em boa e devida forma,
Convieram nas seguintes disposições:
ARTIGO I
Pessoas Visadas
A presente Convenção se aplica às pessoas
residentes de um ou dos dois Estados Contratantes.
ARTIGO II
Impostos Visados

1. Os impostos atuais aos quais se aplicam a
Convenção são:
a) no caso do Brasil:
– o Impôsto Federal sôbre a Renda e
proventos de qualquer natureza, com exclusão das
incidências sôbre remessas excedentes e atividades
de menor importância;
b) no caso da França:
– Impôsto sôbre a Renda
– Impôsto sôbre Sociedades, incluindo qualquer
retenção na fonte, o précompte, ou qualquer pagamento
antecipado referente aos impostos visados acima
(doravante denominados "impôsto francês").
2. A Convenção será também aplicável aos
CONVENÇÃO
ENTRE
A
REPÚBLICA impostos futuros de natureza idêntica ou análoga
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA que venham a acrescer aos impostos atuais ou a
FRANCESA,
PARA
EVITAR
A
DUPLA substitui-los.
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASAO FISCAL EM
MATÉRIA
DE
IMPOSTOS
SÔBRE
O
ARTIGO III
RENDIMENTO.
Definições Gerais
O Presidente da República Federativa do
1. Na presente Convenção:
Brasil e
a) o têrmo "Brasil" designa a República
O Presidente da República francesa
Desejosos de evitar na medida do possível a Federativa do Brasil;
b)
o
têrmo
"França"
designa
os
dupla tributação e de prevenir a evasão fiscal em
europeus
e
de
Ultramar
matéria de impostos sôbre o rendimento, designaram Departamentos
para êsse fim como Plenipotenciários:
(Guadalupe,
Guiana,
Martinica
e
Reu-
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nião) da República francesa e as zonas adjacentes
às águas territoriais da França, sôbre as quais, em
conformidade com o Direito Internacional, a França
pode exercer os direitos relativos ao fundo do mar,
ao subsolo marítimo e aos seus recursos naturais;
c) as expressões "um Estado Contratante" e "o
outro Estado Contratante" designam, segundo o
contexto, o Brasil e a França;
d) o têrmo "pessoa" compreende uma pessoa
física, uma sociedade ou qualquer outro
agrupamento de pessoas;
e) o têrmo "sociedade" designa qualquer
pessoa jurídica ou qualquer entidade que é
considerada como uma pessoa jurídica para fins
tributários;
f) as expressões "emprêsa de um Estado
Contratante" e "emprêsa do outro Estado
Contratante" designam
respectivamente
uma
emprêsa explorada por um residente de um Estado
Contratante e uma emprêsa explorada por um
residente do outro Estado Contratante;
g) a expressão "autoridade competente"
designa:
(1) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o
Secretário
da
Receita
Federal,
ou
seus
representantes autorizados;
(2) na França: o Ministro da Economia e das
Finanças ou seu representante devidamente
autorizado.
2. Para aplicação da Convenção por um
Estado Contratante, qualquer expressão não definida
de outro modo terá, a não ser que o contexto exija
interpretação diferente, o significado que lhe é
atribuído pela legislação dêsse Estado Contratante
relativa aos impostos que são objeto da Convenção.

2. Quando, segundo a disposição do § 1º, uma
pessoa física fôr considerada como residente de
ambos os Estados Contratantes, a situação será
resolvida segundo as seguintes regras:
a) será considerada como residente do Estado
Contratante em que ela disponha de uma habitação
permanente. Quando dispuser de uma habitação
permanente em ambos os Estados Contratantes seja
considerada como residente do Estado Contratante
com o qual suas ligações pessoais e econômicas
sejam mais estreitas (centro de interêsses vitais);
b) se o Estado Contratante em que tem o
centro de seus interêsses vitais não puder ser
determinado, ou se não dispuser de uma habitação
permanente em nenhum dos Estados Contratantes,
será considerada como residente do Estado
Contratante em que permanecer habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos os
Estados Contratantes ou se não permanecer
habitualmente em nenhum dêles, será considerada
como residente do Estado Contratante de que fôr
nacional;
d) se fôr nacional de ambos os Estados
Contratantes ou se não fôr nacional de nenhum
dêles, as autoridades competentes dos Estados
Contratantes resolverão a questão de comum
acordo.
3. Quando, em virtude das disposições do §
1º, uma pessoa que não seja uma pessoa física fôr
considerada residente de ambos os Estados
Contrantes, será considerada residente do Estado
Contratante em que estiver situada a sua sede de
direção efetiva.

ARTIGO IV

Estabelecimento Permanente

Domicílio Fiscal

1. Para efeitos da presente Convenção, a
expressão "estabelecimento permanente" significa
uma instalação fixa de negócios em que a emprêsa
exerça toda ou parte de sua atividade.
2. A expressão "estabelecimento permanente"
compreende especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sucursal;
c) um escritório;

1. Para os efeitos da presente Convenção, a
expressão "residente de um Estado Contratante"
designa qualquer pessoa que, em virtude da
legislação dêsse Estado, está sujeita a impôsto
nesse Estado, devido ao seu domicilio, à sua
residência, à sua sede de direção ou a qualquer
outro critério de natureza análoga.

ARTIGO V
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d) uma fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro
local de extração de recursos nàturais;
g) um canteiro de construção ou de montagem
cuja duração exceda seis meses.
3. Um estabelecimento não será considerado
permanente se:
a) as instalações forem utilizadas únicamente
para fins de armazenagem, exposição ou entrega de
mercadorias pertencentes à emprêsa;
b) as mercadorias pertencentes à emprêsa
forem armazenadas únicamente para fins de
depósito, exposição ou entrega;
c) as mercadorias pertencente à emprêsa
forem armazenadas únicamente para fins de
transformação por uma outra emprêsa;
d) uma instalação fixa de negócios fôr utilizada
únicamente para fins de comprar mercadorias ou de
reunir informações para a emprêsa;
e) uma instalação fixa de negócios fôr utilizada
pela emprêsa únicamente para fins de publicidade,
de fornecimento de informações, de pesquisas
científicas ou de atividades análogas que tenham um
caráter preparatório ou auxiliar.
4. Uma pessoa que atue num Estado
Contratante por conta de uma emprêsa do outro
Estado Contratante – desde que não seja um agente
que goze de um status independente, contemplado
no § 5º – e considerada como "estabalecimento
permanente" no primeiro Estado, se tiver nesse
Estado podêres que aí exerça, habitualmente e que
lhe permitam concluir contratos em nome da
emprêsa, a não ser que a atividade dessa pessoa
seja limitada à compra de mercadorias para a
emprêsa.
5. Uma emprêsa de seguros de um Estado
Contratante é considerada como tendo um
estabelecimento permanente no outro Estado
Contratante desde o momento que, por intermédio
de um representante, ela receba prêmios no território
dêsse último; Estado ou segure riscos situados
nesse se território.

6. Não se considera que uma emprêsa de um
Estado Contratante tenha um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante pelo simples
fato de exercer a sua atividade nesse outro Estado por
intermédio de um corretor, de um comissário geral ou de
qualquer outro agente independente, desde que essas
pessoas atuem no âmbito normal de sua atividade.
7. O fato de uma sociedade residente de um
Estado Contratante controlar ou ser controlada por
uma sociedade residente do outro Estado
Contratante ou que exerce a sua atividade nesse
outro Estado (quer seja através de um
estabelecimento permanente, quer de outro modo)
não é, por si, bastante para fazer de qualquer dessas
sociedades estabelecimento permanente da outra.
ARTIGO VI
Rendimentos dos Bens Imobiliários
1. Os rendimentos provenientes de bens
imobiliários são tributáveis no Estado Contratante em
que êsses bens estiverem situados.
2. a) a expressão "bens imobiliários" é definida
segundo a legislação fiscal do Estado Contratante
em que tais bens estiverem situados;
b) a expressão "bens imobiliários" compreende
sempre os acessórios o gado e o equipamento de
explorações agrícolas e florestais, os direitos a que se
apliquem as disposições do direito privado relativas à
propriedade territorial, rural ou urbana, o usufruto de
bens imobiliários e os direitos a retribuições variáveis
ou fixas decorrentes da exploração ou concessão da
exploração de jazidas minerais, fontes e outros
recursos naturais; os navios, barcos e aeronaves não
são considerados bens imobiliários.
3. As disposições do § 1º aplicam-se aos
rendimentos provenientes da exploração direta, da
locação ou arrendamento, assim como de qualquer
forma de exploração de bens imobiliários.
4. As disposições dos §§ 1º e 3º aplicam-se
igualmente aos rendimentos provenientes dos bens
imobiliários de uma emprêsa e aos rendimentos de
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bens imobiliários utilizados para o exercício de que estiver situada a sede da direção efetiva da
profissões liberais.
emprêsa.
2. Se a sede da direção efetiva da emprêsa de
ARTIGO VII
navegação marítima se situar a bordo de um navio,
esta sede será considerada situada no Estado
Contratante em que se encontre o pôrto de registro
Lucro das Empresas
dêsse navio ou, na ausência de pôrto de registro, no
1. Os lucros de uma emprêsa de um Estado Estado Contratante em que reside a pessoa que
Contratante só podem ser tributados nesse Estado, a explora o navio.
não ser que a emprêsa exerça sua atividade no outro
Estado Contratante por meio de um estabelecimento
ARTIGO IX
permanente aí situado. Se a emprêsa exercer sua
atividade dêsse modo, seus lucros poderão ser
Emprêsas Associadas
tributados no outro Estado, mas Cinicamente na
medida em que forem imputáveis a êsse
Quando:
estabelecimento permanente.
a) uma emprêsa de um Estado Contratante
2. Quando uma emprêsa de um Estado participar direta ou indiretamente da direção, contrôle
Contratante exercer sua atividade no outro Estado ou capital de uma emprêsa do outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento Contratante; ou
permanente aí situado, serão imputados, em cada
b) as mesmas pessoas participarem direta ou
Estado Contratante, a êsse estabelecimento indiretamente da direção, contrôle ou capital de uma
permanente os lucros que êste obteria se emprêsa de um Estado Contratante, e de uma
constituísse uma emprêsa distinta e separada que emprêsa do outro Estado Contratante; e
exercesse atividades idênticas ou similares, em
e) em ambos os casos, as duas emprêsas
condições idênticas ou similares, e transacionasse estiverem ligadas, nas suas relações comerciais ou
com absoluta independência com a emprêsa da qual financeiras, por condições aceitas ou impostas que
é um estabelecimento permanente.
difiram das que seriam estabelecidas entre emprêsas
3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento independentes, os lucros que, sem essas condições,
permanente, é permitido deduzir as despesas que teriam sido obtidos por uma das emprêsas, mas não
tiverem sido feitas para a realização dos fins o foram por causa dessas condições, poderão ser
perseguidos por êsse estabelecimento permanente, incluídos
nos
lucros
dessa
emprêsa
e
incluindo as despesas de direção e os gastos gerais de conseqüentemente tributados.
administração igualmente realizados.
4. Nenhum lucro será imputado a um
ARTIGO X
estabelecimento permanente pelo simples fato de
êsse
estabelecimento
permanente
comprar
Dividendos
mercadorias para a emprêsa.
5. Quando os lucros compreenderem
1. Os dividendos pagos por uma sociedade
elementos de rendimentos tratados separadamente residente de um Estado Contratante a um residente
nos outros artigos da presente Convenção, as do outro Estado Contratante serão tributados nesse
disposições dêsses artigos não serão afetadas pelas outro Estado.
disposições dêste artigo.
2. Todavia, os dividendos podem ser
tributados no Estado em cujo território a
ARTIGO VIII
sociedade que paga os dividendos tem seu
domicilio fiscal e em conformidade com a
legislação dêsse Estado, mas o impôsto
Navegação Marítima e Aérea
estabelecido não pode exceder 15% do montante
1. Os lucros provenientes da exploração, no bruto dos dividendos.
tráfego internacional, de navios ou aeronaves, só
3. a) Os dividendos pagos por uma sociedade
podem ser tributados no Estado Contratante em com domicilio fiscal na França, que dariam direito a um
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"avoir fiscal", se fôssem recebidos por uma pessoa
com domicílio real ou sede social na França, dão
direito, quando são pagos a beneficiários residentes
no Brasil, a um pagamento bruto, pelo Tesouro
francês, de um montante igual a êsse "avoir fiscal",
com ressalva da dedução prevista no parágrafo 2º
supra.
b) As disposições da alínea a serão aplicadas
aos seguintes beneficiários residentes do Brasil:
i) às pessoas físicas sujeitas ao impôsto
brasileiro na razão do montante total dos dividendos
distribuídos por sociedade residente da França e do
pagamento bruto regulado pela alínea a;
ii) às sociedades sujeitas ao impôsto brasileiro
na razão do montante total dos dividendos
distribuídos por sociedade residente da França e do
pagamento bruto regulado pela alínea a.
4. A não ser que se beneficie do pagamento
previsto no parágrafo 3º, uma pessoa residente do
Brasil que recebe dividendos distribuídos por uma
sociedade residente da França pode requerer o
reembôlso do prè-compte referente a êsses
dividendos, pago, em tal circunstância, pela
sociedade que os distribui.
5. a) O têrmo "dividendo", usado neste
artigo, significa os rendimentos provenientes de
ações, ações ou direitos de fruição, ações de
emprêsas mineradoras, partes de fundador ou
outras partes beneficiárias, com exceção dos
créditos, assim como os rendimentos derivados
de outras participações de capital assimilados
aos rendimentos de ações pela legislação fiscal
do Estado de que é residente a sociedade que os
distribui.
b) São igualmente considerados como
dividendos pagos por uma sociedade residente da
França, o pagamento bruto representativo do "avoir
fiscal" regulado pelo parágrafo 3º, e as somas
restituídas a titulo do prècompte reguladas pelo
parágrafo 4º referentes aos dividendos pagos por
essa sociedade.
6. O disposto no parágrafo 2º não afetará a
tributação da sociedade com referência aos lucros
que derem origem aos dividendos pagos.

7. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se
aplicará quando o beneficiário dos dividendos,
residente de um Estado Contratante, tiver, no outro
Estado Contratante de que é residente a sociedade
que paga os dividendos, um estabelecimento
permanente a que estiver efetivamente ligada a
participação que dá origem aos dividendos. Neste
caso, são aplicáveis as disposições do Artigo VII.
8. a) Quando uma sociedade residente do
Brasil tiver um estabelecimento permanente na
França poderá aí estar sujeita a um impôsto retido na
fonte, conforme a legislação francesa, mas êsse
impôsto será calculado à taxa prevista no parágrafo
2º do Artigo X, numa base correspondente a 2/3 do
montante dos lucros do estabelecimento permanente
determinado depois do pagamento do impôsto sôbre
as sociedades, referente a êsses lucros.
b) Quando uma sociedade residente na
França tiver um estabelecimento permanente no
Brasil poderá aí estar sujeita a um impôsto retido na
fonte conforme a legislação brasileira, mas êste
impôsto não poderá exceder a 15% do montante
bruto do lucro do estabelecimento permanente,
determinado depois do pagamento do impôsto sôbre
as sociedades, referente a êsses lucros.
9. As limitações da taxa de impôsto, previstas
no parágrafo 2º e na alínea b do parágrafo 8º acima,
não se aplicarão aos rendimentos que serão pagos
ou transferidos até a expiração do terceiro ano civil
seguinte ao ano em que ocorrer a assinatura da
presente Convenção.
ARTIGO XI
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado
Contratante e pagos a um residente do outro Estado
Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. No entanto, êsses juros podem ser
tributados no Estado Contratante de que provêm e
em conformidade com a legislação dêste Estado,
mas o impôsto assim estabelecido não poderá
exceder a 15% do montante bruto.
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3. Não obstante as disposições do parágrafo o pagamento dêsses juros, tais juros serão
considerados provenientes do Estado Contratante em
a) os juros dos empréstimos e créditos que o estabelecimento permanente estiver situado.
concedidos pelo Govêrno de um Estado Contratante
8. Se, em conseqüência de relações especiais
não serão tributados no Estado de que provêm;
existentes entre o devedor e credor ou entre ambos
b) a taxa de impôsto não pode exceder a 10% e terceiros, montante dos juros pagos, tendo em
no que se refere aos juros dos empréstimos e conta o crédito pelo qual são pagos, exceder àquele
créditos concedidos, por um período mínimo de 7 que seria acordado entre o devedor e o credor na
anos, pelos estabelecimentos bancários com ausência de tais relações, as disposições dêste
participação de um organismo público de artigo são aplicáveis apenas a êste último montante.
financiamento especializado e ligados à venda de Neste caso, a parte excedente dos pagamentos será
bens de equipamento ou ao estudo, à instalação ou tributada conforme a legislação de cada Estado
ao fornecimento de complexos industriais ou Contratante e tendo em conta outras disposições da
científicos, assim como de obras públicas.
presente Convenção.
4. O têrmo "juros" usado neste artigo significa
os rendimentos de fundos públicos, de obrigações de
ARTIGO XII
empréstimos, acompanhados ou não de garantias
hipotecárias ou de uma cláusula de participação nos
Royalties
lucros e de créditos de qualquer natureza, bem como
outros rendimentos que pela legislação tributária do
1. Os royalties provenientes de um Estado
Estado de que provenham sejam assemelhados aos Contratante e pagos a um residente do outro Estado
rendimentos de importâncias emprestadas.
Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
5. As disposições dos parágrafos 1º e 2º não
2. Todavia, êsses royalties poderão ser
se aplicam quando o beneficiário dos juros, residente tributados no Estado Contratante de que provêm, e
de um Estado Contratante, tiver no outro Estado de acôrdo com a legislação dêsse Estado, mas o
Contratante de onde provêm os juros, um impôsto assim estabelecido não poderá exceder:
estabelecimento permanente ao qual estiver
a) 10% (dez por cento) do montante bruto dos
efetivamente ligado o crédito que dá origem aos royalties pagos, seja pelo uso ou pela concessão do
juros. Neste caso, são aplicáveis as disposições do uso de um direito de autor sôbre uma obra literária,
Artigo VII.
artística ou científica, seja pelo uso ou pela
6. A limitação estabelecida nos parágrafos 2º e concessão do uso de filmes ou de gravações de
3º não se aplica aos juros provenientes de um televisão ou de radiodifusão produzidos por um
Estado Contratante e pagos a um estabelecimento residente de um dos Estados Contratantes;
permanente de uma emprêsa do outro Estado
b) 25% (vinte e cinco por cento) do montante
Contratante, situado em um terceiro Estado.
bruto dos royalties pagos pelo uso de uma marca de
7. Os juros serão considerados como fábrica ou de comércio;
provenientes de um Estado Contratante quando o
c) 15% (quinze por cento) nos demais casos.
devedor fôr êsse próprio Estado, uma subdivisão
3. O têrmo royalties, empregado neste artigo,
política, uma comunidade local ou um residente significa as remunerações de qualquer natureza pagas
dêsse Estado. No entanto, quando o devedor dos pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de
juros, residente ou não de um Estado Contratante, autor sôbre uma obra literária, artística ou científica,
tiver num Estado Contratante um estabelecimento inclusive os filmes cinematográficos, de uma patente de
permanente pelo qual haja sido contraída a uma marca de fábrica ou de comércio, de um desenho
obrigação que dá origem aos juros e a quem cabe ou de um modêlo, de um plano, de uma fórmula
2º:
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ou processo secreto, bem como pelo uso ou pela
concessão do uso de um equipamento industrial,
comercial ou científico, e por informações
concernentes à experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico.
4.
Os
royalties
serão
considerados
provenientes de um Estado Contratante quando
devedor fór êsse proprio Estado, uma sua subdivisão
política, uma comunidade local ou um residente
dêsse Estado. Todavia, quando o devedor dos
royalties, seja ou não residente de um Estado
Contratante, tiver num Estado Contratante um
estabelecimento permanente em relação com o qual
haja sido contraída a obrigação de pagar os
royalties, caiba a êsse estabelecimento permanente
o pagamento dêsses royalties, serão êles
considerados provenientes do Estado Contratante
em que o estabelecimento permanente estiver
situado.
5. As disposições dos parágrafos 1º e 2º não
se aplicarão quando o beneficiário dos royalties,
residente de um Estado Contratante, tiver no outro
Estado Contratante de que provêm os royalties um
estabelicemento permanente, ao qual estão ligados
efetivamente o direito ou o bem que deu origem aos
royalties. Nêsse caso, serão aplicáveis as
disposições do Artigo VII.
6. Se, em conseqüência de relações especiais
existentes entre o devedor o credor, ou entre ambos
e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo
em conta a prestação pela qual são pagos, exceder
àquele que seria acordado entre o devedor e o
credor na ausência de tais relações, as disposições
dêste artigo são aplicáveis apenas a êste último
montante. Nesse caso, a parte excedente dos
pagamentos será tributada conforme a legislação de
cada Estado Contratante tendo em conta as outras
disposições da presente Convenção.
ARTIGO XIII
Ganhos de Capital
1. Os ganhos provenientes da alienação
de bens imobiliários conforme são definidos
no parágrafo 2º do Artigo VI, ou da alienação
de
partes
ou
de
direitos
análogos
numa sociedade cujo ativo é composto
principalmente de bens imobiliários, são tributá-

veis no Estado Contratante em que êsses bens
estiverem situados.
2. Os ganhos provenientes da alienação de
bens mobiliários que fazem, parte do ativo de um
estabelecimento permanente que uma emprêsa de
um Estado Contratante tem no outro Estado
Contratante, nêles compreendidos os ganhos
provenientes
da
alienação
global
dêsse
estabelecimento permanente (só ou com o conjunto
da emprêsa), são tributáveis nesse outro Estado.
Todavia, os ganhos provenientes da alienação de
navios ou aeronaves exlorados em tráfego
internacional e de bens mobiliários pertinentes à
exploração de tais navios ou aeronaves só serão
tributáveis no Estado Contratante em que estiver
situada a sede de direção efetiva da emprêsa.
3. Os ganhos provenientes da alienação de
quaisquer outros bens ou direitos diferentes dos
mencionados nos parágrafos 1º e 2º são tributáveis
em ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO XIV
Profissões Independentes
1. Os rendimentos que um residente de um
Estado Contratante obtém pelo exercício de uma
profissão liberal ou de outras atividades
independentes de caráter similar serão tributáveis
sòmente nesse Estado, a menos que o pagamento
dessas remunerações caiba a um estabelecimento
permanente ou a uma sociedade residente no outro
Estado. Ocorrendo tal situação, êsses rendimentos
podem ser tributados nesse outro Estado.
2. A expressão "profissão liberal" abrange em
especial as atividades independentes de caráter
científico, literário, artístico, educativo ou pedagógico,
bem como as atividades independentes de médicos,
advogados, engenheiros dentistas e contadores.
ARTIGO XV
Profissões Dependentes
1. Com ressalva das disposições dos Artigos XVI,
XVIII e XIX, os salários, ordenados e remunerações
similares que um residente de um Estado Contratante
recebe em razão de um emprêgo remunerado
serão tributáveis somente nesse Estado, a não
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ser que o emprêgo seja exercido no outro Estado
Contratante. Se o emprego fôr aí exercido, as
remunerações correspondentes serão tributadas
nesse outro Estado.
2. Não obstante as disposições do § 1º as
remunerações que um residente de um Estado
Contratante recebe em função de um emprêgo
remunerado exercido no outro Estado Contratante
serão tributáveis sòmente no primeiro Estado se:
a) o beneficiário permanecer no outro Estado
durante um período ou períodos que não excedam,
no total, 183 dias no curso do ano fiscal considerado;
b) se as remunerações forem pagas por um
empregador ou em nome de um empregador que
não é residente do outro Estado; e
c) o encargo das remunerações não couber a
um estabelecimento permanente ou uma instalação
fixa que o empregador tiver no outro Estado.
3. Não obstante as disposições precedentes
dêste artigo, as remunerações relativas a um
emprêgo remunerado exercido a bordo de um navio
ou de uma aeronave em tráfego internacional serão
tributáveis no Estado Contratante em que estiver
situada a sede de direção efetiva da emprêsa.

1. Com ressalva das disposições do parágrafo
1º do Artigo XIX, as pensões e outras remunerações
similares, pagas a um residente de um Estado
Contratante em razão de um emprêgo anterior, só
serão tributáveis nesse Estado.
2. As pensões alimentares e as rendas pagas
a um residente de um Estado Contratante são
tributáveis nesse Estado Contratante.
3. O têrmo "renda" empregado neste artigo
significa
uma
quantia
determinada,
paga
periòdicamente, a prazo fixo, a título vitalício ou por
período determinado, ou que possa sê-lo em virtude
de um compromisso de efetuar os pagamentos como
contrapartida de uma prestação equivalente em
dinheiro ou avaliável em dinheiro.
4. O têrmo "pensões" empregado neste artigo
significa os pagamentos periódicos efetuados depois
da aposentadoria em consideração de um emprêgo
anterior ou a título de compensação por danos
sofridos no âmbito dêsse emprêgo anterior.

ARTIGO XVI

ARTIGO XIX

Remunerações de Direção

Remunerações Públicas

As remunerações de direção, os jetons de
presença e outras remunerações similares que um
residente de um Estado Contratante recebe na
qualidade de membro do conselho de administração
ou fiscal de uma sociedade residente do outro Estado
Contratante serão tributáveis nesse outro Estado.

1. As remunerações, inclusive as pensões,
pagas por um Estado Contratante ou por uma de
suas subdivisões políticas ou autarquias locais, ou
por um estabelecimento público dêsse Estado, quer
diretamente, quer através de fundos por êles
constituídos, a uma pessoa física, em conseqüência
de serviços prestados a êsse Estado, a essa
subdivisão ou autarquia, ou estabelecimento público,
no exercício de funções públicas, só são tributáveis
nesse Estado.
Todavia, essa disposição não será aplicada
quando as remunerações forem pagas a pessoas
que possuam a nacionalidade do outro Estado.
2. O disposto nos Artigos XV, XVI e XVIII se
aplica às remunerações ou pensões pagas em
conseqüência de serviços prestados no âmbito de uma
atividade comercial ou industrial exercida por um dos
Estados Contratantes ou por uma de suas subdivisões

ARTIGO XVII
Artistas e Desportistas
Não obstante as disposições dos Artigos XIV e
XV, os rendimentos obtidos pelos profissionais de
espetáculos, tais como artistas de teatro, de cinema, de
rádio ou de televisão e os músicos, bem como os
desportistas, pelo exercício de suas atividades
pessoais, nessa qualidade serão tributáveis no Estado
Contratante em que essas atividades forem exercidas.

ARTIGO XVIII
Pensões
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políticas, autarquias locais ou estabelecimentos
públicos.
ARTIGO XX
Professôres
Uma pessoa física residente de um Estado
Contratante no início de sua permanência no outro
Estado Contratante, e que a convite do Govêrno do
outro Estado Contratante, ou de uma universidade ou de
um outro estabelecimento de ensino ou de pesquisas
oficialmente reconhecido dêsse outro Estado,
permanecer neste último Estado, principalmente com o
fim de ensinar ou de consagrar-se a trabalhos de
pesquisa, ou de ambos os fins, será isenta de impôsto
neste último Estado durante um período não superior a
dois anos a contar da data de sua chegada no referido
Estado, no que concerne às remunerações relacionadas
com suas atividades de ensino ou pesquisa.
ARTIGO XXI
Estudantes
1. As importâncias que um estudante ou um
estagiário, que é ou foi antes residente de um Estado
Contratante e que permanece no outro Estado
Contratante com o único fim de aí prosseguir seus
estudos ou sua formação, recebe para cobrir as
despesas de manutenção, estudos ou formação, não
serão tributadas nesse outro Estado, desde que
provenham de fontes situadas fora dêsse outro Estado.
O mesmo se aplica à remuneração que um
estudante ou estagiário recebe por um emprêgo
exercício no Estado Contratante em que êle
prossegue seus estudos ou sua formação, desde
que essa remuneração seja estritamente necessária
à sua manutenção.
2. Um estudante de uma universidade ou de
um outro estabelecimento de ensino superior ou
técnico de um Estado Contratante que exerce uma
atividade remunerada no outro Estado Contratante
únicamente com vistas a obter uma formação prática
relativa a seus estudos não está sujeito a impôsto
nesse último Estado em decorrência da remuneração
paga para êsse fim, desde que a duração dessa
atividade não ultrapasse dois anos.

ARTIGO XXVII
Regras Gerais de Tributação
A dupla tributação será evitada da seguinte
forma:
1) no caso do Brasil:
Quando um residente do Brasil perceber
rendimentos que, em conformidade com sua
legislação interna, forem tributáveis no Brasil e êsses
rendimentos forem tributados na França, em
conformidade com as disposições da presente
Convenção, o Brasil concederá na aplicação de seu
impôsto um crédito tributário equivalente ao impôsto
pago na França.
Todavia, a importância equivalente a êsse
crédito não poderá exceder a fração do impôsto
brasileiro correspondente à participação dêsse
rendimento na renda tributável no Brasil.
2) no caso da França:
a) Os rendimentos não mencionados nas
alíneas b e c abaixo estarão isentos dos impostos
franceses indicados no parágrafo 1º: ao do Artigo II,
quando êsses rendimentos forem tributados no
Brasil, nos têrmos da presente Convenção.
b) Os dividendos que uma sociedade
residente da França receba de uma sociedade
residente do Brasil, na qual ela possua
participação de no mínimo 10% e que tenham
sido tributados no Brasil em virtude da presente
Convenção, não estarão sujeitos na França ao
impôsto sôbre as sociedades que incide sôbre o
seu montante bruto, senão sôbre uma quota-parte
de gastos e obrigações limitada a 5% dêste
montante.
c) No que concerne aos rendimentos indicados
nos Artigos X, XI, XII, XIII, XIV, XVI e XVII, sôbre os
quais tenha incidido o impôsto brasileiro em
conformidade com as disposições de tais artigos, a
França concederá aos seus residentes que recebem
tais rendimentos de fonte brasileira um crédito
tributário correspondente ao impôsto pago no Brasil,
no limite do impôsto francês referente a êsses
mesmos rendimentos.
d) No que concerne aos rendimentos
indicados nos Artigos X, XI e paragrafo 2º, c, do
Artigo XII, o impôsto brasileiro é considerado como
tendo sido cobrado à taxa mínima de 20%.
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e) Não obstante as disposições da alínea a, o
impôsto francês pode ser calculado sôbre o rendimento
tributável na França, em virtude da presente Convenção,
à taxa correspondente ao montante global do
rendimento tributável, em conformidade com a legislação
francesa.
ARTIGO XXVIII
Modalidades de Aplicação
As autoridades competentes dos Estados
Contratantes regulamentarão de comum acôrdo as
modalidades de aplicação da presente Convenção.
ARTIGO XXIV
Não-Discriminação
1. Os nacionais de um Estado Contratante não
ficarão sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma
tributação ou obrigação correspondente diferente ou
mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou
puderem estar sujeitos os nacionais dêsse outro Estado
Contratante que se encontrem na mesma situação.
2. O têrmo "nacionais" designa:
a) Tôdas as pessoas físicas que possuam a
nacionalidade de um Estado Contratante.
b) Tôdas as pessoas jurídicas, sociedade de
pessoas e associações constituídas, em conformidade
com a legislação em vigor, num Estado Contratante.
3. A tributação de um estabelecimento
permanente que uma emprêsa de um Estado
Contratante possuir no outro Estado Contratante não
será menos favorável do que a das emprêsas dêsse
outro Estado Contratante que exercerem a mesma
atividade.
Esta disposição não poderá ser interpretada no
sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder às
pessoas residentes no outro Estado Contratante as
deduções pessoais, os abatimentos e reduções de
impostos em função do estado civil ou encargos
familiares concedidos aos seus próprios residentes.
4. As emprêsas de um Estado Contratante,
cujo capital pertencer ou for controlado, total ou
parcialmente direta ou indiretamente, por uma ou

várias pessoas residentes no outro Estado
Contratante, não ficarão sujeitas, no primeiro Estado
Contratante, a nenhuma tributação ou obrigação
correspondente, diversas ou mais onerosas do que
aquelas a que estiverem ou puderem estar sujeitas
as outras emprêsas da mesma natureza dêsse
primeiro Estado Contratante.
5. O têrmo "tributação" designa neste artigo os
impostos de qualquer natureza ou denominação.
ARTIGO XXV
Procedimento Amigável
1. Quando um residente de um Estado
Contratante considerar que as medidas tomadas por
um ou ambos os Estados Contratantes conduzem ou
poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação
em desacôrdo com a presente Convenção, poderá,
independentemente dos recursos previstos pela
legislação nacional dêsses Estados, submeter o seu
caso à apreciação da autoridade competente do
Estado Contratante de que é residente.
2. Essa autoridade competente, se a
reclamação se lhe afigurar fundada e não estiver em
condições de lhe dar uma solução satisfatória,
esforçar-se-á por resolver a questão através de
acôrdo amigável com a autoridade competente do
outro Estado Contratante, a fim de evitar uma
tributação em desacôrdo com a Convenção.
3. As autoridades competentes dos Estados
Contratantes se esforçarão por resolver, através de
acôrdo amigável, as dificuldades a que possa dar
lugar a aplicação da Convenção. Elas poderão
também entrar em acôrdo com vistas a evitar a dupla
tributação nos casos não previstos pela Convenção.
4. As autoridades competentes dos Estados
Contratantes poderão comunicar-se diretamente
a fim de chegarem a acôrdo nos têrmos indicados
nos parágrafos anteriores. Se, para facilitar a
realização
dêsse
acôrdo,
se
tornarem
necessárias trocas de entendimentos verbais,
êsses entendimentos poderão ser efetuados no
âmbito de uma Comissão de representantes das
autoridades
competentes
dos
Estados
Contratantes.
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ARTIGO XXVI

ARTIGO XXVIII

Troca de Informações

Área de Aplicação e Extensão Territorial

1. As autoridades competentes dos Estados
Contratantes trocarão entre si as informações
necessárias para aplicar as disposições da presente
Convenção e as das leis internas dos Estados
Contratantes relativas aos impostos abrangidos pela
Convenção na medida em que a tributação nelas
prevista fôr conforme a Convenção. Tôdas as
informações
dêste
modo
trocadas
serão
consideradas secretas e só poderão ser
comunicadas
às
pessoas
ou
autoridades
encarregadas do lançamento ou cobrança dos
impostos abrangidos pela presente Convenção.
2. As disposições do parágrafo 1º não poderão,
em caso algum, ser interpretadas no sentido de impor a
um dos Estados Contratantes a obrigação:
a) de tomar medidas administrativas contrárias a
sua legislação ou à sua prática administrativa ou às do
outro Estado Contratante;
b) de fornecer informações que não possam ser
obtidas com base na sua própria legislarão ou no
âmbito da sua prática administrativa normal ou da do
outro Estado Contratante;
c) de transmitir informações reveladoras de um
segredo comercial, industrial, profissional ou de um
processo comercial ou informações cuja comunicação
seria contrária à ordem pública.

1. A área de aplicação da presente Convenção
poderá ser ampliada por acôrdo entre os Estados
Contratantes, por meio de trocas de notas
diplomáticas ou qualquer outro processo, em
conformidade com suas respectivas disposições
constitucionais.
2. A não ser que os dois Estados Contratantes
acordem diversamente, a Convenção, quando fôr
denunciada por um dêles nos têrmos do Artigo XXX,
deixará de ser aplicada, nas condições previstas por
aquêle artigo, a todo o território ao qual sua
aplicação tenha sido estendida em conformidade
com êste artigo.
ARTIGO XXIX
Entrada em Vigor

1. A presente Convenção será ratificada e os
instrumentos de ratificação serão trocados em Paris,
tão cedo quanto possível.
2. A presente Convenção entrará em vigor no
trigésimo dia a contar da data da troca dos
instrumentos de ratificação, e suas disposições se
aplicarão pela primeira vez:
a) aos impostos devidos por via de retenção
na fonte cujo fato gerador ocorrer a partir de primeiro
ARTIGO XVII
de janeiro do ano imediatamente posterior à entrada
em vigor da Convenção;
b) aos impostos estabelecidos sôbre os
Funcionários Diplomáticos e Organizações
rendimentos auferidos a partir de primeiro de janeiro
Internacionais
do ano imediatamente posterior à entrada em vigor
1. As disposições da presente Convenção não da Convenção.
prejudicarão os privilégios fiscais de que se beneficiem
os funcionários diplomáticos ou consulares em virtude
ARTIGO XXX
de regras gerais do Direito Internacional ou de
disposições de acôrdos especiais.
Denúncia
2. A Convenção não se aplica às organizações
internacionais, a seus órgãos e funcionários, nem às
A presente Convenção permanecerá em vigor
pessoas que, membros de missões diplomáticas ou sem limite de duração.
consulares de Estados terceiros, estejam presentes
Todavia, cada Estado poderá, mediante um
num Estado Contratante e não sejam consideradas aviso prévio de seis meses, notificado por via
como residentes de um ou de outro Estado Contratante diplomática, denunciá-la para o fim de um ano civil, a
no que diz respeito aos impostos sôbre o rendimento partir do terceiro ano a contar da data de sua entrada
ou o patrimônio.
em vigor.
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Nesse caso, a Convenção aplicar-se-á pela
última vez:
a) no que concerne aos impostos cobrados
por meio de retenção na fonte, aos impostos cujo
fato gerador tenha ocorrido antes da expiração do
ano civil, no curso do qual a denúncia tenha sido
notificada;
b) no que concerne aos outros impostos
sôbre o rendimento, aos rendimentos auferidos
ou aos exercícios encerrados no ano civil, no
curso do qual a denúncia tenha sido notificada.
Em
testemunho
do
que,
os
Plenipotenciários dos dois Estados assinaram a
presente Convenção e nela apuseram seus
respectivos Selos.
Feito em Brasília, aos dez dias do mês de
setembro de mil novecentos e setenta e um, em
dois exemplares, nas línguas portuguêsa e
francesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pela República Federativa do Brasil – Mário
Gibson Barboza.
Pela República francesa – Valéry Gircard
D'Estaing.
PROTOCOLO
No momento de proceder à assinatura da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação
concluída hoje entre a República Federativa do
Brasil
e
a
República
Francesa,
os
Plenipotenciários abaixo assinados convieram nas
seguintes declarações:
1. Para a aplicação da alínea b do parágrafo
3º do Artigo XI:
a) os empréstimos e créditos concedidos
pelo Banco Francês do Comércio Exterior,
atuando na qualidade de organismo público de
financiamento, serão tratados como empréstimos
e créditos concedidos pelo Govêrno francês
previstos pela alínea a do mesmo parágrafo;
b) fica estabelecido que o prazo mínimo de
sete anos será contado a partir da data da
entrada em vigor do contrato de financiamento,
conforme houver sido aprovado pelas autoridades
do Estado do beneficiário.

2. As disposições do Artigo XX serão aplicadas
aos peritos e técnicos colocados por um Estado à
disposição do outro Estado no âmbito do Acôrdo de
Cooperação Técnica e Científica concluído entre os dois
países em 16 de janeiro de 1967. – Mário Gibson
Barboza – Valéy Giscard D'Estaing.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de
Finanças.)
PARECERES
PARECER
Nº 565, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1971, que institui o
dia do Hino Nacional.
Relator: Sr. Eurico Rezende
O Senhor Senador Paulo Guerra submete à
apreciação da Casa projeto de lei instituindo o dia 6 de
setembro de cada ano como o dia do Hino Nacional.
Entende o eminente autor da proposição que é
injustificável, no calendário cívico da Nação, a lacuna
que se observa.
Após invocar a reivindicação, nesse sentido,
sustentada por ilustres homens de cultura
pernambucanos, como o historiador Leduar de Assis
Rocha e o Professor Nilo Pereira, exalta a melodia do
Hino Nacional, profundamente identificada com o espírito
da nacionalidade.
Justificando a escolha do dia 6 de setembro, o
nobre proponente acentua que tal designação "revestese de singular oportunidade, por enquadrar-se nas
comemorações da Semana da Pátria e, ainda, pelo fato
histórico de ter sido nessa data que foi oficializada a
atual letra, de autoria do poeta Joaquim Osório Duque
Estrada, nos idos de 1922".
No que concerne ao ângulo de competência
desta Comissão, o projeto merece ser aprovado, eis que
tem permissão constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Eurico Rezende,
Relator – Helvídio Nunes – Gustavo Capanema –
Accioly Filho – Wilson Gonçalves – Heitor Dias – José
Sarney – Nelson Carneiro.

– 84 –
PARECER
Nº 566, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 68, de
1971 (nº 340-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Lei da Câmara nº 68, de 1971 (nº 340-B/71, na Casa
de origem), que dispõe sôbre o Ensino no Exército, com
alterações de redação e de técnica legislativa exigidas.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de 1971.
– Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
Nº 566, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 68,
de 1971 (nº 340-B/71, na Casa de origem), que dispõe
sôbre o Ensino no Exército.
O Conselho Nacional decreta:
TÍTULO I
DAS FINALIDADE E CARACTERÍSTICAS DO ENSINO
NO EXÉRCITO
Art. 1º – O Exército manterá sistema próprio de
Ensino Militar com a finalidade de proporcionar a seu
pessoal, da ativa e da reserva, a capacitação, para o
exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções
previstos em sua organização.
Art. 2º – O Ensino Militar obedecerá a um
processo contínuo e progressivo, constantemente
atualizado e aprimorado, de educação sistemática, que
estender-se-á através da suscessão de fases de estudos
e práticas, de exigências sempre crescentes, desde a
iniciação até os padrões mais apurados de cultura
profissional e geral, imprescindíveis aos altos chefes
militares.
Art. 3º – O Ensino Militar desenvolver-se-á
segundo 2 (duas) linhas distintas:
I – Ensino Militar Bélico, destinado
ao preparo e adestramento do pessoal
incumbido
do
planejamento,
pre-

paração, direção e realização das ações que, no
quadro do Exército, interessam à Segurança
Nacional;
II – Ensino Militar Técnico e Científico,
destinado ao preparo e adestramento do pessoal
para pesquisa técnica e científica e obtenção e
produção dos meios materiais, indispensáveis ao
equipamento do Exército, e ainda para o
tratamento da ciência e da tecnologia, tendo em
vista a Segurança Nacional.
Art. 4º – Para os efeitos desta lei,
entendem-se como atividade de ensino no
Exército aquelas que, pertinentes ao conjunto
integrado e indissolúvel do ensino e pesquisa,
realizam-se nos Estabelecimentos de Ensino,
Institutos de Pesquisas e outras Organizações
Militares que tenham tal incumbência.
Parágrafo único – Consideram-se, também,
atividades do Ensino Militar os cursos e estágios
julgados de interêsse do Exército, feitos por
militares em organizações estranhas ao Exército,
militares ou civis, nacionais ou estrangeiras.
Art. 5º – O Exército ministrará, também,
ensino para assegurar assistência educacional a
filhos e órfãos de militares e preparar candidatos
à matrícula em Estabelecimentos de Formação de
Oficiais e Sargentos.
Parágrafo único – O Exército proporcionará
ensino supletivo como colaboração cívica e para
qualificação de mão-de-obra de reservistas.
TITULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MILITAR
CAPITULO I
DOS TIPOS DE ENSINO MILITAR
Art. 6º – Distinguem-se 2 (dois) tipos de
Ensino Militar:
I – Ensino Fundamental, destinado a
assegurar base humanística, filosófica e científica
ao preparo militar e ao desenvolvimento da
cultura geral dos Quadros;
II – Ensino Profissional, destinado à
preparação e ao adestramento militar, técnico e
científico, dos Quadros.
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Art. 7º – A Instrução Militar é a parte do
§ 2º – Nos cursos de Formação e Graduação, a
Ensino Profissional atinente ao adestramento dos aprovação em tôdas as disciplinas de um ano constitui
Quadros e da Tropa.
condição essencial para a promoção ao ano seguinte.
§ 3º – A aprovação nos cursos de
Aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos, constitui
CAPITULO II
condição essencial para a promoção aos postos e
DAS MODALIDADES DE CURSOS DO ENSINO graduações superiores, dos respectivos Quadros.
MILITAR
§ 4º – A aprovação no curso de Altos Estudos
Militares constitui condição essencial para o acesso a
Art. 8º – O Sistema de Ensino Militar será General.
constituído das seguintes modalidades de cursos:
CAPÍTULO III
I – de Formação ou Graduação, estes
referentes ao Ensino Técnico e Científico e
DOS GRAUS DO ENSINO MILITAR
aquêles ao Ensino Bélico, ambos de caráter
básico, visando ao exercício dos cargos ou
Art. 9º – O Ensino Militar compreende 3 (três)
funções peculiares aos primeiros postos ou
graus:
graduações da hierarquia militar;
– elementar
II – de Especialização, destinados à
– médio
habilitação para cargos ou funções cujo exercício
– superior.
exija conhecimento e técnicas adquiridas em
Art. 10 – O Ensino Militar de grau elementar,
cursos anteriores;
ministrado
na instrução militar, visa capacitar o soldado e
III
–
de
Extensão,
destinados
à
o
cabo
ao
desempenho de funções integrantes de uma
complementação de conhecimentos e técnicas
qualificação
militar.
adquiridas em cursos anteriores;
Art. 11 – O Ensino Militar de grau médio,
IV – de Aperfeiçoamento, destinados à
abrangendo
as
modalidades
de
Formação,
atualização e ampliação de conhecimentos
Aperfeiçoamento e Extensão, é constituído de 2 (dois)
necessários ao exercício de cargos ou funções
ciclos:
próprias de postos ou graduações superiores;
I – o primeiro destina-se à formação e ao
V – de Pós-Graduação, que sucedendo aos
aperfeiçoamento dos Sargentos para o exercício dos
cursos de Graduação, destinam-se à capacitação cargos ou funções próprios de qualificações militares
para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa correspondentes a suas graduações;
científica
e
tecnológica,
bem
como
à
II – o segundo destina-se à habilitação dos
complementação do ensino especializado;
Primeiros-Sargentos e Subtenentes para o ingresso nos
VI – de Altos Estudos Militares, destinados Quadros de Oficiais de Administração e de Oficiais
à seleção e à conseqüente capacitação para o Especialistas.
exercício dos Grandes Comandos terrestres e
Art. 12 – O Ensino Militar de grau superior
chefias da Alta Administração do Exército, bem compreende 3 (três) ciclos:
como para o desempenho de cargos de direção
I – o primeiro, abrangendo as modalidades de
setorial incumbidos da elaboração de programas cursos de Formação ou Graduação, Especialização e
de pesquisa tecnológica e de produção de Extensão, capacita ao exercício dos cargos ou funções
material bélico.
privativas de Oficial Subalterno e Capitão, previstas nos
§ 1º – Os cursos e seus currículos serão Quadros de Organização;
organizados de maneira a propiciar a necessária
II – o segundo, abrangendo as modalidades de
habilitação para o exercício dos cargos ou cursos
de
Aperfeiçoamento,
Pós-Graduação,
Especialização
funções militares.
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e Extensão, capacita ao exercício dos cargos ou
funções privativas de Oficial Superior, consignadas
nos Quadros de Organização;
III – o terceiro, abrangendo o curso de Altos
Estudos Militares, capacita o Oficial ao exercício dos
cargos ou funções previstas no Quadro de EstadoMaior da Ativa e no Quadro de Oficiais-Generais.
Art. 13 – Cada ciclo do Ensino Militar de grau
superior compreenderá a realização de cursos, por
êle abrangidos, seguidos, compulsòriamente de
períodos de aplicação realizados, conforme o caso,
em Corpo de Tropa, Instituto de Ensino e Pesquisa,
Estabelecimentos Industrial, Estado-Maior e outras
Organizações Militares adequadas.
CAPITULO IV
DAS CONDIÇÕES DE MATRÍCULA NOS
DIFERENTES CURSOS
Art. 14 – A matrícula nos cursos de Formação
ou Graduação será concedida ao brasileiro que,
concluído o ensino de 1º grau, no caso de curso do
Ensino Militar de grau médio, ou o ensino de 2º grau,
no caso de curso do Ensino Militar de grau superior,
habilite-se mediante concurso, satisfeitas as demais
exigências da legislação vigente.
Parágrafo
único
–
Serão
também
matriculados, nos cursos profissionais de
Graduação, os militares com o curso de Formação
de Oficial que, para tanto, se habilitem mediante
concurso.
Art. 15 – A matrícula nos cursos de
Especialização será feita mediante requerimento
do
interessado
ou
compulsòriamente,
considerando-se, em um e outro caso, o interêsse
do Exército.
Parágrafo único – Em cada ciclo, o Oficial só
poderá fazer um curso de Especialização, devendo
o curso do ciclo mais elevado ter correlação com o
anterior.
Art. 16 – A matrícula nos cursos de
Extensão, considerados os graus e ciclos de
ensino, será, de preferência, concedida aos
militares que a requeiram.

Parágrafo único – Quando as vagas não forem
preenchidas por candidatos voluntários, a matrícula
será feita compulsòriamente, considerados os
interêsses do Exército.
Art. 17 – A matrícula nos cursos de
Aperfeiçoamento será concedida aos militares que,
tendo realizado o período de aplicação, após o
término do curso de Formação ou Graduação,
satisfaçam às exigências da legislação militar.
Parágrafo único – O adiamento de matrícula
nos cursos de Aperfeiçoamento, por mais de duas
vêzes, eliminará, definitivamente, o direito do militar
à matrícula.
Art. 18 – A matrícula nos cursos de PósGraduação
será
concedida
aos
Oficiais
aperfeiçoados que a requeiram e satisfaçam às
exigências de seleção, observadas as respectivas
especialidades técnicas e os interêsses do Exército.
Parágrafo único – Eventualmente, poderão ser
matriculados nos cursos de Pós-Graduação os
candidatos civis que preencham as condições
prèviamente estipuladas.
Art. 19 – A matrícula no curso de Altos
Estudos Militares será concedida a Capitães
aperfeiçoados e a Majores, em função da
classificação e da menção obtidas no curso de
Aperfeiçoamento ou que, não tendo conseguido a
classificação e a menção exigidas, sejam aprovados
e classificados em Concurso de Admissão,
satisfeitas as demais exigências da legislação em
vigor.
§ 1º – Em ambos os casos, a matrícula
depende de o Oficial ser considerado, pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército, moral e profissionalmente
apto para efetivá-la.
§ 2º – O Oficial chamado para matrícula no
curso de Altos Estudos Militares, em virtude do
resultado alcançado no curso de Aperfeiçoamento,
poderá requerer adiamento de matrícula, por duas
vêzes, por motivo excepcional, assim julgado pela
autoridade militar competente.
§ 3º – O candidato ao curso de Altos Estudos
Militares que, submetendo-se ao Concurso de
Admissão, fôr inabilitado por duas vêzes perde,
definitivamente, o direito à matrícula.
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CAPITULO V
DAS PECULIARIDADES DO ENSINO DO PESSOAL
DA RESERVA
Art. 20 – A progressão do Ensino Militar dos
Quadros da Reserva é intermitente.
Art. 21 – Os Quadros da Reserva estão
obrigados, sempre que o Ministro do Exército julgar
necessário, a realizar estudos teóricos e participar de
exercícios de aplicação, visando ao aperfeiçoamento
e atualização dos conhecimentos militares, bem
como à sua capacitação para o exercício das
funções dos postos e graduações superiores.
Art. 22 – O pessoal da Reserva, quando
convocado para atender situações de emergência,
de calamidade pública ou de guerra, receberá
preparo de atualização, de caráter prático.
TÍTULO III

ca definida pelo Ministro do Exército, expedir
diretrizes traçando as linhas gerais do Ensino Militar.
Art. 28 – O Departamento de Ensino e
Pesquisa, como órgão central da administração do
Ensino no Exército e de acôrdo com diretrizes a que
se refere o artigo anterior, dirigirá setorialmente as
atividades do ensino no Exército, excetuada a
Instrução Militar ministrada nos Corpos de Tropa,
que é da responsabilidade dos Comandos de
Exército e Militares de Área.
TITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI

Art. 29 – O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
DO ENSINO DE 1º E 2º GRAU
Parágrafo único – O Ministro do Exército, até a
implantação definitiva das disposições desta lei,
Art. 23 – O ensino a que se refere o art. 5º da poderá expedir os atos que se fizerem necessários à
presente lei, em princípio e observadas as sua execução.
peculiaridades a êle inerentes, orientar-se-á pelas
diretrizes emanadas da legislação federal específica.
CAPÍTULO II
Art. 24 – O ensino supletivo a que se refere o
parágrafo único do art. 5º será ministrado com a
DA VIGÊNCIA DA LEI
cooperação do Ministério da Educação e Cultura e
dos Governos dos Estados e Territórios.
Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua
Art. 25 – Os cursos de formação de mão-de- publicação, revogadas as disposições em contrário.
obra industrial realizar-se-ão em escolas de
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
aprendizagem instaladas, de preferência, em O Expediente lido vai à publicação.
Estabelecimentos Fabris Militares ou, mediante
Sôbre a mesa, requerimento, cuja leitura será
convênio, em entidades civis.
feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
TÍTULO IV
REQUERIMENTO
DAS ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS NA
Nº 246, DE 1971
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO NO EXÉRCITO
Sr. Presidente:
Art. 26 – O Ministro do Exército estabelecerá a
Nos têrmos do art. 234 do Regimento
política de Ensino, mediante diretrizes baixadas aos Interno,
requeremos
a
transcrição,
nos
órgãos responsáveis pelo seu planejamento e Anais do Senado, do discurso proferido pelo exexecução.
Governador Luís Vianna Filho, na sede
Art.
27
–
Ao
Estado-Maior
do da Associação Baiana de Imprensa, onde focaliza
Exército compete, de acôrdo com a políti- a vida do insigne brasileiro Rui Barbosa, que
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tanto honrou esta Casa, na solenidade comemorativa
do 122º aniversário do seu nascimento.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1971. –
Lourival Baptista, Ruy Santos, Heitor Dias, Benjamin
Farah, Antônio Fernandes, Paulo Tôrres, Daniel
Krieger, Antônio Carlos, Paulo Guerra, Carvalho
Pinto, Helvídio Nunes, Flávio Brito, José Lindoso,
Alexandre Costa, Fernando Corrêa, Tarso Dutra,
Clodomir Milet, Carlos Lindenberg, Orlando
Zancaner, Waldemar Alcântara, Amaral Peixoto,
Geraldo Mesquita, Accioly Filho, Wilson Gonçalves,
Saldanha Derzi, Dinarte Mariz, Danton Jobim, Wilson
Campos, Vasconcelos Torres, Ney Braga, Adalberto
Sena, Nelson Carneiro, Renato Franco.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
De acôrdo com o art. 234, § 1º, do Regimento
Interno, o requerimento que acaba de ser lido será
submetido a exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Saldanha Derzi.
O SR. SALDANHA DERZI (Lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, como representante de um dos
Estados integrantes da extensa Região CentroOeste do Brasil, é com justificado orgulho que
ocupo a tribuna do Senado Federal, para, em
meu nome, e associando-me à satisfação de
todos os seus habitantes, congratular-me com o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
pela feliz e oportuna iniciativa de lançar o
Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste,
destinado a dar as condições propiciatórias de
sua arrancada ou decolagem para seu pleno
desenvolvimento
sócio-econômico,
o
que
constituirá, por certo, base segura de sua marcha
para a etapa áurea de alta produtividade e
consumo de suas imensas riquezas.
Êsse take-off para o aceleramento e
impulso econômico do Centro-Oeste brasileiro foi
estruturado,
como
sabemos,
após
o
dimensionamento sócio-econômico de suas
mutações periódicas de diferente natureza;
depois
do
estabelecimento
técnico
do
ritmo das flutuações da sua vida econômica;
após a descrição e mensuração dos fa-

tos econômicos que mais o caracteriza e após
rigoroso prognóstico de sua evolução dinâmica.
A propósito convém destacar a oportuna
observação feita pelo relator do 1º Plano Nacional de
Desenvolvimento – o eminente Senador Accioly Filho
– nobre representante do Paraná – "Nosso esfôrço
deve ser acentuado para fugir ao sacrifício do culto
da Democracia em favor do culto do crescimento
porque ambos são compatíveis." Sòmente o
desenvolvimento poderá propiciar a plenitude
democrática
–
"Destaca
ainda
que
o
desenvolvimento
econômico
é
condição
indispensável à preservação da democracia, para
que esta não acabe por frustrar as esperanças da
maioria dos cidadãos, que se veja empobrecida e
sofredora ao lado de minoria privilegiada e
gozadora."
Chegou finalmente a hora e a vez de ser
dinamizada
a
escassa
e
desorganizada
produtividade da economia de uma região que,
malgrado suas portentosas potencialidades, se
encontra, até hoje, inexplicàvelmente, prêsa a
processos rudimentares de produção e de trabalho.
Como não podia deixar de ser, o objetivo
primeiro dêsse plano redentor destina-se à
construção de uma rêde rodoviária básica, capaz de
representar sólido tronco de um sistema capilar, que
se estenderá como elemento ativador e propulsor de
tôda a atividade econômica do Centro-Oeste.
Mas para que possa funcionar eficientemente
êsse sistema capilar representativo das várias
estradas escoadoras dos produtos do trabalho do
homem dessa região, de molde atender à demanda
de consumo e da exportação, o plano governamental
instituiu uma vasta rêde de silos e armazéns, usinas
de beneficiamento e frigoríficos, com financiamentos
do Banco do Brasil.
A única ressalva que permitiríamos fazer
ao programa governamental é o da não-inclusão
do asfaltamento da BR-463 destinada a ligar
Dourados a Ponta Porã – com apenas 116
quilômetros. Essa estrada, além de demandar
as fronteiras do Paraguai, é a via natural por
onde irão fluir as imensas riquezas produzidas
em grande parte das bacias Paragui-Paraná,
nas lindes mato-grossenses. Essa região está
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recebendo um grande afluxo de milhares de
imigrantes gaúchos, homens afeitos à agricultura,
que, introduzindo a modernização e mecanização
das lavouras, já iniciaram o cultivo da soja e do trigo,
com uma previsão de safra de mais de um milhão de
sacas daqueles cereais para 1972.
Estamos certos, porém, que, atentando para a
importância que a referida rodovia representa para a
econômia daquela região, o Govêrno tomará a
iniciativa de propor a sua inclusão dentro do
PRODOESTE, em regime prioritário.
Para alicerçar êsse grande empreendimento, o
PRODOESTE, seguindo a mesma linha realista do
Plano de Integração Nacional e de Programa de
Redistribuição de Terras e Estímulos à Agroindústria
do Norte e Nordeste, irá promover o aproveitamento
em bases técnicas racionais do Pantanal Matogrossense, bem como a regularização dos cursos de
água do Centro-Oeste, muitos dêles representativos
de inestimáveis fontes de riqueza econômica.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. SALDANHA DERZI: – Com muito
prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Compartilho com
V. Ex.ª, aliás como todo Mato Grosso, do grande
entusiasmo e da grande admiração do nosso povo
pela implantação próxima do PRODOESTE, do
Programa de Desenvolvimento do Oeste. V. Ex.ª se
refere a um trecho de estrada que não foi incluído no
plano prioritário. Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª
com relação à importância dêsse trecho. Nós que
conhecemos bem, porque palmilhamos essa região
em todos os sentidos, sabemos perfeitamente o
significado que teria se estender a estrada até a
fronteira do Paraguai, em Ponta Porã, a fim de que
tôda a região fôsse, também, englobada nesse
surto de progresso, que vai ser extraordinário,
que ninguém pode prever, nem mesmo aquêles
que estudaram o projeto, como o Presidente
Médici, pois que o projeto é pràticamente da sua
autoria. Mas quero, também, fazer uma
observação: V. Ex.ª reclama não ter sido incluído,
como não o foi, também o trecho que seria a
ligação de Frutal, passando pelo Pôrto Alen-

castro, até encontrar a ponta do Pantanal em Coxim.
Mas o PRODOESTE constitui uma primeira etapa –
é sòmente isto que eu desejava deixar no espírito de
V. Ex.ª – constitui uma primeira etapa dessa obra
portentosa de desenvolvimento, não só do sul de
Mato Grosso, mas de todo o Centro do Brasil, a
ligação econômica do desenvolvimento da Amazônia
ao progresso do Centro-Sul do País. É a primeira
etapa. Outras virão. E essa ligação que V. Ex.ª hoje
reclama para Ponta Porã, como outra para Bela Vista
e Pôrto Murtinho, como esta outra para Frutal, no
Triângulo Mineiro, serão estudadas e virão numa
segunda etapa, para completar a obra que vai ser
iniciada com a implantação do PRODOESTE.
O SR. SALDANHA DERZI: – Muito grato
pelas magníficas palavras do eminente Líder
Filinto Müller, que inegàvelmente irão abrilhantar
meu modesto discurso. Estou plenamente de
acôrdo com V. Ex.ª. Acredito mesmo que êsse
pequeno trecho de 116 quilômetros foi um lapso
na elaboração do programa, e tenho certeza,
verificada a importância dêsse pequeno trecho de
estrada de Dourados a Ponta Porã, para o
ativamento mais rápido das riquezas daquela
região, essa omissão será imediatamente sanada.
E como disse V. Ex.ª, esta é a primeira etapa, um
primeiro programa para o Estado de Mato Grosso,
que não tinha nada. Outras medidas, tenho
certeza, virão, porque outros problemas bastante
sentidos e proclamados, como a exploração das
nossas imensas riquezas minerais, um programa
arrojado de eletrificação em todo o Estado de Mato
Grosso, que há de vir logo depois êsse programa,
tenho certeza, para propiciar a industrialização e a
exploração das riquezas naturais do nosso grande
Estado. Muito grato a V. Ex.ª pela contribuição às
minhas modestas palavras.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite V.
Ex.ª?
O SR. SALDANHA DERZI: – Ouço com
prazer o nobre Senador Fernando Corrêa.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Nobre
Senador
Saldanha
Derzi,
junto
minhas
palavras às do Senador Filinto Müller, mas quero
ressaltar aqui um aspecto de vital importância – o
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trecho Dourados-Ponta Porã. É o aspecto estratégico
dêsse trecho. A ligação de Ponta Porã com São
Paulo estaria nas cogitações do Govêrno, o que
significa levar o asfalto até a fronteira, o que teria
importância, inclusive, nos planos de defesa
nacional.
Assim, aos aspectos comercial, financeiro e
econômico do trecho Dourados-Ponta Porã há que
acrescentar
a
importância
estratégica
do
empreendimento.
O SR. SALDANHA DERZI: – Muito grato às
palavras de V. Ex.ª; estou inteiramente de acôrdo.
Há dois anos, quando se procediam manobras na
região do Iguatemi, viajando de Ponta Porã a
Dourados tive ocasião de socorrer dois veículos das
Fôrças Armadas que se acidentaram, pelo péssimo
estado da estrada Dourados-Ponta Porã. Ainda mais:
essa estrada é a continuação da estrada PanAmericana, que vem de Assunção a Concepción e
Ponta Porã indo até Santos, que é um pôrto livre do
Paraguai. De forma que se iniciou, se não me
engano, o asfaltamento da estrada ConcepciónPedro Juan Caballero e, então, soaria muito mal para
nós, brasileiros, que êles viessem de Assunção a
Pedro Juan Caballero e encontrassem essa
interrupção de apenas 116 quilômetros, sem asfalto,
para alcançar o asfalto e vir até São Paulo, Rio e
Brasília. Muito grato a V. Ex.ª.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. SALDANHA DERZI: – Com muito
prazer.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Meu caro
colega, Senador Saldanha Derzi. É com muita
alegria, com meu coração mesmo em festa, que
assisto V. Ex.ª falando, aqui, neste momento,
sôbre essa providência do Govêrno em favor de
Centro-Oeste e que vai beneficiar, intensamente,
o Estado de Mato Grosso. Falo com muita alegria,
porque estou recordando o meu velho
companheiro Rachid Derzi do curso primário;
vi-o depois no ginásio, vi-o na Faculdade
de
Medicina,
vi-o
na
Câmara
dos
Deputados e, agora, no Senado Federal,
defendendo a nossa terra, o nosso povo, tantas
vêzes esquecidos por governos anteriores. O

atual Governo teve, realmente, uma atenção tôda
especial por aquela região, rica, econômicamente
rica, mas financeiramente pobre, sem poder
desenvolver-se por falta de apoio oficial. Portanto,
esta alegria, êste entusiasmo, esta fé nos destinos
de Mato Grosso, tudo isso enche o meu coração de
esperança e não poderia ficar indiferente, nem
poderia desconhecer, como nenhum brasileiro o
pode, uma providência desta natureza. Porque, onde
existe miséria, onde existe abandono, onde existe
descaso, existe igualmente fermentação, mal-estar,
que põe em risco as demais regiões. Eis por que
também ando muito preocupado com as sérias
denúncias dos valorosos companheiros, dos
valorosos colegas do Nordeste. Nós, que nascemos
no Estado de Mato Grosso, diante dessa
providência, temos que consignar nossa alegria,
nosso entusiasmo, nossa esperança. Congratulo-me
com V. Ex.ª, compartilho da alegria de V. Ex.ª, nobre
Senador Saldanha Derzi, bem como da dos
brilhantes companheiros de Mato Grosso e de Goiás,
os companheiros e colegas do Centro-Oeste. Esta,
realmente, é hora de esperança.
O SR. SALDANHA DERZI: – Muito grato,
eminente Senador Benjamin Farah, um dos orgulhos
de nosso Estado, conterrâneo que tem abrilhantado
as duas Casas do Congresso Nacional, antes na
Câmara dos Deputados e, hoje, no Senado Federal.
Como já vão longe os anos de nossa mocidade,
nobre Senador Benjamin Farah, e sempre – graças a
Deus – com nosso espírito voltado para o trabalho
pela grandeza de nosso Estado e do Brasil.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite-me V.
Ex. um aparte?
O SR. SALDANHA DERZI: – Com muito
prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Até agora V.
Ex.ª foi aparteado por três ilustres mato-grossenses.
Desejo falar em nome daqueles baianos, que
constituem a grande colônia sediada em Mato
Grosso. Inclusive há cidades onde 80% dos
habitantes são baianos. De modo que as esperanças
aqui afloradas, aqui cantadas, não são apenas dos
que nasceram em Mato Grosso; são dos que
vivem em Mato Grosso e, também, daqueles baianos
que lá, na minha terra natal, acompanham os
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passos e o destino dos que emigraram para a terra de
Mato Grosso. Se eu pudesse fazer alguma crítica a
êste projeto, seria o de ter sido um decreto-lei...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Perfeito.
O SR. NELSON CARNEIRO: – ...e não projeto
de lei, para que recebesse, desde logo, a contribuição
valiosa de Deputados e Senadores, evitando-se assim,
as restrições que V. Ex.ª e os nobres colegas estão
fazendo à propositura. Vale, porém, a intenção do Sr.
Presidente da República. A Minoria – e já agora falo
nesse sentido, me desligando dos velhos laços com a
terra natal – estará sempre pronta a dar a sua
colaboração a tudo que vise ao desenvolvimento das
diversas regiões do País. Sòmente um país
inteiramente poderoso, em tôdas as suas regiões, sem
as distinções e dificuldades que têm marcado, até hoje,
a nossa evolução pode, realmente, caminhar para os
seus grandes destinos. É preciso que Legislativo e
Executivo não se preocupem, apenas, com os
problemas internos dos Municípios, mas que se
compenetrem de que somos um país voltado para o
futuro, para dias maiores, na comunidade internacional.
Felicito, portanto, V. Ex.ª por abordar assunto que
enseja ao velho baiano recordar os baianos que para
Mato Grosso emigraram, entre os quais, talvez,
estejam perdidos alguns da minha própria família.
O SR. SALDANHA DERZI: – Muito grato,
eminente Líder Nelson Carneiro, a quem conheci há
muitos anos. Eu era jovem ainda, iniciando a minha
vida política, no Território Federal de Ponta Porã,
quando fomos a Corumbá, naquela magnífica
excursão política de 1945. Lá nos conhecemos. O
povo mato-grossense, desde então, soube admirar a
brilhante inteligência de V. Ex.ª. Muito grato pelas
suas palavras.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. SALDANHA DERZI: – Pois não, nobre
colega.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Estou dando
um aparte, agora, para que seja interrompida
sòmente uma vez a brilhante oração de V. Ex.ª.
Fala V. Ex.ª do PRODOESTE e não poderia
eu
deixar
de
juntar-me
também
às
alegrias que manifesta, eis que o PRODOESTE

vem em benefício de Mato Grosso. Conquanto
represente o PRODOESTE – como bem afiançou e
afirmou o eminente Líder da Maioria, Senador Filinto
Müller – a primeira etapa de um processo
desenvolvimentista, que o Govêrno Federal pretende
exercer na área, a verdade é que, especìficamente, o
Estado de V. Ex.ª, o Estado de Mato Grosso, ainda
que o PRODOESTE não contivesse o asfaltamento
das estradas programadas, bastaria que êle
previsse, como previu, o aproveitamento de tôda a
imensa região do Pantanal Mato-Grossense, para
servir, só esta medida governamental, como
alavanca de que o grande povo Mato-Grossense
precisa para correr, célere, rumo ao progresso e ao
desenvolvimento. As alegrias de V. Ex.ª são
plenamente justificadas, porque não são só as
alegrias dos mato-grossenses e dos baianos que
moram em Mato Grosso, mas as alegrias de todo o
povo brasileiro que sabe que podem os homens do
Nordeste, do Norte, do Sul, Leste e Oeste ir para
Mato Grosso, porque lá existe uma ação
governamental válida, de um homem que é
verdadeiro líder, preocupado com a grandeza da
Pátria – o eminente Presidente Emílio Médici.
O SR. SALDANHA DERZI: – Muito grato às
palavras generosas do eminente Senador Osires
Teixeira. Nós, mato-grossenses, mais satisfeitos,
mais contentes, ainda ficamos em vermos todos
irmanados, na solução de angustiantes problemas
que ainda afligem os Estados de Goiás e Mato
Grosso. Decerto que êstes dois Estados, de mãos
dadas, irão contribuir para o desenvolvimento e a
grandeza da Pátria.
Continuando, Sr. Presidente:
(Retoma a leitura.)
O Decreto do PRODOESTE soa, assim, aos
homens dessa região esquecida há decênios das
autoridades governamentais, como uma clarinada de
redenção.
A substanciosa soma de recursos que lhe será
destinada na sua previsão inicial, por um triênio, da
ordem de 650 milhões de cruzeiros, para atender aos
empreedimentos programados, representa, por certo, a
contribuição mais significativa dentre as poucas
iniciativas até hoje tomadas para beneficiar a única re-
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gião, convém que se diga, até hoje desprovida de
qualquer plano ou programa específico.
Importa, a seu turno, ressaltar que o
PRODOESTE vai utilizar recursos já consignados
dentro dos Orçamentos fiscal e monetário, não
importando, destarte, em quaisquer desvios ou
sangrias nos incentivos fiscais destinados a outras
regiões, nem tampouco na criação de quaisquer
novas tributações.
Não contará, assim, o Centro-Oeste com
recursos criminosos provenientes de emissões
descontroladas, como sucedia, amiúde, com antigos
planos mirabolantes e demagógicos.
A fôrça propulsora do nôvo programa
governamental não foi de fontes inflacionárias, mas
se assenta sôbre uma plataforma estrutural de
serviços básicos, sem possibilidade de desvios de
seus recursos e sem perigos de descontinuidade de
seus empreendimentos.
Temos, agora, certeza de que o antigo Projeto
do Pantanal bastante ampliado em vários pontos
pelo... PRODOESTE, irá, efetivamente, dar
solucionamento ao problema de proteção à pecuária
e à população de tôda a região com base em
estudos técnicos do regime de cheias do rio
Paraguai e do conhecimento científico da hidrografia
e da morfologia hidrográfica da bacia dêsse grande
rio.
Desta vez, não temos dúvida, o...
PRODOESTE irá concretizar todo o ambicioso, mas
bem estudado, projeto de recuperação da área do
Pantanal de Mato Grosso, com fundos oferecidos
pelas Nações Unidas, o que constitui penhor do
despertar das potencialidades agrícolas de tôda a
região e da efetiva proteção de seus incontáveis
rebanhos.
Está, agora, tôda a vasta área devidamente
equacionada, para, juntamente com as outras
regiões do País, poder integrar-se no atual esfôrço
de desenvolvimento nacional e para dinamizar e
explorar tôda a sua potencialidade econômica a curto
prazo.
Comprova esta perspectiva o sentido imediato
do PRODOESTE, apoiado na abertura de rodoviastroncos como centro de um sistema vicinal, capaz de

estimular de tal sorte a produtividade que seus
efeitos deverão surgir sem tardança.
Por seu turno, a programada rêde de silos e
armazéns representará um dos mais fortes estímulos
ao desenvolvimento agropecuário da região.
Podemos, agora, ver Mato Grosso, Goiás e o
Distrito Federal integrando a área de um plano
dinâmico, capaz de "expandir as suas fronteiras
econômicas e sociais", como afirmou o Chefe da
Nação e objetivando a reduzir as tensões internas
"inerentes
ao
próprio
fenômeno
do
desenvolvimento".
Possui, hoje, a Região Centro-Oeste um
projeto realista e corajoso, capaz de abrir as portas à
rápida expansão de sua imensa riqueza
agropecuária, com vistas inclusive à exportação, e
em condições de formar com o resto do País um
todo econômico e social.
Aliás o PRODOESTE é uma conseqüência
natural da filosofia do Govêrno do Presidente Médici,
que pretende que tôdas as regiões do País se
incorporem, consoante o seu potencial de riquezas,
ao processo nacional de desenvolvimento, não
admitindo assim que o progresso econômico-social
se restrinja a determinadas porções do nosso
território.
Uma das obras notáveis da Revolução foi
exatamente esta: a de integrar todo o País no
desenvolvimento, a de propiciar um crescimento
harmônico, a de manter um equilíbrio no progresso
de tôdas as regiões.
A federação não é mais só para o leste, nem
só para o sul. Ao território nacional havia um dia de
serem chamadas tôdas as porções que o compõem,
e o Govêrno havia de estar atento também aos
problemas dos espaços vazios.
Das multidões dos grandes centros, com o seu
poder de atração e de coação, o Govêrno central
teria um dia de libertar-se e vê que havia ainda, no
Brasil, quase um continente para ser ocupado e,
mais do que isso, até descoberto.
Só assim é que se fará a grandeza de uma
nação, como a pátria norte-americana só se fêz
maior quando o oeste se incorporou à civilização
nascente.
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Se o País não ficasse a dever outros serviços
à Revolução, e os deve muitos, êsse marcaria e
justificaria até uma Revolução, porque, em verdade,
foi ela que acabou repondo o conceito de Pátria nos
seus têrmos inteiros e na sua geografia completa.
Por todos êsses motivos, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, desejamos desta tribuna
externar o preito de nosso reconhecimento por mais
esta iniciativa benemérita e patriótica do Govêrno
Médici, que bem revela a sensibilidade de seu
espírito sempre voltado para o solucionamento dos
grandes problemas nacionais.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet.
O SR. CLODOMIR MILET (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
descobertas as formidáveis jazidas de minérios de
ferro da Serra dos Carajás, logo se levantou o
problema: como explorá-los? Como transportá-los?
Por onde exportá-los?
Firmou-se a convicção, de que o pôrto de
Itaqui, pela sua situação, pelas possibilidades que
oferece à acostagem de navios de maior calado,
seria o ideal para o embarque dos minérios.
Mas como e por que meios transportá-los até
o Itaqui?
O transporte rodoviário, aproveitando-se as
estradas já abertas ou em construção, não se
prestaria ao fim colimado. O custo dos fretes seria
onerosíssimo para a mercadoria.
Minérios se transportam por via férrea – isso é
o natural, o lógico, o correto, o certo.
Ter-se-ia, então, de construir uma ferrovia que
partindo do Araguaia – Tocantins fôsse ter a São
Luís, numa extensão de cêrca de 800 quilômetros.
Seria possível a construção dessa ferrovia?
Indiscutìvelmente, a resposta só poderia ser
afirmativa.
Em
discurso
que
pronunciei,
desta tribuna, em dias da semana pas-

sada, tive oportunidade de falar na necessidade da
construção da Tocantina, ferrovia há tanto tempo
sonhada pela gente do meu Estado e que faria essa
ligação do Tocantins-Araguaia ao pôrto de Itaqui.
Pensassem e agissem nossos homens públicos
do princípio do século ou da década de 1920 ou 1930
como pensam e agem os nossos homens de govêrno
de hoje; tivessem tido, àqueles tempos, a coragem de
decidir e de realizar, como a têm tido, nestes tempos de
após 1964, essas esclarecidas equipes de govêrno
que, sob o comando firme e seguro dos eminentes
Presidentes que a Revolução nos deu, e já teríamos,
de há muito, a Tocantina construída e em tráfego,
cabendo-nos, então, apenas e agora, equipá-la e
prepará-la para as novas tarefas a que a descoberta
das jazidas do Tocantins-Araguaia iria convocá-la.
É que, Sr Presidente, a Tocantina tem sido,
desde há um século, motivo de cogitações e discussão
das administrações do Maranhão, conforme nos revela
Jerônimo José de Viveiros, historiador e professor
maranhense, que escreveu uma obra notável, História
do Comércio do Maranhão, editada pela Associação
Comercial do meu Estado, e de cujo capítulo XIII, sob o
título A Desejada Tocantina, transcrevo os seguintes
trechos:
"A aspiração era velha, vinha do regime
monárquico, quando Augusto Olímpio Gomes de
Castro, na Presidência da Província, em 1873,
contratou com os engenheiros Ernesto Diniz Etreet e
Reinaldo von Kriger a incorporação de uma companhia
para o fim de construir uma estrada de ferro ligando
Serra do Corda às margens do Tocantins. Kriger foi ao
sertão maranhense e levantou o traçado, pedindo ao
Govêrno do Império garantia de juros para o capital a
despender e um determinado prazo para uso e gôzo da
estrada a construir. Não conseguindo, a emprêsa
malogrou-se.
Passados dezessete anos, já na República,
em 1890, associado ao comerciante de
nossa praça Henri Airlie e ao Dr. Almir
Nina, o engenheiro Nicolau Vergueiro Le-Cocq
estudou nôvo traçado, partindo da Barra do
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Corda e terminando em Carolina, à margem do rio
Tocantins.
Êste projeto ficou prejudicado, com a
concessão anteriormente dada ao Dr. Aarão Reis,
que a transferiu à Companhia Geral de
Melhoramentos do Maranhão, a qual, ficou dito no
capítulo VI dêste volume, se limitou a abrir uma
picada entre Caxias e Pedreiras.
Em 1897, o Govêrno do Estado tentou,
debalde, por uma lei chamar concorrência para a
construção da sua grande via de penetração, e em
1910, o Governador Luís Domingues fêz nova
tentativa, propondo à União fôsse o Estado o seu
empreiteiro, para o que habilitava o empréstimo
financeiro que acabava de fazer na França.
Recusado pela União, em virtude de dispositivo
legal, talvez disso se tivesse originado a sua
deliberação de encarregar o nosso competente
conterrâneo, engenheiro José Palhano de Jesus,
então fiscal da construção da estrada de ferro S.
Luís-Caxias, de levantar o traçado da desejada
Tocantina, partindo de Coroatá.
Executado o reconhecimento técnico, Palhano
constatou a extensão de 584 quilômetros, assim
discriminados: de Coroatá a Barra do Corda – 262
km, de Barra do Corda a Grajaú – 137 km, de Grajaú
a Pôrto Franco – 185 quilômetros. O ponto
culminante da estrada projetada seria o alto da
chapada de Santana, 330 metros acima de Coroatá
e 170 acima de Grajaú.
Dormia, sob o pretexto de estudos, no
Ministério da Viação, o traçado de Palhano de Jesus,
quando Marcelino Machado, que levara em 1918
para a Câmara Federal, no seu programa, como já
enunciamos o item da Tocantina, se interessou pelo
assunto."
Refere ainda o Prof. Viveiros, usando a
palavra do próprio Marcelino Machado, um
dos grandes chefes políticos do Estado, do antigo
Partido Republicano, tôdas as dificuldades
que se apresentaram à construção dessa ferrovia,
da qual não se cogitou até 1920, quando os esforços
da representação maranhense na Câmara
e no Senado se dirigiram para a conclusão da
São Luís a Caxias, cujas obras paralisadas até
ali, se reiniciaram em 1919, incorporando-se a ela,

em 1920, a Caxias – Flôres, formando a atual
São Luís – Teresina, cuja viagem inaugural se fêz
a 14 de março de 1921.
Em 1921, volta-se a pensar sèriamente na
construção da "Tocantina" consignando-lhe o
orçamento dêsse ano as primeiras verbas, tendo
sido lançada a pedra fundamental em 12 de outubro
de 1922, em Coroatá, sob as mais entusiásticas
manifestações da população.
Ficamos nisso até depois da Revolução de
1930, quando Getúlio Vargas autorizou o início
efetivo das obras.
Quarenta quilômetros do primeiro trecho –
Coroatá a Pedreiras – já tinham sido construídos
quando se decidiu suprimir todos os ramais
ferroviários antieconômicos e lá se foi por água
abaixo o sonho dos maranhenses, com a retirada
dos trilhos da sua tão almejada Tocantina.
Desejo, neste momento, prestar uma
homenagem a essa grande figura de homem
público da minha terra, que tanto a dignificou nos
mandatos que exerceu, na Câmara dos
Deputados, o ínclito Dr. Marcelino Machado,
autor do projeto que se transformou na Lei nº
4.494, de 18 de janeiro de 1922, "mandando
lançar no Planalto Central a pedra fundamental
da Capital Federal no dia 7 de setembro de 1922,
o que foi realizado por Epitácio Pessoa" e o faço
lendo o final do discurso em que, a 4 de juho de
1923, o eminente representante do Maranhão
justificava a construção da Tocantina:
"Só então, quando do Planalto Central o
Govêrno Federal puder abranger de um só golpe
de vista tôda a vastidão da nossa pátria; quando
lá irradiarem como os dedos de uma das mãos as
vias férreas em tôdas as direções do nosso
imenso território; quando, fora do meio
cosmopolita
desta
cidade,
estivermos
impregnados da alma das populações do interior
que são o cerne da nossa nacionalidade, e mais
próximos, e sob a inspiração do Cruzeiro do Sul;
só então o Brasil realizará a profecia de sermos o
País do século XX!"
Estamos
em
Brasília.
Daqui
têm
partido as grandes decisões que estão
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transformando o nosso País na grande potência que
há de ser, em futuro próximo.
A Belém – Brasília, a Transamazônica, o
PROTERRA, o PRODOESTE, isso no que respeita à
Amazônia, ao Nordeste, ao Centro-Oeste, estão a
indicar que chegou a hora da reivindicação secular
do nosso Estado – a construção da ferrovia que
ligará o Tocantins ao Pôrto de São Luís, a chamada
Central do Maranhão, a Tocantina, mesmo porque,
conforme acentuava Marcelino Machado:
"A Tocantina sem o Itaqui não impulsionará a
nossa terra como poderá fazê-lo, assim como o pôrto
de Itaqui, sem estrada, não terá mercadorias para a
exportação. Urge, portanto, que ambos sejam
impulsionados ao mesmo tempo! Só com a solução
dêsses dois empreendimentos pode o Maranhão
retomar o lugar a que tem direito na Federação."
O mesmo já dizia, em entrevista a O Imparcial
de São Luís, em 25 de setembro de 1926, o
Presidente da Associação Comercial do Maranhão,
Sr. José João de Souza:
"Eu penso que, antes do pôrto e apesar de
tôdas as vantagens que êle nos ofereceria,
deveriamos preferir a estrada de ferro do Tocantins.
Se precisamos de facilitar os meios de transporte
para fora do Estado, não menor urgência temos de
estabelecer comunicações mais imediatas com o
interior do Maranhão.
Não careço, aliás, de encarecer os porquês
dêsse modo de ver. Compreende-se fàcilmente. E eu
penso que para o pôrto de São Luís faz-se mister a
estrada do Tocantins.
Ligar o sertão, receber os produtos
valiosíssimos que êle nos manda, para então
embarcá-los para os outros Estados, para o
estrangeiro."
Já estamos a dever à Revolução de 1964 o
pôrto de Itaqui, cujas obras só nos últimos anos
foram retomadas em ritmo apreciável e que deverá
ser inaugurado dentro em breve com tôdas as
instalações implantadas.
Resta-nos pleitear, e o fazemos com o
maior empenho, que o Govêrno Federal retome os
estudos para a construção da ferrovia que permitirá o

transporte dos minérios da Serra dos Carajás até
Coroatá, numa extensão de pouco mais de 500
quilômetros, para daí, pela São Luís – Teresina,
lançá-los no pôrto de Itaqui com o percurso a mais
de apenas 230 quilômetros, resolvendo-se, a um
tempo, uma série de problemas do maior interêsse
para a economia nacional e, em particular, para a
economia do Estado do Maranhão.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª me
concede um aparte?
O SR. CLODOMIR MILET: – Pois não.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Senador
Clodomir Milet, V. Ex.ª faz muito bem em dizer da
gratidão do povo do Maranhão para com a
Revolução, em virtude da construção do pôrto de
Itaqui. Mas V. Ex.ª poderia expressar o interêsse não
só para o Maranhão, – como para todo o Norte, o
que realmente significa o pôrto de Itaqui, com a
possibilidade de atracamento de grandes navios,
surgida com a sua construção. Há que se diligenciar,
porém, e urgentemente, já que o Pôrto de Belém,
lamentàvelmente assoreado, não permite que ali
atraquem navios de grande calado, naviosfrigoríficos capazes de conduzirem a carne que está
sendo produzida já neste momento naquela região.
Não conheço o final do pronunciamento de V. Ex.ª,
mas por certo V. Exª deve estar lembrando aí a
necessidade – que qualifico da maior importância –
de urgentemente, se equipar o pôrto de Itaqui com
câmaras frigoríficas, para que, através daquele pôrto,
possamos nós, da Região Amazônica, exportar os
bois que ali estão produzindo e que já estão
chegando.
Lamentàvelmente
não
há
outra
possibilidade de escoamento para o exterior senão
via aquêle pôrto. Como disse antes, o
pôrto de Belém, lamentàvelmente assoreado, não
oferece sequer perspectiva a médio prazo. Nessas
condições, louvo o pronunciamento de V. Ex.ª,
inserindo como contribuição esta minha lembrança,
para que o Ministério dos Transportes atente
para êsse aspecto e construa as instalações
frigoríficas no pôrto de Itaqui, já que o Pôrto de
Belém, além de não ter condições para atracamento
de navios de grande porte, não tem instalações fri-
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goríficas para guardar sequer um quilo de carne.
O SR. CLODOMIR MILET: – Muito grato pelo
aparte de V. Ex.ª.
No momento, estou apenas cuidando de
conseguir do Govêrno Federal a retomada dos
estudos para construção da ferrovia que ligaria o
Araguaia – Tocantins ao pôrto de Itaqui. Temos
promessa de que o Govêrno nos entregará o pôrto
completamente equipado.
A observação que faz V. Ex.ª é da melhor
procedência, porque, indiscutìvelmente, inaugurado
o pôrto, de fácil acesso, permitindo a atracação, a
acostagem de navios de maior calado, êsse pôrto
tem que ser utilizado para o transporte dos minérios
dos Carajás, como também para a carne que vem do
Norte de Goiás, lá da Amazônia.
Através dêsse pôrto será incrementada a
exportação de todos os produtos da nossa região,
inclusive a carne, a que V. Ex.ª acaba de se referir.
Louvo V. Ex.ª pela lembrança e fico muito grato por
essa observação que, incorporada ao meu discurso,
fará com que o Sr. Ministro dos Transportes, ao
tomar conhecimento da pretensão do Maranhão, no
que diz respeito à ferrovia, olhe para o pôrto de Itaqui
e lá faça instalar os frigoríficos, além dos armazéns,
dos trapiches e de todo os equipamentos
necessários para a carga e descarga dos navios que
ali vão ancorar.
(Retoma a leitura.)
Quanto de regozijo para a alma maranhense
se viesse o alvissareiro anúncio de que a construção
da Tocantina, em ritmo de Brasil Grande, seria
iniciada em 1972 para ser inaugurada antes do
término do atual período presidencial!
Porque, como muito bem salienta Marcelino
Machado:
"Quem examina o mapa do Maranhão e da
vertente norte do Planalto Central não tem
dúvida que a solução natural para o escoamento
da produção de tão rica região é a ligação
por estrada de ferro ou estrada tronco de
rodagem a um pôrto de mar que ofereça
condições de franco acesso e navegabilidade e,
ao mesmo tempo, seja mais próximo do resto

do País e do exterior. Ora, a estrada de ferro que,
partindo de São Luís, ou melhor, de Itaqui, já em
tráfego até Coroatá, fôr terminar nas margens do
Tocantins, antes da sua junção com o Araguaia e a
descida para a planície amazônica será a espinha
dorsal, a solução de base para tôdas as
comunicações rodoviárias e fluviais dessa imensa
região desde as nascentes dos dois caudalosos rios.
Além da ligação a um pôrto de mar de condições
naturais excelentes, atravessa região apropriada
para construção de estrada, já bem povoada, e é
mais curta do que qualquer outra ligação através de
zonas baixas e alagadiças, para outros pôrto,
cruzando vários rios e seus afluentes, como para o
de Belém."
Que se construa a Tocantina, é o apêlo dos
maranhenses ao honrado Presidente Emílio
Garrastazu Médici. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Orlando Zancaner,
por cessão do nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ORLANDO ZANCANER (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores
gostaria de iniciar esta exposição dizendo que no
mundo conturbado em que vivemos, se existe uma
palavra mágica, essa palavra é "desenvolvimento".
São os países jovens que acabam de sair do
regime colonial, que proclamam a necessidade de
ativar o seu desenvolvimento para passar do estágio
de nações subdesenvolvidas para o de nações em
desenvolvimento.
São
as
nações
em
desenvolvimento que se esforçam de maneira
hercúlea para acelerar o crescimento do produto
nacional bruto, de modo que possam se aproximar
das nações industriais mais adiantadas. São as
nações altamente industrializadas que aspiram a
manutenção de índices de desenvolvimento que
garantam o seu prestígio internacional. E são as
duas grandes superpotências do mundo bipolarizado
dos nossos dias que mantêm árdua disputa por
maiores índices de desenvolvimento. Não é, pois,
sem razão, que o Papa Paulo VI vem proclamando
com freqüência que o nôvo nome da paz é
"desenvolvimento".
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Essa
aspiração
universal
pelo
desenvolvimento pode ser sentida em sua verdadeira
grandeza na história econômica moderna das duas
grandes superpotências. No caso dos Estados
Unidos, basta rememorar a situação vigente naquela
grande nação logo após o crack econômico de 2030, período no qual os norte-americanos pareciam
ter perdido a fé nos seus destinos. Naqueles anos,
dos mais difíceis da grande democracia do norte,
houve um estadista que, para intensificar o
desenvolvimento, contrariou a quase totalidade de
seus conselheiros econômicos, dos mais reputados
da nação norte-americana, para ouvir um então
pouco conhecido professor inglês, que estaria fadado
a se tornar logo após um dos mais famosos
economistas da época contemporânea – Lorde
Keynes. Êsse estadista foi o Presidente Roosevelt
que através do New Deal, iniciou um programa
gigantesco de obras públicas, com ênfase especial
ao suprimento energético. Naquela situação de grave
crise nacional, numa emergência vital, o grande
Presidente
decidiu
dar
prioridade
ao
desenvolvimento, envolvendo-se na prodigiosa
aventura do New Deal.
Os homens da minha geração puderam sentir
que as gigantescas barragens e as majestosas infraestruturas montadas para aumentar o potencial
energético norte-americano tiveram resultados tão
benéficos e imediatos que os Estados Unidos, em
poucos anos, reencontraram o seu destino histórico
e com tal rapidez e com tamanho poderio que
puderam assumir a liderança do mundo democrático
por ocasião da Segunda Guerra Mundial, levando à
vitória as fôrças que se opunham às doutrinas nazifascistas.
Por outro lado, se quisermos olhar para a
potência socialista, sem qualquer preocupação de
natureza ideológica ou política, se nos fixarmos no
período imediatamente posterior à Revolução, vamos
ver uma Rússia derrotada militarmente, devastada por
uma guerra civil cruenta e demolidora, desmoralizada
interna e externamente, com suas fôrças econômicas
feridas de morte. Logo depois de terminado e período
do terror que se seguiu à vitória da Revolução
Socialista os administradores tiveram a visão

e a coragem de projetar e pôr em execução um
gigantesco programa energético, que não foi
interrompido mesmo durante os períodos de
escassez de alimentos que se seguiram à
desorganização das atividades agrícolas antes dos
planos qüinqüenais. Êsse extraordinário plano
energético foi um dos mais importantes baluartes no
processo industrial que projetou a Rússia como
grande potência. A infra-estrutura energética tornou
possível, no período de uma geração, que a URSS
pudesse liderar.o que hoje convencionamos chamar
o Mundo Socialista.
Mais sugestivo ainda que os exemplos citados,
é a possibilidade de estabelecer índices capazes de
aferir o desenvolvimento em correlação com o
consumo de energia, tão ao sabor dos técnicos e
engenheiros.
O uso crescente e racional da energia é
condição básica para o avanço tecnológico em tôdas
as
esferas
da
atividade
econômica
e,
conseqüentemente, elemento prévio indispensável
para alcançar níveis de maior produtividade.
Um dos mais expressivos índices para se
aferir o desenvolvimento econômico de um país é,
portanto, o seu consumo de energia primária, isto é,
produzida por combustíveis sólidos e líquidos e pelo
aproveitamento da energia hidráulica. Isso pode ser
visto, de modo muito sugestivo, estabelecendo-se a
correlação entre índices totais de consumo de
eletricidade e Produto Nacional Bruto, ambos per
capita, para vários países, num período de alguns
anos. Na fase atual de nosso desenvolvimento, a
evolução tecnológica dos meios de produção leva à
crescente utilização de energia elétrica, de modo que
o consumo de eletricidade reflete mesmo o grau de
desenvolvimento e o padrão de vida da nossa
população.
Para se ter um ponto de referência
cronológica no que se refere ao Brasil é preciso
retroceder ao início da década de 50, que assinalou
um grande surto de industrialização em todo o
País. Uma conseqüência imediata foi o sensível
incremento da demanda de energia elétrica,
sobretudo nas áreas de maior índice de
crescimento industrial e urbano: na região Centro-
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Sul e, de modo particularmente acentuado, no
Estado de São Paulo.
A capacidade geradora, então instalada em
todo o território nacional, era insuficiente para
atender de forma satisfatória às necessidades da
época e êste deficit tendia ainda a se agravar
considerando-se o descompasso entre oferta e
demanda.
Segundo estudos da Engineering Consultants
– CANMBRA, posteriormente atualizados pela
ELETROBRÁS, o consumo de energia elétrica nos
Estados de São Paulo, Guanabara, Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro evoluiu de 1955 a
1965 a um ritmo cumulativo de 9,33% ao ano.
Enquanto isso a capacidade de produção instalada
na região aumentava a uma taxa média anual de
aproximadamente 7%.
A permanecer essa disparidade era evidente a
ameaça de um colapso no fornecimento de energia
elétrica em tôda a região Centro-Sul, com reflexos
imediatos principalmente sôbre a capital de São
Paulo.
Diante de tal situação era premente a
necessidade de expandir em tempo hábil a
capacidade geradora existente, para atender ao
consumo em contínuo crescimento.
Como as emprêsas particulares responsáveis
pela produção e distribuição de energia elétrica em
todo o território nacional não dispunham de recursos
financeiros para aumentar essa capacidade geradora
nos níveis desejados, o govêrno passou a tomar a si,
gradativamente, êsse encargo. E o fêz em têrmos de
investimentos suplementares, ou seja, à medida que
a iniciativa privada, por falta de incentivos e tolhida
por tarifas irreais, era obrigada a recuar, o govêrno
assumia o encargo, para que não fôsse afetado
fundamentalmente o ritmo de desenvolvimento do
País.
O recuo por parte da iniciativa privada no
setor de energia elétrica se explica por uma série
de motivos, entre os quais:
Inflação
–
A
avaliação
dos
investimentos
no
setor
para
efeito
de
fixação de tarifas era feita com base
no custo histórico dos empreendimentos.
Êste
critério
redundaria
em
substanci-

al redução da rentabilidade das emprêsas e,
conseqüentemente, de sua capacidade financeira.
Legislação – Esta se apresentava de tal forma
que as emprêsas, no caso de cessação das
concessões, corriam o risco de uma desapropriação
também baseada no custo histórico.
A existência de alternativas mais rentáveis em
outros setores da economia, para aplicação de
capitais.
O mecanismo não flexível de revisão de
tarifas, incompatível com as flutuações dos custos de
serviço.
Tudo isso levou o Govêrno de São Paulo a
organizar suas próprias companhias para construção
de novas usinas e linhas de transmissão.
Apesar disto já em 1963 o consumo do Estado
superava sensìvelmente a capacidade de produção e
São Paulo passou a importar energia das Centrais
Elétricas de Furnas, emprêsa subsidiária da
ELETROBRÁS, com a distribuição a cargo da Light e
da Companhia Paulista e Fôrça e Luz – CPFL.
A ameaça de um colapso não provinha
pròpriamente da falta de potenciais energéticos a
explorar. O conjunto de rios que banham São Paulo
(o Pardo, ao Norte; o Tietê, ao Centro; o
Paranapanema, ao Sul; o Paraíba, a Leste; e o
Paraná, a Oeste) representava um potencial
hidrelétrico capaz de suprir as necessidades do
Estado. A questão estava justamente em se
conseguir um aproveitamento conveniente e
adequado (em têrmos de atendimentos às
necessidades de um mercado em contínuo
crescimento)
dêste
considerável
complexo
hidrográfico. Êsse problema não seria resolvido, por
certo, pela manutenção de uma dezena de pequenas
emprêsas operando em regime paralelo e sem
nenhuma ação conjugada, preocupadas apenas
mais em assegurar sua já deficiente margem de
lucros, com a distribuição de energia nas áreas de
sua concessão, do que em aumentar a própria
capacidade de produção.
Uma solução apropriada só poderia ser
pensada a partir de uma política global para
o
setor
energético,
que
tivesse
como
objetivo inadiável a rápida e progressiva ampliação
da capacidade geradora existente e se con-
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cretizasse através de um planejamento rigoroso de
atividades, capaz de estabelecer metas e
prioridades para as diversas faixas do mercado a
ser atendido. Tornava-se necessária, portanto, a
criação de uma emprêsa técnica, administrativa e
financeiramente aparelhada para funcionar como
órgão orientador, coordenador e executor dessa
política global de energia e eletrificação. Pelo
volume de investimentos a serem feitos e de obras
a executar, sómente o próprio govêrno estaria em
condições de arcar com a organização a
monutenção de emprêsa de tal porte.
O Governador Lucas Nogueira Garcez, a
êsse tempo, percebendo com perfeita acuidade
administrativa e dentro da visão global da
problemática da industrialização crescente do
Estado, a necessidade de acelerar o processo de
expansão energética do sul do País, iniciou em
São Paulo, os estudos especializados da matéria,
resultando daí a criação da USELPA, em 1953,
possibilitando, concretamente, a partir de então, a
implantação de um sistema energético capaz de
atender à demanda do Estado e servir ao
desenvolvimento da região Centro-Sul.
O descortínio e a lucidez dêsse eminente
homem público paulista, elaborando um plano de
desenvolvimento energético com a precedência
necessária para ensejar correta adequação com o
crescimento industrial de São Paulo, fato que
surpreendeu e maravilhou estadistas de vários
países latino-americanos, foi o inegável ponto de
partida para a arremetida posterior que levaria o País
a superar a fase de subdesenvolvimento e inserir-se
na faixa das nações em desenvolvimento.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Pois não;
com satisfação nobre Senador.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Eu queria dizer
a V. Ex.ª a informação de que o eminente então
Governador Lucas Nogueira Garcez foi até além
da mera programação da energização de São
Paulo, dentro de um programa racional, em têrmos
de rentabilidade econômica. Mais do que isso: S.
Ex.ª procurou obter a colaboração dos Es-

tados do Centro-Sul, de Mato Grosso, de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e de
Minas Gerais, e, quando à época era Governador do
Estado de Mato Grosso o eminente Senador
Fernando Corrêa, fundou a Comissão Interestadual
da Bacia Paraná-Uruguai que foi quem, através do
seu departamento de planejamento econômico e do
seu departamento técnico, planejou e elaborou todo
o programa da maior usina do Ocidente, que é
Urubupungá. S. Ex.ª, em criando a CBPU, criou
condições de desenvolvimento integrado de tôda a
Região Centro-Sul que foi, em verdade, o primeiro
organismo
interestadual
criado
neste
País
objetivando programação de govêrno, objetivando
planejamento e resolvendo, como de fato resolveu, o
problema de energização do Estado de São Paulo.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Muito
obrigado, nobre Senador Osires Teixeira. São Paulo
e a Nação tôda devem realmente muito a êste
eminente brasileiro, que durante um período
governou o meu Estado. E êste homem, com a sua
capacidade, com o seu tirocínio e a sua inteligência,
conseguiu planejar no Centro-Sul as nossas usinas,
a tal ponto que hoje possibilitou ao eminente
Presidente Médici condições para a grande
arrancada no sentido de tirar êste País do
subdesenvolvimento e caminharmos aceleradamente
para o desenvolvimento de que tanto necessitamos.
(Retorna a leitura.)
Plantada essa semente e dispondo o Estado
de estudos aprofundados do assunto, inicia-se o
govêrno seguinte, sob a direção de Jânio Quadros,
que compreendendo o perfeito alcance e importância
da matéria, impede qualquer solução de
continuidade,
incrementando
as
obras
indispensáveis ao programa de expansão aludido.
Para aumentar a expectativa feliz, nesse setor,
do povo paulista, o Governo Adhemar de Barros,
empreendia uma série de estudos destinados à
unificação da USELPA, CHERP e CELUSA, a fim de
ser criada a CESP. No seu período de govêrno, o
grande estadista, aplicou vultosas verbas do
govêrno, inclusive buscou através de empréstimos
externos, o manancial de recursos financeiros à
consolidação dessa obra gigantesca.
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No ano de 1967, assumia o Govêrno do
Estado, Roberto Costa de Abreu Sodré, que, dentre
diversos pontos básicos de sua programação
administrativa, reservara especial destaque à
prioridade e expansão do setor de energia elétrica. E
quem vai êle buscar para dirigir a Centrais Elétricas
de São Paulo? Exatamente o seu criador, Lucas
Nogueira Garcez, conferindo-lhe todos os podêres
indispensáveis à consecução dos objetivos próprios
da emprêsa e os do Govêrno no setor. Foi sem
dúvida, a fase áurea, o ponto mais alto do Govêrno
do Estado e que encontrou perfeita ressonância nas
aspirações das classes produtoras, que muito cedo
compreendera que sem o desenvolvimento
energético baldos seriam seus esforços e frustrada
seria a sua luta em prol do crescimento da produção
na região e, conseqüentemente, do Produto Nacional
Bruto.
Daí em diante tornou-se viável a execução do
programa racional de produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica em todo o Estado,
baseado no aproveitamento de seu potencial
hidrelétrico e, simultâneamente, de modo a
assegurar, ainda, condições de navegabilidade a
uma extensa parte de sua rêde fluvial. Tais
exigências vinham-se enquadrar dentro dos objetivos
do Plano Energético Nacional.
O QUE É A CESP – CENTRAIS ELÉTRICAS
DE SÃO PAULO S/A.
Constituída oficialmente em 1966, há 5 anos
portanto, a CESP é o resultado da fusão de onze
emprêsas de produção e distribuição de energia
elétrica incorporadas pelo Govêrno do Estado de
São Paulo; representou a racionalização do setor
energético no Estado e a sua integração política, eis
que a subobjetivação dos sistemas existentes
dificultava a coordenação e expansão do sistema
global, constituindo ainda sério obstáculo ao
desenvolvimento do Estado.
Nesse período, conquistando a confiança geral
e cobertura técnico-financeira, tornou-se a emprêsa
de maior capital social do País (Cr$ 5,1 bilhões), que,
traduzido em valôres de 30 de abril último, significa
cifra próxima de US$ 1 bilhão.
Pelo
ato
de
incorporação
ficaram automàticamente transferidos para a

nova companhia governamental todos os direitos e
obrigações das emprêsas fusionadas, todos os seus
bens patrimoniais, as concessões que detinham,
bem como as autorizações para empréstimos no
exterior e os respectivos avais e garantias obtidas
junto a pessoas ou entidades internacionais.
São as seguintes as emprêsas fusionadas:
USELPA – organizada em 1953 com o objetivo
de aproveitar integralmente o rio Paranapanema.
CHERP – organizada em 1955 para
construção de usinas na bacia do rio Pardo. Em
1960
assumiu
a
responsabilidade
do
desenvolvimento energético dos cursos médio e
inferior do Tietê.
CELUSA – organizada em 1961 com a
incumbência de aproveitar o potencial energético
do rio Paraná.
Tôdas essas emprêsas planejaram e
realizaram obras de grande interêsse para a
economia de São Paulo, mas logo se evidenciou
a necessidade de unificar êsses esforços,
inclusive os da:
COMEPA – Companhia Melhoramentos de
Paraibuna
S/A
que
se
dedicava
ao
aproveitamento múltiplo da água do Vale do
Paraíba e da:
BELSA – Bandeirante de Eletricidade S/A
que se incumbia da distribuição de energia
elétrica em algumas regiões do Estado.
No cumprimento de seu programa, parte
integrante do Plano Energético Nacional, a CESP
deu importante passo à frente. Sua linha de ação
não se orienta apenas no sentido de garantir o
suprimento de energia elétrica às áreas já
industrializadas do Estado, acompanhando a
evolução da demanda do mercado existente.
Obedecendo a uma estratégia de integração e
desenvolvimento inédita no País, ela antecipa a
oferta de energia à própria demanda, levando
suas linhas de transmissão a áreas ainda por
industrializar. Com isto vem criando uma das
condições básicas para acelerar o processo de
industrialização e desenvolvimento.
Além
de
sua
função
principal
como órgão de coordenação, planejamento
de tôda a política do Estado no setor
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energético, seus estatutos estabelecem, entre
outras, como atribuições da CESP:
– Estudar, elaborar e promover, diretamente
ou em colaboração com outros órgãos estaduais e
particulares, planos e programas de desenvolvimento
econômico em tais regiões.
– Ministrar informações e assistência técnica à
iniciativa pública ou particular que se proponha a
implantar atividades econômicas em áreas de
interêsse no Estado e na região.
– Estudar, construir e operar sistemas de
navegação, irrigação, drenagem e outros serviços
decorrentes do aproveitamento múltiplo das águas.
Fato concreto, dentro dêsses princípios, é a
preocupação da emprêsa e da iniciativa particular de
tornar definitiva a atual cidade de Ilha Solteira,
erguida para abrigar os trabalhadores da obra da
usina em construção no Rio Paraná e que deverá
transformar-se, diante da infra-estrutura existente e
medidas
de
andamento,
num
pólo
de
desenvolvimento da região Oeste do Estado de São
Paulo.
Bàsicamente a CESP foi criada para resolver o
problema de abastecimento energético do Estado de
São Paulo. Mas a localização de várias de suas
usinas em zonas limítrofes aos Estados vizinhos e a
interligação do sistema CESP com os sistemas de
distribuição de outras emprêsas e de outros Estados
fazem com que parte de sua disponibilidade
energética venha a contribuir para o suprimento de
outras áreas da região Centro-sul do País.
OS COMPROMISSOS FINANCEIROS NO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL.
Na execução de tôdas as suas obras a CESP
vem despendendo quantias cada vez mais
consideráveis. Só em 1970 os investimentos assim
se distribuíram: sistema de geração, Cr$ 979,3
milhões; sistema de transmissão, Cr$ 127,8 milhões;
sistema de distribuição, Cr$ 91,4 milhões; e outras
obras, Cr$ 198,6 milhões, totalizando quase Cr$ 1,4
bilhão.

Dêsses recursos 25% são provenientes de
financiamentos e empréstimos externos, 24% de
financiamentos internos, 34% de integralização de
capital da própria emprêsa e 14% da receita bruta de
energia vendida.
IMPOSSIBILIDADE DE AUTO-SUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
Embora seja uma meta a atingir no futuro é
forçoso reconhecer que o setor de energia elétrica
está bem longe de caminhar para a sua autosuficiência financeira, a qual se instauraria apenas
quando os recursos necessários à expansão fôssem
captados por via tarifária. São atestados dessa
realidade a necessidade de captação de recursos
financeiros, seja no exterior, seja por via tributária e
destinações orçamentárias dos próprios governos
estaduais.
O caminho para a auto-suficiência financeira é
cada vez mais difícil no caso particular da CESP –
Centrais Elétricas de São Paulo – cujo mercado pelo
qual é responsável se expande a taxas de cêrca de
11% ao ano, embora o mercado do Estado cresça a
taxas ligeiramente inferiores. Se compararmos essa
taxa de crescimento do mercado da CESP, com o
limite de remuneração do investimento permissível
pela legislação sôbre o investimento remunerável,
torna-se óbvio que, ao invés de se aproximar, a
emprêsa está se afastando cada vez mais da tão
almejada auto-suficiência, dependendo cada vez
mais de recursos externos a ela.
Entretanto vai se tornando cada vez mais
obscura a perspectiva de obter em proporções
crescentes os recursos externos à CESP e
necessários à sua expansão. As tradicionais fontes
de recursos não são suficientemente elásticas para
dar cobertura, nas proporções necessárias, aos
prováveis deficits dos orçamentos de investimento.
No Brasil boa parte dos recursos necessários
para investimentos em energia elétrica provém de
carga tributária, em média, proporcional ao
crescimento do mercado, os quais embora
controlados pelo Govêrno Federal através da
Eletrobrás, são integralmente aplicados no próprio
setor de energia elétrica.
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INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
Apesar da captação de recursos por via
tarifária e tributária, o montante mobilizado tem-se
revelado insuficiente diante dos programas de
investimentos concebidos para o atendimento da
expansão do mercado consumidor.
Essa insuficiência tem-se revelado de maneira
muito acentuada no Estado de São Paulo, no qual se
concentram os mercados consumidores mais
importantes do País. Essa situação tem exigido a
participação do Govêrno Estadual, que tem
destinado ponderáveis recursos orçamentários
próprios para a eliminação dêsses deficits financeiros
do setor de energia elétrica. É oportuno aqui
evidenciar a importância dos investimentos
realizados pela CESP no setor de energia elétrica,
cujo programa corresponde a aproximadamente 30%
dos investimentos programados pela Eletrobrás para
todo o Brasil.
Em têrmos de importância relativa, é ilustrativo
citar alguns dados como o seguinte: em 1969 a
CESP investiu um montante equivalente a 16% de
todos os investimentos do Govêrno Federal em todos
os setores e 65% do global de investimentos do
Govêrno do Estado de São Paulo. Seria bastante
esta citação para comprovarmos que qualquer abalo
na receita estadual seria suficiente para
comprometer o desenvolvimento de tão vasto
programa energético da CESP.
Apesar da magnitude da contribuição do
Govêrno do Estado de São Paulo, são ainda
mobilizados recursos provenientes do exterior
através de financiamentos a longo prazo,
principalmente para a aquisição de equipamentos
não
fabricados
no
País.
Entretanto,
tais
financiamentos concedidos diretamente à CESP não
são fontes inesgotáveis.
Mas, quais seriam objetivamente falando, as
metas do programa em desenvolvimento pela
CESP?
Em 3 de julho de 1968, foi assinado
um
Protocolo,
entre
a
CESP,
Ligth,
Companhia Paulista de Fôrça e Luz e Furnas,
sob
a
supervisão
da
ELETROBRÁS,
o
qual estabeleceu diretrizes coordenativas, para o
suprimento do Estado de São Paulo, fixan-

do a participação e responsabilidade de cada
emprêsa no mercado.
Por êsse protocolo, a CESP deverá atender
sucessivamente com sua energia às seguintes
porcentagens do mercado até 1980:
1970 – 17,9%
1975 – 43,9%
1980 – 60,3%
Quando tôdas as usinas atualmente
projetadas ou em estudo, em operação ou
em construção, estiverem funcionando (em 1980) a
potência instalada das Centrais Elétricas de
São Paulo – CESP, hoje de 2 milhões de kw,
terá sido elevada para mais de 8 milhões de
kw.
Usinas em operação – na bacia hidrográfica
do rio Pardo a CESP tem três usinas em operação,
tôdas com sua capacidade final já instalada:
Caconde, 68.100 kw; Euclides da Cunha, 94.800
kw; e Armando Sales de Oliveira (Limoeiro), 28.000
kw. No Tietê estão operando as quatro unidades
de Barra Bonita, com 122.400 kw; as três unidades
de Álvaro de Souza Lima (Bariri), 124.200 kw; e
os três grupos geradores de Ibitinga, 114.300 kw,
as três com sua produção final atingida. No rio
Paraná já se encontram em operação os nove
primeiros grupos geradores de Jupiá com
capacidade atual de 900 mil kw. Quando
inteiramente concluída, a potência desta usina será
de 1,4 milhão de kw. Na bacia do Paranapanema
estão em funcionamento as duas unidades de
Armando Laydner (ex-Jurumirim), com 85 mil kw, as
quatro unidades da usina Lucas Nogueira Garcez
(ex-Salto Grande), com 61.200 kw, e Xavantes, com
400.000 kw.
Usinas em construção – de tôdas as obras
atualmente executadas pela CESP a mais
significativa é, sem dúvida, a construção de Ilha
Solteira, no rio Paraná. Essa usina deverá ter seus
primeiros grupos em operação em fins de 1973, com
capacidade final de 3,2 milhões de kw. Formará a
usina Jupiá um dos maiores conjuntos hidrelétricos
do Ocidente: o complexo de Urubupungá, com 4,6
milhões de kw.
A
título
de
curiosidade,
algumas
comparações
dão
bem
uma
idéia
da
grandiosidade
das
obras
de
Ilha
Sol-
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teira:
a
energia
elétrica
que
produzirá,
quando concluída, seria suficiente para abastecer 70
cidades como Pôrto Alegre. O volume de
terraplanagem necessário às obras corresponde ao
do Pão de Açúcar; o concreto mensalmente
consumido nas diversas construções daria para
levantar quinze edifícios iguais ao da sede do Banco
do Estado de São Paulo; e o volume de água
represado equivalerá a seis vêzes ao da Baía de
Guanabara.
Para a obtenção de mão-de-obra necessária
à execução de Ilha Solteira, a CESP concluiu
a construção de uma cidade pioneira, porém
definitiva, que está agregando atualmente 26.000
habitantes em seus 240.000 m2 de edificações já
construídas.
Na bacia do rio Paraíba, estão em construção
a usina de Jaguari, cuja potência final será de 24 mil
kw, e as barragens de Paraibuna e Paraitinga, em
convênio com o Departamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE. No Tietê, acha-se em construção a
usina de Promissão, que deverá produzir 264 mil kw.
No Paranapanema, a usina de Capivara, projetada
para 640 mil kw.
Usina em projeto ou cogitação – Para
atender ao crescimento da demanda futura a CESP
já prepara a construção de novas unidades
geradoras dentre as quais a usina de Água
Vermelha, com 1,4 milhão de kw, no rio Grande, e
cogita, de centrais térmicas, de usinas hidrelétricas
reversíveis e outros aproveitamentos hidrelétricos
que possibilitarão o atendimento do mercado no
período 1980/ 1990.
Com as usinas total ou parcialmente já
construídas, a capacidade de geração do sistema
CESP atingiu, até fins de maio último, mais de 2
milhões de kw, o que representa 46,5% de tôda a
potência instalada no Estado. Êste dado se torna
mais expressivo quando se recorda que em 1967 a
potência instalada das onze emprêsas era de cêrca
de 600 mil kw, ou seja em menos de quatro anos foi
mais que triplicada.
Grande esfôrço tem sido desenvolvido no
sentido de ampliar seu sistema de transmissão, a fim
de oferecer melhores serviços, bem como aos
principais centros consumidores.

Assim, em 1970, registraram-se os seguintes
valores em linhas de transmissão:
69 kw – 1.000 km
88 kw – 1.800 km
138 kw – 3.700 km
230 kw – 500 km
460 kw – 600 km
O ritmo de construção de novas usinas
permitirá à CESP triplicar sua capacidade em quatro
anos. A potência instalada de seu sistema, que em
1967 não ia além dos 600 kw, atingiu em princípio de
1971 o valor de 2,05 milhões de kw. Cumprida a
programação em andamento, já em 1977 terá 6,65
milhões de kw, o que representará onze vêzes a
potência instalada na ocasião de sua criação. Êste
fato adquire relevância, pois corresponde a uma taxa
de incremento médio próxima de 25% ao ano,
portanto, mais de duas vêzes a taxa de incremento
do PNB desejado para esta década, em têrmos
nacionais. A partir de 1977, também implantada a
usina de água Vermelha, com 1,4 milhão de kw, a
potência instalada da CESP estará elevada para 8
milhões de kw, já nos primeiros anos da década de
1980.
A maior parte da energia produzida ou a
produzir pelo sistema CESP se destina ao
fornecimento de emprêsas que se encarregam de
distribuí-la em suas respectivas áreas de concessão,
tanto dentro como fora do Estado. Nesse
fornecimento o maior quinhão cabe à Light. Em 1970
cêrea de 20% da energia distribuída pela Light –
exclusivamente para o consumo da Grande São
Paulo – saía das usinas da CESP. Por protocolo
firmado entre ambas, ELETROBRÁS Furnas e
CPFL, essa cota no Estado de São Paulo deverá
atingir 60% em 1980.
O restante da produção é distribuída
diretamente
pela
CESP
em
suas
áreas
de concessão. Estas, com exceção da região de
Rio Claro, se situam nas chamadas zonas
escuras do Estado, onde o processo de
industrialização e desenvolvimento ainda não
existe ou é apenas incipiente. Com a
recente
incorporação
da
antiga
área
de
concessão da CHEP – Companhia Hidrelétrica
do Paranapanema – no Sul do Estado, o ter-
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ritório de concessão da CESP compreende 290
localidades, em área de 90 mil km2, onde suas rêdes
de distribuição colocam energia elétrica ao alcance
de aproximadamente 239 mil consumidores. A
provável incorporação de outras áreas, até aqui mal
atendidas pelos sistemas distribuidores e produtores
de que dependem, elevará anda mais o número de
indústrias, localidades, casas comerciais e
residenciais a receberem energia da CESP,
demonstrando de maneira efetiva o papel de
pioneirismo da emprêsa em levar energia abundante
às zonas mais desfavorecidas do Estado, o que
possibilita
novos
horizontes
para
um
desenvolvimento mais acelerado.
Para atender às necessidades de distribuição
da energia produzida em suas usinas a CESP
continua a ampliar suas linhas de transmissão. A
principal delas – denominada Linhão – vai de Jupiá,
na divisa com Mato Grosso, a Cabreúva, em São
Paulo, próxima a Jundiaí, medindo 545 km e
conduzindo energia a uma tensão de 440 kw,
estando em início a construção do 2º Linhão. O
sistema de transmissão da CESP, servido por mais
de setenta subestações reguladoras, com tensões de
entrada e saída que variam de 33 a 440 kv, estendese, no momento, por aproximadamente 6 mil km.
Outros 1590 km se encontram em construção.
Sr. Presidente, Senhores Senadores. Parece
fora de dúvida que a CESP representa o fulcro, a
massa nuclear, de programa energético do nosso
Pais, pois concentra potencialidades que nenhuma
outra emprêsa possui e cumpre o papel de, no
coeficiente do progresso e do desenvolvimento, do
plano estadual para o nacional. Daí porque a CESP,
dentro do Estado, é emprêsa de projeção nacional e
deve merecer dos governantes uma especial
prioridade de tratamento.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Permite-me, V. Ex.ª,
um aparte?
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Com
imensa satisfação.
O
SR.
JOSÉ
SARNEY:
–
Nobre
Senador
Orlando
Zancaner,
todos
nós,
brasileiros,
somos
testemunhas
do
que
representa
para
o
grande
Estado

de São Paulo, e conseqüentemente para o Brasil,
a obra energética que ali se vem desenvolvendo.
Somos testemunha do grande e excepcional
avanço verificado na CESP durante o Govêrno
Abreu Sodré, quando era Presidente daquela
emprêsa o grande técnico brasileiro, Professor Lucas
Nogueira Garcez. Êste depoimento vem de
outra Região do Brasil, do Nordeste, que acompanha
o progresso de São Paulo e sabe que dêle depende,
em grande parte, o progresso do País. Já que V.
Ex.ª destaca essa fase da obra do Governador
Abreu Sodré, quero aqui, em nome da Região
Nordestina, lembrar que o Governador Sodré foi não
sòmente grande Governador para o Estado de São
Paulo, como também para a nossa Região. Nenhum
outro Governador de São Paulo teve tanta
sensibilidade para os problemas do Nordeste. Basta
recordar dois fatos. O primeiro, quando da redução
do Fundo de Participação dos Estados. Era o Sr.
Abreu Sodré Governador de São Paulo e S. Ex.ª
abdicou da quota destinada ao Estado de São Paulo
para que ela fôsse redistribuída entre os Estados do
Nordeste. O segundo gesto foi, justamente, no
problema difícil da última sêca. O Governador Abreu
Sodré, da mesma maneira, determinou que o Banco
do Estado de São Paulo abrisse crédito especial, que
foi utilizado, naquela emergência, pela indústria, pela
pecuária e pela agricultura do Nordeste. Portanto, é
de extrema justiça que nós, neste momento em que
S. Ex.ª não mais está no govêrno, relembremos a
sua atuação à frente daquele Estado. Não sòmente o
que S. Ex.ª fêz para o Estado de São Paulo, mas
que S. Ex.ª fêz para o Brasil, tendo sensibilidade
para os problemas de outras áreas. Quero também
apoiar o que V. Ex.ª vem dizendo sôbre o problema
energético. Quem visita São Paulo, quem vai a
Urubupungá, quem testemunha o desenvolvimento
da energia elétrica efetuado no Estado de São Paulo
fica cada vez mais orgulhoso do Brasil e admirador
da obra administrativa do Governador Abreu Sodré.
O
SR.
ORLANDO
ZANCANER:
–
Muito obrigado, Senador José Sarney. Eu diria
a V. Ex.ª que nós, brasileiros e paulistas,
nos sentimos profundamente felizes quando V.
Ex.ª, Governador do seu Estado, visitou São
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Paulo. Tivemos a oportunidade de mostrar a V.
Ex.ª a obra extraordinária que São Paulo realizava
no setor energético. E V. Ex.ª compreendeu
bem cedo que seria, realmente, um passo decisivo
para o desenvolvimento nacional. Sinto-me feliz
pelo aparte de V. Ex.ª, que conhece a obra
que realizamos, a obra do govêrno de São Paulo,
que teve a imensa e a suprema honra de ter a dirigir
os seus destinos êsse extraordinário companheiro,
êsse homem brilhante que é o Governador Abreu
Sodré.
(Retoma a leitura.)
Para a felicidade do Estado, continua à
frente da emprêsa o Professor Lucas Nogueira
Garcez,
mantido
pelo
atual
Governador.
Como brasileiro e como paulista, reservo-me o direito
de pleitear do Chefe do Executivo Bandeirante
que, a exemplo do sucedido na administração Abreu
Sodré e com o declarado objetivo de propiciar
maior eficiência à realização de tôdas as obras
daquela emprêsa e maior índice de rentabilidade no
processo de crescente industrialização e, por isso
mesmo, de êxito na luta empreendida pelo
desenvolvimento integrado, preconizado pelo Chefe
da Nação, a CESP seja prioridade entre as
prioridades do Govêrno, para tanto, conferindo-se ao
eminente Prof. Lucas Nogueira Garcez as mesmas
condições administrativas, tais como liberdade
administrativa a salvo de quaisquer injunções
políticas; manejamento rápido de verbas através de
sua pronta liberação; atendimento prioritário às
medidas propostas ao Govêrno. Se esta pauta
mínima fôr respeitada e estimulada pelo atual
Govêrno, tal como o foi ao tempo do Governador
Abreu Sodré, dentro de pouco tempo a CESP,
através de resultados concretos e tangíveis,
propiciará à Nação um formidável potencial
energético capaz de emprestar-lhe contribuição
decisiva no processo de desenvolvimento. Lembrome aqui da frase lapidar do nosso Presidente: "Sou
um homem desta geração e estou com pressa." Vale
como advertência a todos os responsáveis por
parcela da administração pública para que não
atrasem o desenvolvimento, pois, o atraso
representa volta ao passado, incompatível com o
espírito da Revolução. (Muito bem! Muito bem! O
orador é cumprimentado.)

Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – Alexandre
Costa – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora –
Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Domício Gondim – Milton Cabral – Wilson Campos –
Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Leandro Maciel –
Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto –
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Carvalho
Pinto – Emival Caiado – Mattos Leão – Celso Ramos
– Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa Mensagem do Sr. Presidente da
República, que será lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
MENSAGEM
Nº 247, DE 1971
(Nº 445/71, na origem.)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos têrmos do artigo 51, combinado com o
artigo 42, inciso V, da Constituição, tenho a honra de
submeter à deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Sr.
Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de
lei que "retifica a Lei nº 5.641, de 3 de dezembro de
1970, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1971".
Brasília, em 17 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

SR.

E.M. nº 19/71-GAG
Brasília, 11 de novembro de 1971.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República:
A Lei nº 5.641, de 3 de dezembro de 1970,
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o presente exercício, não acolheu, em
alguns pontos, a disposição do contexto da proposta
orçamentária encaminhada por Vossa Excelência à
votação do Senado Federal.
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As divergências encontradas, ao serem
comparados os dois textos, são mínimas, mas
poderão acarretar dificuldades à Administração,
especialmente no encerramento das contas e na
organização dos balanços finais do exercício.
Dêsse modo, há necessidade de uma
retificação da lei, visando a conciliá-la com o texto
primitivo, sem, evidentemente, alterar-se a Receita e
a Despesa, a fim de, simplesmente, obviar quaisquer
embaraços no final da execução orçamentária.
Por essa razão, Sr. Presidente, é que tenho a
honra de pleitear a retificação da aludida lei, na
forma do anteteprojeto anexo que ora submeto ao
exame e à aprovação de Vossa Excelência, para
posterior encaminhamento ao Senado Federal, ex vi
do disposto no § 1º do art. 17 da Constituição.
Valho-me da oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência meus protestos do mais profundo
respeito. – Hélio Prates da Silveira, Governador.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 103, DE 1971 – DF

Leia-se:

Cr$
Administração ............................... 122.073.200,00
Educação .....................................
92.282.300,00
Habitação
e
Planejamento
Urbano .......................................... 82.497.000,00
Saúde e Saneamento ................... 94.565.500,00
Transporte .................................... 12.200.000,00
NOS ANEXOS
Na parte correspondente à Secretaria de
Administração, acrescentar a seguinte competência:
– orientar e controlar, mediante expedição de
normas e fiscalização específica, as atividades de
administração de pessoal e supervisionar tarefas
executadas diretamente pelo respectivo órgão
Central.
No Programa de Trabalho da Região
Administrativa I – Brasília

Onde se lê:
RA – 1.000 – Obras e Melhoramentos nas
Retifica a Lei nº 5.641, de 3 de dezembro de Cidades-Satélites
1970, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1971.
Leia-se:
RA – 1.009 – Obras e Melhoramentos nas
O Senado Federal decreta:
Cidades-Satélites
Art. 1º – Fica retificada, na forma abaixo, a Lei
Na Natureza da Despesa da Região
nº 5.641, de 3 de dezembro de 1970, que estima a Administrativa II – Gama
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1971.
Onde se lê:
No art. 3º
4.1.1.0 – INVESTIMENTOS
4.1.3.0 – Obras Públicas ....................... 410.000
4.1.0.0 – Equipamentos e Instalações ..
90.000
Onde se lê:
Despesas por Programas
Leia-se:
4.1.0.0 – INVESTIMENTOS
Cr$
Administração ............................... 122.340.200,00 4.1.1.0 – Obras Públicas ....................... 410.000
Educação .....................................
92.492.300,00 4.1.3.0 – Equipamentos e Instalações ..
90.000
Habitação
e
Planejamento
Urbano .......................................... 72.220.000,00
Saúde e Saneamento ................... 104.065.500,00
Na
Natureza
da
Despesa
da
Transporte .................................... 12.500.000,00 Região Administrativa – VI – Planaltina.
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Onde se lê:
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................
4.1.0.0 – Despesas de Custeio ........................................................................................

637.000

Leia-se:
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................
4.1.0.0 – Investimentos ....................................................................................................

637.000

637.000

637.000

Na competência da Secretaria de Saúde, ou entidade não vinculadas ao conjunto
acrescentar o seguinte Parágrafo:
administrativo do Distrito Federal.
– orientar e fiscalizar as atividades médicas
Na Natureza da Despesa do Corpo de
sanitárias e hospitalares quando exercidas por outro Bombeiros do Distrito Federal
órgão
Onde se lê:
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES .......................................................................
16.944.900
3.1.0.0 – Custeio ...................................................................................................... 13.306.849
Leia-se:
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES .......................................................................
16.944.900
3.1.0.0 – Despesas de Custeio ................................................................................ 13.306.849
Na Natureza da Despesa da Secretaria de
Serviços Públicos
Onde se lê:
4.3.4.0 –
Auxílios
para
Material
Permanente – Sociedade de
Transportes
Coletivos
de
Brasília – TCB ............................ 100.000

Leia-se:
4.3.4.0 – Auxílios para Equipamentos e
Instalações – Sociedade de
Transportes
Coletivos
de
Brasília – TCB ............................ 100.000
Na Natureza da
Segurança Pública

Despesa

da

Secretaria

de

Onde se lê:
3.1.0.0 – DESPESAS CORRENTES .......................................................................
19.000.000
3.1.1.0 – Despesas de Custeio ................................................................................ 17.714.421
Leia-se:
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES .......................................................................
19.000.000
3.1.0.0 – Despesas de Custeio ................................................................................ 17.714.421
No Programa de Trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal
Onde se lê:
Programa 07 – Defesa e Segurança .........................................................................
25.000.000
Subprograma – Segurança Pública .......................................................................... 25.000.000
Leia-se:
Programa 07 – Defesa e Segurança .........................................................................
25.000.000
Subprograma 12 – Segurança Pública ..................................................................... 25.000.000
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Obras

Na competência da Secretaria de Viação e

Onde se lê:
– projetar e construir obras várias e de
urbanização;
Leia-se:
– projetar e construir obras viárias e de
urbanização:
Na estrutura da Secretaria de Viação e Obras

No
quadro
da
demonstração
das
Despesas pelas Categorias Econômicas segundo
os Programas no total da coluna relativa a
Educação
Onde se lê:
Total ...................................................

23.937.148

Leia-se:
Total ...................................................

23.837.148

No quadro demonstrativo da Despesa, pelas
Onde se lê:
Órgãos descentralizados com personalidade Unidades Orçamentárias, segundo os Programas, na
pública:
coluna relativa a Administração
Leia-se:
Órgãos descentralizados com personalidade
jurídica:
No quadro comparativo da Receita, na coluna
relativa ao ano de 1969
Onde se lê:
Cota-Parte do Fundo de Participação do
Municípios ...............................................
Leia-se:
Cota-Parte do Fundo de Participação
dos Municípios ........................................

458.261

458.261

No Quadro da demonstração de Despesa
pelos
Programas,
segundo
as
Categorias
Econômicas, na coluna relativa a Total Geral
Onde se lê:
Total Geral .......................................

122.033.200

Leia-se:
Total Geral .......................................

122.073.200

No Quadro da demonstração de Despesa
pelos
Programas,
segundo
as
Categorias
Econômicas, na parte das Despesas de Capital, na
coluna relativa a total
Onde se lê:
Habitação e Planejamento Urbano
Administração ........................................ 5.285.400
Leia-se:
Habitação e Planejamento Urbano
Administração ........................................ 5.286.400

Onde se lê:
Secretaria de Serviços Públicos ........

16.834.000

Leia-se:
Secretaria de Serviços Públicos ........

16.834.500

No quadro demonstrativo da Despesa, pelas
Unidades Orçamentárias, segundo os Programas, no
total da coluna relativa a Educação
Onde se lê:
Total ...................................................

92.282.000

Leia-se:
Total ...................................................

92.282.300

Na
Consolidação
Programas

do

Orçamento

por

Onde se lê:
Programa 10 – Habitação e
Planejamento Urbano ........................

32.497.000

Leia-se:
Programa 10 – Habitação e
Planejamento Urbano ........................

82.497.000

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, de
de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Mensagem que acaba de ser lida será
publicada e remetida à Comissão do Distrito
Federal.
Sôbre a mesa outra Mensagem Presidencial
que será lida pelo Sr. 1º-Secretário.
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É lida a seguinte:

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. – Antônio Delfim Netto, Ministro
da Fazenda.

MENSAGEM
Nº 248, DE 1971
(Nº 446/71, na origem)

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4º
DA RESOLUÇÃO Nº 92, DE 27 DE NOVEMBRO DE
do 1970, DO SENADO FEDERAL

Excelentíssimos Senhores Membros
Senado Federal:
Nos têrmos do art. 42, VI, da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada apreciação de
Vossas Excelências, acompanhada de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a
proposta de alteração do art. 4º da Resolução nº 92,
de 27 de novembro de 1970, do Senado Federal.
Brasília, em 17 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE
MINISTRO DA FAZENDA

MOTIVOS

DO

SR.

E.M.-Nº 385
11 out 1971
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República
Em que pesem os resultados positivos
alcançados pela Resolução nº 92, de 27 de
novembro de 1970, do Senado Federal, a rigidez de
seu art. 4º tem gerado alguns desajustes que se
refletiram especialmente sôbre as prefeituras e,
principalmente, sôbre as emprêsas produtoras de
equipamentos, que tiveram seu mercado interno
sùbitamente diminuído.
Respeitadas as limitações impostas pela
Resolução acima mencionada, torna-se necessário
que os Estados, Municípios ou respectivas
Fundações ou Entidades da Administração Indireta
possam promover o seu equipamento, em têrmos de
aparelhos
de
terraplanagem,
construção
e
conservação de estradas.
Dessa forma, tenho a honra de submeter à
elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo
anteprojeto de Resolução, que modifica a Resolução
nº 92, cuja proibição contida em seu art. 4º não
deverá ser aplicada às operações de crédito
objetivando os financiamentos de máquinas,
equipamentos e implementos agrícolas, bem como
os de máquinas e equipamentos rodoviários, cujos
valôres serão considerados extra-limite, em função
do que determina a Resolução nº 58, de 23 de
outubro de 1968, revigorada pela de nº 79, de 21 de
outubro de 1970.

Art. 1º – A proibição contida no artigo 4º da
Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1970, não
se aplica às operações de crédito objetivando os
financiamentos a seguir indicados, cujos valôres
serão considerados extra-limites em função que
determina a Resolução nº 58, de 23 de outubro de
1968, revigorada pela de nº 79, de 21 de outubro de
1970:
I – máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas;
II – máquinas e equipamentos rodoviários.
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Também a mensagem que acaba de ser lida será
publicada e remetida às Comissões de Finanças e
de Constituição e Justiça.
Está finda a hora do Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
232, de 1971, de autoria do Sr. Senador Ruy
Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
Presidente do Sindicato dos Bancários da
Guanabara, Sr. José de Andrade Guedes, na
abertura do Ato Cívico comemorativo da Semana da
Pátria, no dia 6 de setembro de 1971, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob número 562, de
1971, da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
O SR. RUY CARNEIRO: – Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (para encaminhar a
votação.): – Sr. Presidente, direi apenas breves
palavras, para melhor esclarecer o Plenário, a
respeito do Presidente do Sindicato dos Bancários
da
Guanabara,
que
vem
brilhantemente
desempenhando
esta
missão
que
é
indiscutivelmente da maior importância.
Com o requerimento que V. Ex.ª anunciou e
por mim assinado, quero trazer ao conhecimento do
Senado, a obra meritória dêsse ilustre paraibano,
desenvolvida na direção da entidade de classe dos
bancários do Estado da Guanabara.
Trata-se do Dr. José Andrade Guedes, alto
funcionário do Banco do Brasil, bacharel em Direito
que assumiu a Presidência daquela entidade de
classe em hora bem difícil para o desempenho dessa
missão.
Sereno,
culto,
inteligente,
patriota
e
profundamente sensato, vem conduzindo sua classe
com tal equilíbrio que achei conveniente trazer ao
conhecimento do Senado da República a magnífica
palestra que há poucos dias o Dr. Andrade Guedes,
proferiu na sede do seu sindicato, no Rio, ao ensejo
da Semana da Pátria.
A conferência que êle proferiu, examinada
pela Mesa e pelo Relator da matéria, eminente
representante do Maranhão, Senador Clodomir Milet,
obteve dêsse parlamentar conceitos os mais
judiciosos e palavras de elogio pelo conteúdo
altamente patriótico de seu pronunciamento.
Trabalhos com tais conteúdos devem ser
sempre trazidos ao conhecimento do Senado e
transcritos nos Anais da Câmara Alta, para que os
Senhores Senadores, com mais vagar, possam
conhecê-los e sôbre êles meditar. Aliás, isso também
representa um incentivo aos que atuam nos diversos
setores da vida nacional.
Eis a razão porque pedi a publicação
do discurso do Dr. José de Andrade Guedes,
Presidente do Sindicato dos Bancários, e quero
aproveitar a oportunidade para felicitar o Senador
Filinto Müller, embora com atraso, pelo requerimento
em que pediu, há poucos dias, a transcrição da

Conferência sôbre Turismo, realizada pelo Dr.
Erik de Carvalho, ilustre Presidente da VARIG,
perante a Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, que promove, numa bela prática democrática
de valorização política, uma conferência anual,
sôbre assuntos de grande importância para o Estado
e o Brasil, convidando para o cumprimento
dessa destacada missão figuras do maior gabarito do
País.
Ao exaltar, neste momento, a obra admirável
do Dr. José Andrade Guedes, na direção dos
destinos da classe bancária da Guanabara, e o valor
da sua conferência, relembro o requerimento do
eminente Senador Mato-grossense para que o
Plenário observe a seleção cuidadosa dos trabalhos
trazidos à inserção dos Anais da Câmara Alta do
País, considerados sempre da maior relevância e de
alto espírito patriótico. (Muito bem!)
O SR. BENJAMIN FARAH (para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, o nobre Senador Ruy Carneiro, sem
dúvida interpretou o pensamento da nossa Bancada,
no que tange à Conferência do ilustre Presidente do
Sindicato dos Bancários da Guanabara, o Dr. José
de Andrade Guedes.
Sr. Presidente, em se tratando de um
Sindicato no Estado da Guanabara, um Sindicato
constituído por uma coletividade altamente
politizada, um Sindicato que tem uma tradição de
luta, na sua caminhada em busca das grandes
reivindicações sociais, êste Sindicato e o seu ilustre
Presidente não podem ser desconhecidos, nem
ignorados por um representante da Guanabara no
Senado da República. (Muito bem!)
Acompanho, de longa data, a posição firme e
corajosa do Sindicato dos Bancários do Estado da
Guanabara, que sempre estêve na vanguarda das
grandes lutas sociais.
Por isso, Sr. Presidente, é com muita alegria
que dou minha solidariedade ao requerimento
oportuno do ilustre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço a V. Ex.ª
O
SR.
BENJAMIN
FARAH:
–
Trata-se,
é
verdade,
de
peça
admirável
de
quem,
deixando
a
pequenina
Pa-
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raíba, veio ao Estado da Guanabara, como
tantos brasileiros, para dar o melhor dos seus
esforços.
Através de sua inteligência, de sua bravura,
de seu civismo, defendendo causas nobres,
à
presidência
do
Sindicato,
sobremodo,
Senhor
Presidente,
imprimiu
orientação
democrática, fazendo da sua missão não
um trampolim para agitação política e sim uma
trincheira de defesa da democracia e da
justiça social.
A serenidade, a inteligência e a cultura
do Doutor José de Andrade Guedes, êste
ilustre
bancário,
merece
nosso
respeito,
nossos aplausos, e por isso dou, gostosamente,
meu apoio ao requerimento do querido companheiro,
Senador Ruy Carneiro. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
PRESIDENTE DO SINDICATO DE BANCÁRIOS
DA GUANABARA, SR. JOSÉ DE ANDRADE
GUEDES, NA ABERTURA DO ATO CÍVICO
COMEMORATIVO DA SEMANA DA PÁTRIA, NO
DIA 6-9-71
Com êste ato público e solene, em defesa do
limite do nosso mar territorial em 200 Milhas,
participa o Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro,
Guanabara, das comemorações alusivas a mais uma
passagem da Semana da Pátria.
As festas da Independência política de nosso
país constituem a manifestação patriótica de todo o
povo brasileiro. Elas servem para lembrar-mos os
movimentos de justa rebeldia e resistência de nosso
povo, desde os primeiros tempos da colonização,
contra a dominação estrangeira, em busca da
independência nacional, das liberdades populares e
do progresso social.
Na Semana da Pátria reverenciamos
os
mártires,
heróis
e
dirigentes

consagrados das lutas de libertação de nosso povo,
a todos quantos, mesmo anônimamente, a ela se
dedicaram com convicção e sacrifício.
Como a Abolição e a República, a
Independência foi uma conseqüência natural dos
anseios e lutas de nosso povo. Se o Príncipe
português não a tivesse proclamado a 7 de
Setembro de 1822, num gesto de rebeldia que
coincidia também com os interêsses dos
portuguêses que aqui se estabeleceram e ficaram
sensìvelmente prejudicados com a volta da Côrte de
D. João VI para Portugal, a separação do Brasil do
Reino de Portugal ocorreria certamente, nossa
independência
política
seria
inevitàvelmente
conquistada, sobretudo diante do exemplo
emancipador de outros povos latino-americanos,
libertando-se do jugo espanhol, como os argentinos
em 1816, os chilenos em 1818, os colombianos em
1819 e os peruanos em 1821.
Hoje, quando realizamos a luta pelo
desenvolvimento econômico independente do Brasil,
de modo a garantir a plenitude de nossa
emancipação política, e exigimos medidas eficazes
contra a crescente desnacionalização de nossa
economia; quando defendemos a Petrobrás e
pedimos a extensão do monopólio estatal para o
comércio distribuidor de combustíveis, substituindose por desnecessárias as companhias estrangeiras
que servem apenas como intermediárias entre a
Petrobrás e os proprietários nacionais de postos de
abastecimento
ou
pequenos
comerciantes
revendedores, monopólio estatal que também deve
ser estendido à indústria petroquímica; quando os
trabalhadores apóiam a campanha nacional contra o
analfabetismo, tarefa patriótica que impulsionará
nosso
progresso
e
conscientizará,
pelo
conhecimento de seus deveres e direitos, milhões de
irmãos nossos; quando lutamos pela efetivação da
reforma agrária, pela conquista de melhores salários
para os trabalhadores, elevando o padrão de vida da
maioria de nosso povo e formando um potente
mercado interno para a nossa indústria, é de nosso
dever realizar atos como êste, em defesa da
soberania nacional sôbre as 200 Milhas de nosso
mar territorial.
Como
no
passado,
quando
nosso
direito
de
soberania
era
negado
e
os
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que nos dominavam reprimiam os patriotas
brasileiros, avultando o sacrifício de Tiradentes como
a prova suprema dessa violência e terror, hoje ainda
há os que contestam nosso direito de soberania
sôbre as 200 Milhas do mar territorial e adotam
medidas de repressão econômica, além de autorizar
pesqueiros de sua nacionalidade a desrespeitar o ato
de nosso Govêrno, estabelecendo a soberania
nacional sôbre as 200 Milhas, num verdadeiro
desafio aos brios do povo brasileiro.
Estamos certos, por isso, de que todos os
trabalhadores, cujos congressos ou convenções
sindicais saudaram calorosamente o decreto das 200
Milhas, hão de apoiar nossa Marinha de Guerra, a
Fôrça Aérea, tôdas as Fôrças Armadas e o Govêrno,
nas medidas de defesa da soberania nacional sôbre
as 200 Milhas, impedindo que navios pesqueiros, de
pesquisa científica ou de exploração mineral,
quaisquer que sejam suas nacionalidades, venham
operar nessa faixa de nossa costa marítima, sem
prévia autorização ou assinatura de convênio com
nossos representantes.
Nos dias atuais, ainda há quem menospreze a
grande fôrça do trabalho organizado. Mas esta fôrça
existe, às vêzes extravasante, outras vêzes,
concentrada. O Mestre Euclydes da Cunha, em
"Contrastes e Confrontos", pág. 194 da "Obra
Completa", já realçava a 1º de maio de 1904 a
decisiva fôrça do trabalho. Dizia êle: "A fonte única
da produção e do seu corolário imediato, o valor, é o
trabalho. Nem a terra, nem as máquinas, nem o
capital, ainda coligados, as produzem sem o braço
do operário".
Pois bem, companheiros. Esta fôrça, através
do nosso Sindicato e dos demais trabalhadores
aqui representados, inclusive com a presença
honrosa de nossa Confederação Nacional dos
Bancários, hoje vem dizer "presente", dentro
das comemorações da Semana da Pátria de 1971,
para reafirmar junto ao Govêrno do Brasil que
está disposta, mais do que nunca, ao lado
dos estudantes, da Igreja, e das gloriosas Fôrças
Armadas, a defender os limites de nossa soberania,
em terra, ar e mar, contra as pressões quaisquer
que sejam, norte-americanas. francesas, japonê-

sas ou russas. Se preciso, ganharemos as
ruas, todos irmanados, pois, em matéria de
soberania nacional, não nos olhamos de frente.
Marchamos todos ombreados, olhando um só
objetivo – a defesa do solo brasileiro, a sua
integridade e a nossa total independência política e
econômica.
Nós
trabalhadores,
colocamos,
assim,
os interêsses nacionais acima de quaisquer
divergências
porventura
existentes,
sem
abdicar, é claro, de nossos justos anseios e
reivindicações, certos de que todo nosso povo,
como ontem, hoje e sempre, está de pé
em
defesa
da
independência
nacional,
das liberdades populares e do progresso
social.
Sede do Sindicato de Bancários da
Guanabara, 06 de setembro de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 73, de 1971 (nº 392-B/71,
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao § 1º do art. 5º da Lei nº 4.923, de 23 de dezembro
de 1965, que "institui o cadastro permanente
das admissões e dispensas de empregados,
estabelece medidas contra o desemprêgo e de
assistência aos desempregados, e dá outras
providências (de iniciativa do Sr. Presidente da
República) ", tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 547 e
548, de 1971, das Comissões:
– de Legislação Social e
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
discutir o projeto, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá á sanção.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 73, DE 1971
(Nº 392-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Dá nova redação ao § 1º do art. 5º da Lei nº
4.923, de 23 de dezembro de 1965, que institui o
cadastro permanente das admissões e dispensas de
empregados, estabelece medidas contra o
desemprêgo e de assistência aos desempregados, e
dá outras providências.

blica, relativas ao exercício de 1965", tendo:
PARECER, sob nº 532, de 1971, da
Comissão:
– de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
discutir o projeto, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o Projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
O Congresso Nacional decreta:
Nº 22, DE 1971
Art. 1º – O § 1º do art. 5º da Lei nº 4.923, de
23 de dezembro de 1965, que institui o cadastro
(Nº 14-A/71, na Câmara dos Deputados)
permanente de admissões e dispensas de
empregados, estabelece medidas contra o
Aprova as contas do Presidente da República,
desemprêgo e de assistência aos desempregados, e
dá outras providências, passa a vigorar com a relativas ao exercício de 1965.
seguinte redação:
"Art. 5º – ............................................................
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
§ 1º – A assistência a que se refere êste artigo pelo Presidente da República, relativas ao exercício
será prestada pelas Delegacias Regionais do de 1965, na forma dos arts. 66, item VIII, e 87 item
Trabalho e consistirá num auxílio em dinheiro, não
XVII, da Constituição da República de 1946, com
excedente de 80% (oitenta por cento) do saláriomínimo local devido, até o prazo máximo de 6 (seis) ressalvas àqueles valôres lançados à conta de
Responsáveis",
dependentes
de
meses, a partir do mês seguinte àquele a que "Diversos
verificação
ulterior
pelo
Tribunal
de
Contas
da
União.
corresponder o número de meses computados no
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
cálculo da indenização paga na forma da legislação
trabalhista, observadas as bases que forem vigor na data de sua publicação, revogadas as
estabelecidas
no
regulamento,
dentro
das disposições em contrário.
possibilidades do Fundo de que trata o art. 6º"
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
Item 4
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Discussão, em turno único (apreciação
preliminar
da constitucionalidade, nos têrmos do
Item 3
art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
Discussão,
em
turno
único,
do do Senado nº 95, de 1971, de autoria do Sr. Senador
Torres,
que
considera
Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1971 Vasconcelos
(nº 14-A/71, na Câmara dos Deputados) que "serviço relevante ao País" o exercício de
"aprova as contas do Presidente da Repú- mandato de Vereador e dispõe sôbre a contagem,
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do
Estatuto;
entretanto,
permito-me
em dôbro, do tempo de efetivo exercício do mandato lhada
tecer considerações em tôrno de alguns
não remunerado de Vereador, tendo:
artigos.
PARECER, sob nº 546, de 1971, da
Um dêles, Sr. Presidente, é o artigo 54,
Comissão:
letra a, do § 1º. Se aprovado com esta redação,
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela trará prejuízo à remuneração dos militares técnicos.
inconstitucionalidade.
Por isso, elaborei emenda que vou encaminhar à
Em
discussão
o
projeto
quanto
à Comissão específica.
constitucionalidade.
Outro artigo é o de nº 33, que diz: § 3º
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
"No intuito de desenvolver a prática
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
profissional dos oficiais titulados dos Quadros
Está encerrada.
ou Serviços de Saúde e de Veterinária, é-lhes
Em votação.
permitido o exercício de atividade técnicoOs Senhores Senadores que aprovam o profissional, no meio civil, desde que tal prática não
projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
prejudique o serviço."
Está rejeitado.
Ora, Sr. Presidente, tal artigo atende
É o seguinte o projeto rejeitado:
aos médicos e aos veterinários. Por que não permitir
que os engenheiros militares tenham, por eqüidade,
PROJETO DE LEI DO SENADO
o mesmo direito? Todos sabem que o
Nº 95, DE 1971
Exército mantém uma Escola de Engenharia das
melhores do Brasil, uma das mais avançadas, que
Considera "serviço relevante ao País" o recruta professôres em outras escolas. Um dos
exercício de mandato de Vereador e dispõe sôbre a professôres dessa Escola, hoje chamada Instituto
contagem, em dôbro, do tempo de efetivo exercício Militar de Engenharia – IME – é o atual Prefeito de
São Paulo, o Sr. Figueiredo Ferraz, que vai,
do mandato não remunerado de Vereador.
semanalmente, dar a sua aula; não o faz por
O Congresso Nacional decreta:
interêsse pecuniário, mas por ideal, tal o seu amor à
Art. 1º – É considerado como "serviço Escola e porque ela também é, na realidade, um
relevante prestado ao País" o exercício de mandato centro admirável de cultura, onde há mais idealismo
de Vereador, devendo o tempo de efetivo exercício, do que interêsse pecuniário. Lá estão grandes
dos mandatos não remunerados de Vereador, ser professôres; de lá, saem grandes engenheiros. Na
contado em dôbro para fins de aposentadoria.
hora em que estamos dando alguns direitos aos
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua médicos e aos veterinários, devemos, pelo menos
publicação.
por eqüidade, estender êsses mesmos direitos
Art. 3º – Revogam-se as disposições em àqueles que estudam no Instituto Militar de
contrário.
Engenharia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sr. Presidente, poderíamos expender uma
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
série de considerações, como, por exemplo,
Há ainda oradores inscritos.
relativamente ao art. 83. Diz o dispositivo:
Concedo a palavra ao nobre Senador
(Lê.)
Benjamin Farah.
"O uso dos uniformes com seus distintivos,
O SR. BENJAMIN FARAH (sem revisão insígnias e emblemas, bem como os modelos,
do orador.): – Sr. Presidente, o que me traz descrição, composição, peças acessórias e outras
à tribuna é o Estatuto dos Militares. Não é fácil, disposições, são regulados na legislação específica
com esta premência de tempo, fazer análise deta- de cada Fôrça Armada."
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"§ 1º – É proibido ao militar o uso dos
uniformes:
a) em manifestação de caráter políticopartidário;"
– entendo muito certo –
"b) em atividade não-militar no estrangeiro,
salvo quando expressamente determinado ou
autorizado;"
– também merece o nosso apoio –
"c) na inatividade, salvo para comparecer a
solenidade militares e, quando autorizado, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas
nacionais ou a atos sociais solenes de caráter
particular."
Sr. Presidente, é burocracia muito grande
permitir que o militar use uniforme quando
autorizado. O militar serve na caserna durante
30, 35, 40, 45 anos. Para êle, é motivo de orgulho o
uso do uniforme, da farda que vem honrando
há tanto tempo. E quando êle quer ter a vaidade,
o orgulho de vesti-la, sobretudo no fim da
existência, é necessária essa burocracia, essa
autorização.
Diz a Constituição, no art. 93:
"As patentes, com as vantagens, prerrogativas
e deveres a elas inerentes são asseguradas em tôda
a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da reserva
como aos reformados."
A própria Constituição permite aos militares o
uso do uniforme. Êles sentem, na sua maioria, um
prazer, um orgulho nisso. De maneira que a
expressão "quando autorizado" é, a meu ver, um
excesso, um dispositivo burocrático que não tem
razão de permanecer no Estatuto.
E outros dispositivos estatutários, Sr.
Presidente, como por exemplo, o de nº 77, letra "b",
um dos pontos mais delicados, altamente delicados.
Diz o referido artigo:
"Art. 77 – A pensão militar defere-se, nas
prioridades e condições estabelecidas a seguir e de
acôrdo com as demais disposições da Lei de
Pensões Militares..."
E aí vem uma série de considerações,
começando pela letra "a": à viúva, letra "b"; aos
filhos, de qualquer condição, menores de 21 anos ou

interditos ou inválidos, e às filhas solteiras de
qualquer condição."
Esta expressão "filhas solteiras", introduzida
no Estatuto, vai criar problema social muito grande,
porque a Lei de Pensões é mais ampla: permite que
a filha case e continue recebendo pensão.
Elaborei emenda, substituindo tal redação por
outra, que julgo mais humana e atende melhor às
aspirações e às necessidades dos militares.
Vou ler, desta tribuna, a redação que elaborei
ao art. 67, letra b, do Estatuto, para chamar a
atenção dos Srs. Senadores, porque tal dispositivo
está causando mal-estar à imensa maioria dos
militares. Êles não vêm aqui, com as suas baionetas,
impor, mas estão desejando que a situação se
modifique, pois, nem sempre, certas leis consultam
aos interêsses de todos. Devemos ter a sensibilidade
para compreendermos as suas aspirações e
necessidades.
Em outros tempos, tínhamos direito de
iniciativa; hoje, ela está muito restrita, de acôrdo com
a Constituição, e certos projetos vêm para cá e são
aprovados quase a "toque de caixa".
O projeto a que me refiro é da mais alta
importância, de uma seriedade enorme e vai ser
apreciado, dentro de poucos dias, pelo Congresso.
Nem teremos tempo de um exame de profundidade,
de um debate maior. E chamo a atenção para êste
ponto que parece insignificante, mas é de maior
importância para os militares.
Modifiquei, assim, o item b do art. 77:
"Art. 77 – ...........................................................
b) aos filhos de qualquer condição, exclusive
os maiores do sexo masculino, que não sejam
interditos ou inválidos."
Justificação
A prevalecer a redação constante do projeto,
as filhas do militar serão prejudicadas ao casar-se. E
isso não é justo, pois muitas vêzes o casamento
poderá ocorrer com pessoa de baixa remuneração,
podendo, até, nem concretizar-se, ensejando
situações familiares anômalas, com graves
repercussões sociais.
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É, portanto, uma redação que não atende
aos
nossos
sentimentos
humanos
e
cristãos.
Nada mais justo, assim, que manter o item II,
do art. 7º, da Lei nº 3.765, de 4-5-60, na qual o
legislador foi humano e cristão para com as filhas
dos militares.
Há que se observar, ainda, que a Lei nº
3.132, de 8-5-57, em seu art. 1º, letra a, permite
que as filhas casadas, viúvas ou desquitadas,
recebam
o
montepio
civil
equivalente
à
pensão militar. Não é justo que se retire das
filhas dos militares o mesmo direito concedido aos
civis.
Por isso, chamo a atenção do Congresso
Nacional para êsse aspecto delicado, esperando
que os legisladores não só mantenham a
sua coerência, mas, também, pratiquem um ato
de absoluta justiça, que visa a dignificação da
família.
Esta a emenda para a qual peço a atenção
dos Senadores. Não sei se a Comissão, com
essa pressa, com essa precariedade de tempo,
terá oportunidade de examinar, atentamente,
certos dispositivos, entre outros êste que aqui está,
que não atende aos interêsses dos militares e que
está criando um certo mal-estar. Penso que o
Senado, na imensidade da sua percepção, há de
modificar êsse dispositivo, porque êle, Sr.
Presidente, não traz nenhuma vantagem para as
Fôrças Armadas.
Há outras emendas que estou elaborando e
que deverei apresentar dentro do prazo legal – irei
levá-las à Comissão – como por exemplo o caso dos
artigos 66 e 67.
O artigo 66 diz:
"Não haverá promoção de militar por ocasião
de sua transferência para a reserva remunerada."
O artigo 67:
"Não haverá promoção de militar por ocasião
de sua reforma."
Não só, portanto, na passagem para a
reserva como também na reforma do militar,
não haverá promoção. Esta é uma inovação
que surgiu há poucos anos. Surgiu no
fim do Govêrno do Marechal Castello Branco, in-

troduzida na Lei de Inatividade. Durante muitos anos
existiu uma lei militar no Brasil, que promovia o
militar na sua passagem para a reserva. Êsse
dispositivo da lei foi revogado por ocasião do
Govêrno do Sr. Washington Luiz. Parece-me que foi
iniciativa do Sr. Sigefredo Passos, então Ministro da
Guerra.
Algum
tempo
depois,
o
Congresso
restabeleceu o dispositivo – que existe desde o
tempo de Dona Maria I –, através de iniciativa de
minha autoria, consubstanciada na Lei número
1.156/50, que promoveu, aproximadamente, 4/5 das
Fôrças Armadas, na passagem para a reserva.
Eminentes brasileiros, que têm dado o melhor
de seu patriotismo e que estão, alguns em evidência,
outros já desaparecidos como o Marechal Castello
Branco, o Marechal Costa e Silva, foram
contemplados por essa lei. No entanto, os atuais
militares, aquêles que arcam com as maiores
responsabilidades, aquêles que correm todos os
riscos, na defesa das instituições democráticas,
êstes estão sendo prejudicados, porque êsses dois
artigos fulminam qualquer esperança neste sentido,
o que, ainda mais, está sacramentado por outro
artigo do Estatuto dos Militares, de número 155, que
diz o seguinte:
(Lê.)
"Art. 155 – Ao militar beneficiado por uma ou
mais das Leis 288, de 8 de junho de 1948; 616, de 2
de fevereiro de 1969; 1.156, de 12 de julho de 1950;
1.267, de 9 de dezembro de 1 50 e que, em virtude
do disposto nos arts. 66 e 67 desta lei não mais
usufruirá as promoções previstas naquelas leis, fica
assegurado, por ocasião da transferência para a
reserva ou ou da reforma, a remuneração de
inatividade relativa ao pôsto ou graduação a que
seria promovido em decorrência da aplicação das
referidas leis."
O militar vai-se beneficiar, em parte, com
aquelas leis especiais, no que tange à remuneração;
não será beneficiado no que diz respeito à
promoção. Isto tem criado um mal-estar, sobremodo
nesses núcleos residenciais militares, onde uns são
beneficiados e outros não são.
Vou
citar
um
caso:
num
conjunto
residencial,
onde
moram
sargentos,
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tenentes, capitães, não são raros aquêles que
foram beneficiados por essas leis. Veio a
Lei de Inatividade que impediu a promoção. Aí
então começaram aquêles recalques, aquêles
complexos. A esposa de um sargento, que não foi
promovido, vê o espôso de uma vizinha, também
sargento, ser promovido a tenente, a capitão. E ela
não entende porque o espôso também não foi
promovido.
Por que o legislador criou essa desigualdade,
duas categorias de militares? Uns beneficiados
e outros não beneficiados, uns promovidos a
pôsto
imediato,
muitos
chegando
até
a
general, a marechal, e outros não sendo
promovidos.
Criamos dois grupos de militares, com essa
desigualdade da Lei de Inatividade, sacramentada
pelos arts. 66, 67 e também pelo art. 155 do nôvo
Estatuto. Quais são êles: os que foram justiçados
pelo Congresso e os que foram injustiçados.
É um aspecto triste, doloroso, Sr. Presidente.
Não é só o dinheiro. Êste, êle continua percebendo,
mas não é só o dinheiro. Na minha opinião, o militar
não segue a carreira apenas para viver. Segue-a por
um ideal. O título, o pôsto, a promoção são coisas
sagradas para êle.
Esperava que êsse Estatuto viesse corrigir
aquela falha da Lei de Inatividade, reparar aquela
injustiça, porque são dos nossos dias essas
promoções, estão aí os promovidos.
Lembro-me
de
que,
na
Câmara
dos Deputados, quando era projeto a Lei de
Inatividade, muitos militares tomaram parte nos
debates, muitos militares votaram a favor da Lei de
Inatividade.
Pergunto aos Srs. Senadores: êsses militares
por acaso, não estavam sendo beneficiados pelas
leis especiais? Estavam. Um dêles, que foi o relator,
já tinha sido contemplado com uma promoção. Mas a
estava tirando dos colegas, dos seus colegas que
iriam continuar na ativa. Êle estava na inatividade.
Os colegas, que iam continuar na ativa, lutando,
trabalhando, sofrendo numa hora difícil como esta,
em que é preciso muito esfôrço, muito idealismo,
muita abnegação dos militares para que êles
continuem na atividade.

Quantos militares, ao término dessas
vantagens, poderiam passar para a reserva sendo
promovidos ao pôsto imediato? Majores, Tenentes,
Coronéis, Generais, quantos poderiam requerer? No
entanto se mantiveram firmes, fiéis nos seus postos
e continuam, por aí a fora, trabalhando, e o legislador
não se lembrou de restabelecer essa injustiça.
Êsse é o apêlo que deixo aqui, por que nós,
neste Congresso, não temos o direito de iniciativa.
Se o tivéssemos, como quando aconteceu por
ocasião da elaboração da Lei nº 1.156 – que tive a
honra de elaborar, e tantas outras – eu iria propor
modificação nesse dispositivo. Mas sei que vou
esbarrar com êsse grande paredão que é a
Constituição de 68 e tenho a impressão de que tôda
e qualquer iniciativa nesse sentido será frustrada.
Em todo caso, êsse fato não me impede de continuar
lutando, pedindo, batalhando para que se
restabeleça essa equidade.
Ainda é tempo de o Poder Legislativo, em
entendimento com os ministérios militares, fazer uma
modificação para que êsse estatuto não venha para
cá trazendo, consignando, sacramentando uma
desigualdade que não tem sido recebida pelos
militares
com
nenhum
entusiasmo.
Essa
desigualdade não causa nenhuma satisfação,
sobremodo entre os que estão lutando. Os outros,
que estão do lado de fora e que já foram
beneficiados, nada têm a reclamar; mas os que
estão lutando, os que estão na ativa, não estão
felizes com essa desigualdade, mas, pela disciplina,
pelo respeito, pelo amor à Pátria, pela ordem, pela
defesa constante que fazem da Constituição, êles
permanecem serenos, equilibrados e nenhuma
manifestação evidenciam em face dessa injustiça
praticada pelo Congresso e que, se continuar assim,
se vier consignada nêste estatuto, ainda
permanecerá por algum tempo até que o Govêrno
revogue êstes dispositivos.
Sr. Presidente, queria fazer êste rápido
registro e muitas outras considerações poderia eu
tecer mas as outras atividades minhas serão, por
certo, nessa comissão especial, procurando ver se
poderemos modificar alguns dêsses dispositivos que,
conforme está consignado, merecem, Sr. Presidente,
uma modificação, merecem reparos
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como, por exemplo, é o caso do artigo 77 e tantos
outros.
Se o Congresso acolher as nossas emendas,
estou certo, estará fazendo justiça aos militares que
evidenciam, a cada instante, o seu grande amor à
nossa Pátria, por isso que estão dispostos a todos os
sacrifícios para defendê-la na plenitude da sua fôrça,
estão dispostos a todos os sacrifícios para que
possamos viver em paz, dentro da democracia e da
liberdade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente e Srs. Senadores, num
exemplo que merece ser destacado, Poder Público,
Universidade e Emprêsa Nacional unem-se para
abrir nôvo caminho à tecnologia nacional. Êsse fato
auspicioso realizou-se na Universidade de São
Paulo, por iniciativa do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial. E a êle queremos trazer
nosso apoio e salientar a sua importância para o
futuro do País.
Não podemos, Sr. Presidente, continuar
importando, passivamente, tecnologias estrangeiras
para nosso desenvolvimento. Enquanto não tivermos
uma tecnologia brasileira, adaptada à nossa
realidade e elaborada por nós mesmos,
continuaremos a ser dependentes e caudatários de
outras economias.
O exemplo do Japão, nesse sentido, é
impressionante. Mediante um meticuloso trabalho de
estudo e adaptação das tecnologias estrangeiras às
condições e necessidades do país, o Japão vem
elaborando sua própria tecnologia. E, nos últimos
dez anos, conforme relatório oficial da ONU,
dispensou 2.141 processos técnicos de fabricação
importados dos Estados Unidos, 381 da Alemanha
Ocidental, 268 da Suíça, 194 da Inglaterra, 118 da
França, 86 da Suécia e 44 da Itália.
Evidentemente, não se trata de rejeitar
a
contribuição
técnica
ou
científica
de
procedência externa. Mas, sim, de evitar
recebê-la sem espírito crítico e elaboração própria.
O que se impõe é recusar o puro trans-

plante e realizar um trabalho de tomada de
conhecimento, adaptação e elaboração própria,
adequado às nossas realidades.
De outra parte, umas das grandes fontes de
remessa de divisas para o exterior é representada
pelo pagamento de "royalties", assistência técnica e
outras evasões ligadas à importação de tecnologia.
O quadro seguinte indica as despesas dêsse tipo,
realizadas pelo Brasil, nos últimos anos:
Gastos com "royalties" e assistência técnica
no Brasil em milhares de dólares
Anos
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Assistência
Técnica
5.673
7.748
41.764
42.914
54.942
62.761

"Royalties"
772
1
732
2.868
7.758
7.430

Registre-se que a importância assim
remetida, considerado o último período, equivale
a sete vêzes o orçamento de alguns Estados do
Brasil.
Diante dêsses dados, é de justiça destacar a
importância da recente inauguração feita em São
Paulo, na cidade Universitária, junto ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, de uma agência do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial.
Por iniciativa do presidente do INPI,
Comandante Thomáz Thedin Lôbo, abre-se, assim o
caminho de uma eficiente cooperação entre o Poder
Público, a Universidade e a Emprêsa Nacional, no
campo da tecnologia.
A medida poderá produzir grandes resultados
no tocante à divulgação, transferência, adaptação e
criação de processos tecnológicos.
Cumpre ressaltar, como foi dito na instalação
do nôvo órgão, que uma das chaves de nosso
desenvolvimento tecnológico pode decorrer do
inteligente aproveitamento das possibilidades
decorrentes da legislação internacional sôbre
patentes. Por exemplo, qualquer processo, cuja pa-
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tente não tenha sido requerida ou concedida no
Brasil, é de domínio público. Pode, portanto, ser
utilizada ou adaptada por qualquer brasileiro, sem
qualquer pagamento ou indenização. Daí a
importância do sistema de informações sôbre
processos e patentes, no plano internacional,
amplamente utilizado em outras nações, e que
começa agora a ser organizado no Brasil.
Acima de quaisquer divergências, os
brasileiros devem-se unir no apoio a medidas de
estímulo e defesa de nosso desenvolvimento
tecnológico, porque êste é um dos caminhos do
verdadeiro desenvolvimento nacional. (Muito bem!
Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
ocupar a atenção da Casa, por alguns minutos, para
focalizar problema de alto interêsse de meu Estado
que está a clamar por uma pronta e oportuna
solução.
Sr. Presidente, já na legislatura anterior tive
ocasião de trazer ao Senado a velha questão da
abertura da Barra do Sul, no litoral norte do meu
Estado, na região do São Francisco – barra Sul da
Baía de Babitonga.
É que, Sr. Presidente, nessa região situa-se
importante colônia de pescadores, na localidade que
tem o nome de Barra do Sul, no tradicional Município
de Araquari. Essa colônia, que tem grande produção
de pescado, e que hoje já conta com alguns
estabelecimentos industriais de expressão, está a
enfrentar, há longo tempo, o problema do
assoreamento da barra, que serve às embarcações
localizadas naquela vila do Município de Araquari.
O assoreamento, Sr. Presidente, que é um
fenômeno comum às barras dos rios que desaguam
no Oceano Atlântico, em território catarinense,
atingiu, na Barra do Sul, proporções dramáticas.
Inicialmente,
como
representante
do
povo
catarinense
no
Congresso
Nacional,
tive ocasião de, recolhendo opiniões e pontos
de vista dos interessados na solução do
problema, na remoção dêsse obstáculo ao desenvol-

vimento crescente da localidade de Barra do Sul,
defender a tese de que êsse assoreamento dava-se
em virtude do atêrro realizado pelo Departamento
Nacional de Estrada de Ferro e, mais tarde, pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Santa Catarina, para fazer possível a ligação
ferroviária e depois a ligação rodoviária, entre a
cidade de São Francisco do Sul e Joinvile, a primeira
localizada na ilha do mesmo nome, e a segunda na
região norte do meu Estado, próxima a São
Francisco.
Tive ocasião de pronunciar, nesta Casa, um
longo discurso defendendo a abertura daquele
atêrro, através da construção de uma ponte, ou de
uma série de bueiros de grande dimensão, de modo
que o fluxo de águas se pudesse fazer de maneira
normal, e assim se evitasse o assoreamento de
Barra do Sul, que é justamente o acesso ao canal sul
da baía de Babitonga.
Fui ao Ministro dos Transportes. E quando da
discussão e votação do Orçamento Plurianual de
Investimentos para os anos de 69, 70 e 71,
apresentei emenda, mandando consignar naquele
Orçamento uma dotação anual de 800 mil cruzeiros,
para a abertura do chamado Canal do Linguado, isto
é, para a construção das obras d'arte necessárias a
que o fluxo das águas se pudesse fazer
normalmente, e, assim, evitar-se o assoreamento.
A emenda foi aprovada, e passou a constar do
orçamento plurianual para os anos de 69, 70 e 71 e,
conseqüentemente, a figurar nos orçamentos anuais
daqueles mesmos anos.
Mais tarde, depois de uma visita do Sr.
Ministro dos Transportes à região, os técnicos
concluíram que a solução não seria a abertura do
chamado Canal do Linguado, não seria a construção
daquelas obras d'arte, mas sim a dragagem da barra
e a construção de um molhe capaz de impedir o
assoreamento, protegendo aquela passagem de
água. Uma ou outra solução satisfaz as aspirações
da população de Barra do Sul e de todo o Município
de Araquari.
Voltei,
Sr.
Presidente,
ao
gabinete
do Sr. Ministro dos Transportes e tornei
a
me
pronunciar
desta
tribuna
en-
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carecendo a necessidade e a urgência da construção
do molhe e da dragagem da barra.
O problema, Sr. Presidente, à primeira vista,
pode parecer pequeno, e até mesmo insignificante,
para ser tratado da tribuna do Senado, mas é um
problema que se vem arrastando pelo tempo e que
vem causando o maior prejuízo a uma região grande
produtora de pescado em meu Estado, e região que
tem condições naturais extraordinárias. Tanto assim
que, ainda há pouco, essa grande emprêsa nacional
de produção de papel, que é a Emprêsa Klabin,
construiu nessa região e nessa localidade um
equipamento industrial para extrair da água do mar,
magnésio e cloro. E tôda a região sofre como
problema do assoreamento crescente da Barra do
Sul. Vitorioso o ponto de vista da construção do
molhe e da dragagem da barra, ficamos nós,
catarinenses, tranqüilos, mesmo porque, havia
dotação nos Orçamentos de 1969, 1970 e 1971, para
a realização dessas obras.
Recentemente, no dia 5 do corrente, voltei ao
Município de Araquari, para um contato com a
população e com os líderes daquela comunidade e,
com surprêsa, verifiquei, Sr. Presidente, que nem a
abertura do Canal do Linguado, nem a construção da
ponte sôbre o atêrro da estrada de rodagem, nem a
construção do molhe e a dragagem da barra,
haviam, sequer, sido iniciadas.
Recebi, então, ofício do Diretório Municipal da
Aliança Renovadora Nacional daquele Município,
reclamando uma solução.
O documento está assim redigido:
"Araquari, em 05 de novembro de 1971
Exmo. Sr.
Senador Antônio Carlos Konder Reis
Brasília – DF
Nobre Senador:
O Diretório Municipal da Arena de
Araquari (SC), aproveitando-se da visita de V. Ex.ª
à nossa cidade, quer, com o máximo empenho,
formular
um
pedido
que
considera
de
suma importância para o Município, ou, mais pre-

cisamente, para o Distrito de Barra do Sul.
Trata-se da construção de um molhe de
pedras para fixar a barra.
Como V. Ex.ª não desconhece, Barra do Sul
vive em função da pesca, tendo, inclusive, sua
própria colônia. No entanto, os pescadores passam
sérias dificuldades pois, constantemente, a barra
fecha, impedindo a livre entrada e saída de canoas.
Entendem os técnicos que estiveram
examinando o problema, que a construção de um
molhe de pedras viria por côbro à anomalia,
impedindo que correntes marítimas provocassem o
entupimento ou a deslocação da barra.
Encarecidamente, nobre Senador, pedimos a
V. Ex.ª que tome interêsse pelo caso, pois nosso
Município não tem condições de fazê-lo às suas
próprias expensas.
Certos de merecermos a habitual atenção,
queremos consignar antecipados agradecimentos e,
ao mesmo tempo, renovar nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração."
Assinam o documento, Sr. Presidente, não só
os dirigentes da ARENA do Município de Araquari,
como também os lideres da comunidade: Miguel
José Pires, Miguel Tito Rosa, Acácio Umbelino da
Costa, Olívio José da Silva, e Francisco Matos
Neves.
Sr. Presidente, como diz o ofício, estive em
Araquari e verifiquei, acima de tudo, a grave omissão
do Govêrno, pois que o serviço fôra prometido, a
obra fôra assegurada e a cada dia ela se torna mais
necessária e mais urgente.
Trata-se de uma colônia de pescadores com
grande população, cujo progresso e desenvolvimento
dependem dessa obra do Govêrno Federal. Tive
conhecimento de que os podêres públicos municipais
entenderam de atacar a obra através da venda das
ações que o Município possui da Petróleo Brasileiro
S.A. – PETROBRÁS. Evidentemente que as ações
são em número reduzido e o produto de sua venda
não será suficiente para custear essa obra de fixação
e dragagem da Barra do Sul, em Araquari.
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Estas as razões que me fazem voltar a tribuna,
para formular apêlo ao Sr. Ministro dos Transportes,
no sentido de que S. Ex.ª resolva o problema,
encontre a solução prometida e anunciada, inclusive
por êste representante, e que o povo espera seja
cumprida e resolvida. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, acabo de chegar do Nordeste, onde fui,
com os demais membros da Bancada de Alagoas no
Congresso Nacional, receber o Presidente Médici,
que visitou o meu Estado.
Não motivou tal visita nenhuma inauguração
de obras governamentais ou outra circunstância
semelhante. O Chefe da Nação foi a Maceió
reafirmar, com a presença, o seu aprêço pela nossa
Região.
Bem conhece o Presidente Médici nossos
sofrimentos, e se dispõe em livrar-nos dos males
que nos afligem. Não é êste o ensejo de citar o que
já nos proporcionou. Mas vale lembrar certas
palavras que tem pronunciado e certos atos que
tem praticado em benefício do Nordeste, sobretudo
na última longa estiagem. Por determinação de S.
Ex.ª, o Banco Central, nos têrmos das Resoluções
147, 175 e 181, autorizou o Banco do Brasil a fazer
empréstimos aos agricultores nordestinos com
condições especiais de juros e prazo, além de
facilitar-lhes a composição de dívidas em atraso.
Ainda agora o Conselho Monetário Nacional
aprovou, com vistas ao aumento da produtividade,
normas no sentido de os Bancos oficiais
oferecerem
aos
mesmos
agricultores
e
pecuaristas,
para
compra
de
fertilizantes,
inseticidas e produtos destinados à lavoura,
adubação intensiva e correção de solo,
financiamento ao prazo de até oito anos e sem
juros, o que é fato único na nossa história. Destas
normas, consta também autorização, aos mesmos
Bancos oficiais, de financiamento aos prazos de
cinco e oito anos e aos juros de 7% ao ano, para
aquisição de reprodutores bovinos, máquinas le-

ves e tratores pesados, que não se incluíram nas
resoluções anteriores.
O PROTERRA, criado por decreto de 6 de
julho dêste ano, e cuja execução se inicia em 1972, é
plano da maior importância para o desenvolvimento
da agropecuária regional, e vem suprir uma falha da
SUDENE, que desenvolveu sobretudo a indústria e
não a agricultura.
NORDESTINO, O PRÓXIMO MAIS PRÓXIMO
Senhor Presidente, à véspera da chegada a
Maceió do Chefe da Nação, a Rádio Gazeta de
Alagoas promoveu animada Mesa Redonda de que
participaram personalidades das mais destacados
nos diversos setores da vida alagoana, juntando-se a
experiência e a juventude, líderes empresariais e
líderes políticos, trabalhadores e patrões, Prefeito de
município do interior e Prefeito do município da
Capital, deputados da ARENA e do MDB. Todos
êles, debatendo a linha de ação do Govêrno Federal
com referência ao Nordeste a Alagoas, foram
unânimes nas demonstrações de confiança ao
Presidente Médici. Tal confiança, que já se afirmara
nas urnas secretas há um ano atrás, não dimana
simplesmente da emoção nem se dilui no efêmero,
porque se nutre das palavras do Chefe da Nação
como também, por igual, dos atos de S. Ex.ª.
Foram os alagoanos de tôdas as classes e de
tôdas as idades, pobres e ricos, velhos e moços, que
receberam o Presidente Médici. Com as honras
devidas a um Chefe da Nação e ainda com o
regozijo inspirado por um amigo certo das horas
incertas, receberam êles o homem público
profundamente humano, cristão autêntico, que vê no
nordestino o próximo mais próximo, porque mais
carente de sua ajuda. Sabem os alagoanos da
preocupação do Presidente em solucionar os
problemas regionais, como têm ciência de que
coloca o bem estar do homem nordestino acima dos
interêsses do Nordeste, pois naquele vê a base de
qualquer programa de desenvolvimento.
Não houve feriado nem foi decretado ponto
facultativo em Alagoas no dia de sua chegada a
Maceió, e, no entanto, o povo saiu às ruas para re-
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cepcioná-lo. Em todo o percurso que fêz S. Ex.ª,
desde o aeroporto dos Palmares até o Palácio do
Govêrno, numa extensão de 22 quilômetros, bem
avaliou a sinceridade da acolhida. Tanto quanto os
homens e mulheres dos bairros mais próximos da
cidade, – mulheres humildes de distantes bairros
pobres, em seus modestos vestidos de chita e filhos
pequenos ao colo, como se a êstes quisessem
também infundir a mesma confiança que alimentam
no futuro – todos se irmanaram no regozijo pela
presença do visitante eminente.
REVIVEU A FÉ

exata impressão de sua identificação com o
nosso povo. Embora não houvesse permanecido
tanto tempo em Maceió, pôde, por outro lado,
inteirar-se mais da nossa realidade e fortalecerse na determinação de modificá-la de forma a que
o homem nordestino tenha nível de vida mais
consentâneo com as exigências do bem estar.
Todos quantos com S. Ex.ª estiveram no Palácio
dos Martírios foram unânimes em dizer da estima
que lhes inspirara a personalidade do governante
alheio às exteriorizações demagógicas, sóbrio
nas palavras e decidido na ação em favor da
comunidade, e sobretudo muito consciente da
responsabilidade que lhe pesa.
– Como se chama êste Palácio? –
perguntou o Presidente.
– Hoje – responderam-lhe – Palácio
Floriano Peixoto, mas o seu nome tradicional é
Palácio dos Martírios, porque ali em frente está a
Igreja do Nosso Senhor dos Martírios.
– Palácio dos Martírios é como deveriam
chamar-se todos os Palácios de Govêrno – disse
o Presidente, e na fisionomia se lhe estamparam
a sinceridade com que falava e a profundidade do
sentimento que a inspirara.
Ouço o Presidente e me lembro da frase
de Albert Camus, que o Senador Milton Campos
ama citar e o Marechal Costa e Silva se
comprazia repetir: "O Poder no Século XX é
triste."
O infinito das necessidades e o infinitesimal
das possibilidades torturam o governante
bloqueado pelos obstáculos na defasagem entre
o saber o que fazer e o não ter com que fazer.
Pior que o sofrimento das necessidades para o
povo é, para o homem público, a dor de não
poder atendê-las quando detém o Govêrno e dêle
tudo se espera.

Exprimimos sobretudo ao Chefe da Nação o
nosso reconhecimento pelo que já fêz em favor do
nosso Estado e da Região, e, entre o que já fêz, não
apenas as obras públicas ou de assistência, mas
especialmente o despertar de esperanças num
ambiente de desesperança e quase desespêro
matrizado em amarguras e necessidades sem fim.
Combatendo o bom combate, o Presidente
reviveu a fé. E esta fé Sua Excelência encontrou na
alegria com que os alagoanos acorreram às ruas
para dar-lhe as boas-vindas, nos olhares que se lhe
dirigiram, nos braços que se estenderam para
aclamá-lo, nas mãos que o ovacionaram, nos
sorrisos que o saudaram.
Os alagoanos identificaram em S. Ex.ª o Chefe
da Nação, devotado a servir e não interessado em
servir-se,
que,
assumindo
tão
graves
responsabilidades históricas, não perdeu o contato
com os seus semelhantes, antes os procura para
melhor sentir-lhes as necessidades e anseios e, se
não os atender de pronto, desde logo demonstrarlhes, na consideração a êles dispensada, que o
Govêrno é do povo e para o povo. E os alagoanos
timbraram em não sòmente manifestar-lhe o seu
respeito e a sua admiração mas ainda levar-lhe o
testemunho da sua gratidão e confiança, certos de
FOME DE JUSTIÇA
que, por maiores que sejam os obstáculos à
recuperação do Nordeste, há de vencê-los S. Ex.ª
"Senhor, dai pão aos que têm fome,
com o seu espírito de decisão, sua clarividência, seu e fome de justiça aos que têm pão" –
patriotismo.
pedem os cursilhistas da Cristandade, visando
a promover aberturas na sensibilidade humana.
PALÁCIO DOS MARTÍRIOS
Só assim o Poder será menos tristeza e
menos solidão, ajudado o governante pelo
Senhores
Senadores,
colheu
o respeito dos governados à dignidade do
Presidente Médici, na visita a Alagoas, próximo.
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Senhores Senadores, o Presidente Médici
deixou Alagoas magnificamente bem impressionado,
não sòmente, através da manifestação das ruas,
pela maneira expontânea e simples com que nossa
gente lhe exprimiu seu aprêço, mas também através
das numerosas audiências que concedeu em
Maceió, pela verificação que diretamente fêz, das
nossas potencialidades e realizações, do nosso amor
ao trabalho e do nosso espírito progressista,
expressos nas palavras que ouviu e nos números
que leu e ainda através do nosso desenvolvimento,
que êle observou primeiro de cima, ainda no avião,
quando sobrevoava os canaviais que cobrem os
taboleiros alagoanos.
SÊCA CONTINUA
Senhor Presidente, depois da visita do Chefe
da Nação, decidi fazer ligeira viagem ao sertão
alagoano para rever as áreas mais atingidas pela
sêca. Estive em Palmeira dos Indios, Batalha,
Arapiraca, Olivença, Santana do Ipanema, Delmiro,
Agua Branca, Pariconha, Olho D'Agua do Casado,
Piranhas, a margem do São Francisco. Reclamam
ainda os sertanejos a falta de sementes com que
lutaram na ocasião do plantio, pois as que adquiriram
foram insuficientes e ainda assim por preços
elevados, como as de feijão, que chegaram a serlhes vendidas até a Cr$ 160,00 o saco. E muito mais
reclamam o fato de que agora estão vendendo até
por Cr$ 35,00 cada saco de feijão que produziram.
Na área de Olho D'Agua do Casado e
Piranhas, a sêca continua implacável. Tão pouco
choveu ali que os apelos mais urgentes de suas
populações são para a abertura de nova frente de
trabalho e para o Govêrno do Estado lhes mandar
carros-pipas a fim de abastecê-los de água, porque,
embora fiquem a pouca distância do rio São
Francisco, não só as plantações sentem a falta
d'água como também os sêres humanos. A
população de Piau, em Piranhas, está bebendo água
de açude salgado, o que provoca sérios distúrbios à
saúde.
"O BANCO NAO TEM AMIGOS"
Em
meio
aos
sofrimentos
da
pobreza
e
a
confiança
renascida
pela
boa imagem que se criou o Govêrno

Médici, estranham os sertanejos alagoanos que
os gerentes das agências de Alagoas do Banco
do Nordeste não venham fazendo composição
de dívidas, como o mesmo Banco do Nordeste
decidiu, em consonância com a Resolução
147 do Banco Central. Parecem êles, os
gerentes, alheios aos problemas dos pequenos
agricultores,
que,
pressionados
por
tal
indiferença,
são
forçados
a
vender
ou
entregar
suas
propriedades
pelo
débito
que não podem pagar, – vale dizer por muito
menos dinheiro do que valem, – e ficam ao
léu da sorte para logo engrossar a longa
e triste fileira dos desempregados, que,
marginalizados e famintos, são expulsos dos
campos para as cidades, sem condições,
estas, de absorver-lhes a mão-de-obra. É
conhecida a frase, que ainda domingo passado
me foi repetida em Pariconha, dita por um
gerente do Banco do Nordeste aos pequenos
agricultores impossibilitados pela sêca de
liquidarem seus débitos: "O Banco não tem
amigos, o amigo do Banco é o seu cofre forte", e
para o cofre forte aponta o desalmado, ufano na
sua inconsciência deliberadamente cruel.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – V. Ex.ª
me permite um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não, nobre
Senador Waldemar Alcântara.
O
SR.
WALDEMAR
ALCÂNTARA:
– Nobre Senador, V. Ex.ª, com a constância e a
pertinácia que marcam a sua atividade nesta
Casa,
tem
oferecido
últimamente,
ao
conhecimento do Senado, verdadeiros estudos
sôbre o Nordeste, mostrando a realidade ali
existente. Ainda agora, V. Ex.ª focaliza nôvo
problema, o problema do crédito rural, e traz ao
nosso conhecimento a conduta, vamos dizer,
exagerada, de alguns gerentes de agências do
Banco no seu Estado, que certamente não
encontra apoio da Direção Central do Banco.
Devo dizer a V. Ex.ª que tenho a experiência da
sêca de 70 no meu Estado, o Ceará, e o Banco
foi muito sensível à situação de agricultores.
Êstes, por motivos de estiagem, fracassaram nas
suas atividades. Acredito que, ainda hoje, mesmo
que o Banco tenha mudado de Presidente, a
orientação emanada da Diretoria Geral não é a
seguida, conforme depoimento de V. Ex.ª, por al-
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guns gerentes. Talvez o façam num zêlo exagerado
aos dinheiros do Banco e assim, agem acima das
instruções que receberam. Mas esclareço a V. Ex.ª,
em relação à Portaria 147, executada pelo Banco do
Nordeste a seu tempo, pelo menos na minha área,
que, se alguma dificuldade houve, não se deve,
pròpriamente, à Direção do Banco mas, sim, ao
Banco Central, que não alocou os recursos
solicitados pelo Banco para que pudesse operar,
seguindo as determinações da Portaria 147. Tanto
isto é verdade, tantas foram as providências do
Banco Central, que o Banco do Nordeste resolveu
operar, segundo as determinações dessa Portaria,
com recursos próprios que, só posteriormente, foram
alocados pelo Banco Central. Vê assim, V. Ex.ª, que
a orientação dada pelo gerente, criando vexames de
tôda ordem para os mutuários do Banco, não
encontra, realmente, apoio por parte da Direção
Central do Banco do Nordeste.
A não ser que se trate não de devedores
ou inadimplentes, em conseqüência da sêca, mas
de devedores anteriores à sêca que, por esta ou
aquela razão, desviaram recursos recebidas do
Banco,
contratados
pelo
Banco
para
determinados fins e desviados para outras
finalidades. Neste caso o Banco é inflexível,
muitas vêzes, e nem poderia deixar de ser. Tratase de estabelecimento bancário que, acima de
tudo, tem o dever de zelar pelos capitais que lhe
são confiados. V. Ex.ª, trazendo êste fato ao
conhecimento do Senado, certamente até me
dispensa de levá-lo à Direção Central, porque ali
repercutirá, imediatamente. Tranqüilize-se V.
Ex.ª. Se êsses gerentes das agências alagoanas
estiverem exorbitando de suas funções, serão
chamados a ter a sensibilidade que a Direção
Geral do Banco lhes recomenda, em cargos
de tal natureza. O Banco do Nordeste não
tem o menor interêsse em criar situações difíceis
e forçar operações que revertam em prejuízo
de pobres proprietários rurais do Nordeste.
Sempre estive solidário com V. Ex.ª quando se
trata de equacionar problemas do Nordeste
e, ainda neste particular, estarei, também,
se forem apuradas, realmente, as exigências
descabidas desses gerentes que estão agindo à

revelia, talvez, da própria direção geral do Banco.
Sabe V. Ex.ª que, apesar das facilidades de
comunicação, não é possível à Direção Geral do
Banco estar, a todo momento, presente nas
agências, muitas vêzes distantes e de difícil
comunicação com a sede do Banco. Tranqüilize-se,
Ex.ª. Se tal fato estiver ocorrendo na sua área –
agora mesmo ainda fustigada pela sêca – sei que a
direção do Banco tomará as providências que ora V.
Ex.ª reclama.
O SR. ARNON DE MELLO: – Meu nobre e
eminente colega Senador Waldemar Alcântara,
cheguei ontem, à tarde, de Alagoas, e já, hoje, fiz
questão de ocupar esta tribuna, pois tenho a
sensibilidade ferida pelas dores dos pequenos
agricultores alagoanos.
Folgo muito em ouvir o aparte de V. Ex.ª e
com V. Ex.ª estou de acôrdo em gênero, número e
caso.
Não venho aqui condenar. Venho expor,
venho informar, venho colaborar, porque sei que a
alta direção do Banco do Nordeste jamais poderia
concordar com semelhante atuação dos gerentes de
suas agências.
Eu poderia ter escrito uma carta ao
Presidente do Banco do Nordeste, como me foi
sugerido, mas, nobre Senador Waldemar Alcântara,
esta tribuna não foi feita para ficar vazia, mas para o
debate, na presença do povo, dos problemas do
povo.
Venho a esta tribuna, não apenas dominado
pelo meu sentimento de solidariedade humana, mas,
também, por um imperativo do meu dever de homem
público.
Muito obrigado a V. Ex.ª
OUTROS ASPECTOS
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Permite
V. Ex.ª um outro aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Com muita
honra, Senador.
O
SR.
WALDEMAR
ALCÂNTARA:
–
Eu
gostaria
de
esclarecer
a
V.
Ex.ª um ponto. Quando nós tratamos de
certos aspectos do Nordeste, como êsse
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do crédito rural, de que V. Ex.ª está falando,
parece-me que o problema ocorre só na faixa
do crédito rural – muitas vêzes esquecemos do
fato básico, fundamental. O que existe no
Nordeste é a pobreza crônica, que a cada dia,
mais se intensifica, com surtos que se tornam
verdadeiramente agudos, como é o caso
atual de Alagoas e como foi, ontem, o do
Nordeste sêco do Ceará. Isto só mostra as
dificuldades que um estabelecimento, mesmo
oficial, encontra na política creditícia em favor do
criador ou do pequeno proprietário rural do
Nordeste. Não podemos esquecer isto. E em
função
disto
as
dificuldades
aumentam
tremendamente, primeiro, pela incapacidade do
homem, que é relativa, e segundo, pela
impropriedade da terra, em que se pratica a
lavoura, sempre deficitária, com baixo nível de
produtividade e, ainda por cima de tudo, com uma
boa carga fiscal sôbre o pobre homem nordestino.
Ora, isto gera – vamos dizer – não é que o
Banco esteja criando dificuldades: é o próprio
agricultor, o mutuário, que não tem condições de
pedir dinheiro emprestado. Necessário que se
diga e se sinta isto, o problema é básico,
fundamental: enquanto não se modificar essa
infra-estrutura, o crédito rural será sempre difícil,
deficitário.
O Banco do Nordeste não deve a sua
prosperidade ao crédito rural, pelo contrário.
Se se retirasse do Banco do Nordeste o ônus
do crédito rural, talvez a instituição estivesse mais
florescente. Então é preciso que se faça uma análise
mais profunda para verificar essas dificuldades que
existem na terra, – nós que somos de lá as
conhecemos bem. Não podemos incriminar que o
Banco tenha uma política de expoliação do rurícola.
Ao Banco não interessa isso, não foi criado para
isso. Foi criado, como disse V. Ex.ª, para ajudar. Mas
essa ajuda é de tal modo difícil que nem beneficia o
Banco, nem o mutuário, e ficamos num beco sem
saída. Louvo a atuação de V. Ex.ª nesta Casa que
tem sido, como declarei, de uma pertinácia até
comovente, mas não chegou a comover a quem de
direito, para reparar uma grave injustiça cometida
não pelo Banco, mas pelos podêres públicos, por

circunstâncias que todos conhecemos. Desculpe
esta interrupção no seu belíssimo discurso, mas não
poderia deixar de fazer esta análise, que tem um
fundo sociológico, para não dizer só econômico.
CONDENAÇÃO
O SR. ARNON DE MELLO: – Não há o que
desculpar. Apenas acentuo que as palavras de V.
Ex.ª são a maior condenação à realidade que eu vi
no Nordeste. Se a orientação da alta direção do
Banco é a que V. Ex.ª expôs, não é esta a realidade
que eu vi no meu Estado. Jamais encontrei por lá
agricultor que houvesse feito contrato com o Banco
do Nordeste dentro do espírito da Resolução 147 do
Banco Central. Todos me declaram que o Banco do
Nordeste se tem recusado sistemàticamente a fazer
composição de dívidas em Alagoas. Pode ser que o
Ceará de V. Ex.ª tenha sido mais feliz sob êsse
aspecto.
Ainda a propósito do aparte de V. Ex.ª, lembro
que os pequenos agricultores alagoanos estão
pobres, paupérrimos, muitos já hoje sem as suas
propriedades, perdidas na voragem das dívidas não
pagas a tempo e a hora, e desempregados ou
fazendo biscates. Bem sei que o Banco do Nordeste
está muito rico e poderoso, e suas ações cada dia
mais se elevam de valor. Felicito, aliás, a alta direção
do Banco do Nordeste pela boa administração que
lhe imprime.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Mas já
esclareci a V. Ex.ª que a fortuna do Banco do
Nordeste não decorreu de empréstimos rurais. Ela
tem origem em outros mecanismos operacionais que
têm possibilitado ao Banco ganhar dinheiro, em
outras linhas de crédito, para muitas vêzes e
constantemente, perder na linha de crédito rural.
MENOS POBRES E MENOS RICO
O SR. ARNON DE MELLO: – Mas, o Banco
do Nordeste é um só. Se êle tem prejuízo em um
setor, no outro há de ter lucro. Para falar com
franqueza, nobre Senador, eu gostaria que os
pequenos agricultores do Nordeste estivessem
menos pobres e o Banco do Nordeste menos rico.
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DISTORÇÃO
Ora, Sr. Presidente, o Banco do Nordeste foi
fundado precisamente para socorrer a nossa Região,
o Banco do Nordeste tem alta missão social a
cumprir e não pode restringir-se a atividade
puramente contábil, frio como o Shylock, de
Shakespeare, sobretudo quando o pequeno
agricultor é vítima de terrível calamidade climática.
Claro que, ante a brutal realidade nordestina, o
procedimento de qualquer instituição de crédito,
mesmo privada, há de ser a de ajuda e estímulo ao
pequeno agricultor, e nunca o de liquidação dêle. E,
se assim é, como agir de maneira diversa um Banco
oficial, o Banco do Nordeste? Não falo apenas da
concessão em empréstimos, pois os recursos podem
rarear para fazê-los. Falo do tratamento injusto que
se está dando ao pequeno agricultor, vítima da sêca
incontrolável e não da sua falta de capacidade para
produzir.
BANCO DO NORDESTE
Bem sei que não é esta a orientação
recomendada pela Direção Geral do Banco. Tenho
mesmo em mãos as circulares que o seu Presidente
enviou às agências desde 6 de agôsto de 1970, data
em que se integrou, com recursos próprios, no
esquema do Govêrno referente ao Nordeste em sêca
e no espírito da Resolução nº 147. De acôrdo com a
Circular nº 70/144, de 8 de outubro de 1970, o Banco
autorizou as agências a firmarem, em condições
especiais, com os devedores que tiveram suas
explorações prejudicadas pela sêca, "contrato
público de composição de dívidas, mediante garantia
hipotecária". Tal circular limitava a 31 de dezembro
de 1970 o prazo de sua vigência. Em 25 de agôsto
de 1971, pela Resolução nº 2.311, o Banco do
Nordeste reabriu êsse prazo, e o estendeu até 31 de
dezembro de 1971.
APÊLO
Sucede, entretanto, Senhores Senadores, que
tais determinações não têm sido cumpridas pelas
agências de Banco do Nordeste no sertão alagoano,
principalmente as de Batalha e Mata Grande, e ali o
clamor é geral.
Eis porque, movido pelo sentimento
de
solidariedade
humana
e
por
indeclinável dever de homem público, ve-

nho desta tribuna fazer apêlo ao Sr. Presidente
do Banco do Nordeste, Dr. Hilberto Silva,
– cuja competência e cujo espírito público e
patriotismo me apraz louvar – no sentido
de que os seus gerentes da área da sêca, que
persiste em flagelar o sertão de Alagoas,
modifiquem a orientação tomada, tão contrária
aos princípios e finalidades que informam o
Banco do Nordeste, e facilitem, nos têrmos da
Circular nº 70/144, a situação dos lavradores
ainda esmagados pela longa estiagem. Encareçolhe mesmo que envie à área alagoana
aqui mencionada um emissário para que,
ouvindo
os
interessados,
possa
melhor
lhe indicar providências que amenizem o grave
problema.
Senhores Senadores:
A posição do Presidente Médici no apoio ao
desenvolvimento do Nordeste é definida e
definitiva, e solenemente afirmada e reafirmada
sempre que se lhe apresenta ensejo. Cumpre,
pois, aos seus auxiliares de Govêrno, seja
qual fôr o pôsto que ocupem, honrarem-lhe
a palavra, seguindo-lhe as diretrizes e
executando-lhe as decisões. Assim não serão
êles apenas dignos da confiança do Chefe da
Nação, mas também credores da gratidão do
Brasil, cuja segurança, unidade e futuro se
identificam com a restauração do Nordeste.
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
(Os documentos a que se refere
o Sr. Senador Arnon de Mello, em seu
discurso,
encontram-se
publicados
no
DCN – Seção II – do dia 18 de novembro de
1971.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Concedo a palavra ao nobre Senador José
Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
em princípios de agôsto, dêste ano, ocupei
a
atenção
dos
nobres
Srs.
Senadores
sôbre
a
importância
do
Turismo
como
fonte de renda para o Brasil e indiquei o
Amazonas, em geral, e Manaus, em particular,
como centros com motivações extraordinárias
para
essa
indústria
do
lazer
e
da
cultura.
Pleiteei,
então,
que
se
fixasse,
de modo definitivo, a quota de dólares
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para compras na Zona Franca de Manaus, pedindo,
também, ao Sr. Ministro da Fazenda que
aumentasse o limite de 100 para 200 dólares,
escudado nas observações do economista Mário
Henrique Simonsen, no seu "Ensaio sôbre a
Economia e a Política Econômica", onde o HomemVisão 1971 assinala o seguinte:
"Oportunidades
saudáveis
para
o
desenvolvimento da Amazônia não faltam, embora,
òbviamente, seja necessário algum tempo para a sua
consecução; a região dispõe de apreciável potencial
turístico interno e externo quase totalmente
inaproveitado. Nesse sentido, as autoridades
alfandegárias poderiam aumentar o avarento limite
de 100 dólares por viajantes para as compras na
Zona Franca. Afinal, uma passagem aérea de ida e
volta Rio–Manaus custa cêrca de 350 dólares, o que
é suficiente para afastar o contrabando."
Adotando êsse ponto de vista, de um dos mais
ilustres economistas, venho lutando para "vendê-lo"
ao eminente Ministro Delfim Netto. A êle dirigi, na
ocasião, carta que vou ler:
"Eminente amigo
Ministro Delfim Netto – Ontem, no Senado, me
ocupei sôbre a Zona Franca de Manaus e a Indústria
de Turismo no Amazonas. Permito-me anexar o
discurso.
Desejo que o eminente amigo dê o seu
indispensável apoio ao fomento da Indústria de
Turismo em nosso Estado.
Agora mesmo, em cenário de água e floresta
em que se encontraram o nosso Presidente Emílio
Médici e o Presidente da Colômbia, Pastrana
Borrero, o fomento ao turismo, na Região
Amazônica, foi objeto de cláusula expressa da
"Declaração de Letícia", por êles firmada.
Em junho, o Ministro da Indústria e do Comércio,
indo a Manaus, para representar o Presidente
Emílio Médici, nas solenidades comemorativas
do Centenário da Associação Comercial do
Amazonas, entendeu-se com o Governador João
Walter de Andrade e deliberou prestigiar a
indústria do turismo e, com apoio da Emprêsa

Brasileira de Turismo, vai ser construído mais um
magnífico hotel em Manaus.
Mas, qual a participação do meu caro
Professor nesse esquema? É a seguinte:
1) tornar definitiva a autorização para os
turistas conduzirem certa quota de mercadoria
adquiridas em Manaus, quando na viagem de
retôrno;
2) aumentar essa quota, que é atualmente
de 100 dólares, atendendo observações do
Professor Mário Simonsen, no seu livro
"Ensaios sôbre Economia e Política Econômica",
quando diz que "as autoridades alfandegárias
poderiam aumentar o avarento limite de 100
dólares para viajantes para as compras da
Zona Franca. Afinal uma passagem aérea de
ida e volta, Rio–Manaus, custa cêrca de 350
dólares, o que é suficiente para afastar o
contrabando".
A possível reação dos Sindicatos de Indústria
de São Paulo deve ser respondida pela estatística,
pois os estímulos à Zona Franca têm representado,
de parte do Amazonas, crescente volume de
compras em São Paulo, pela liberação de poupanças
e intenso clima de trabalho e otimismo na
área.
Sem outro objetivo, o patrício e admirador."
Escrevi no mesmo sentido aos Ministros
Costa Cavalcanti e Pratini de Morais.
Quando da visita do Sr. Ministro Delfim
Netto ao Senado para fazer uma brilhante
conferência, há cêrca de dois meses, fiz,
pessoalmente, a colocação do problema, que
ainda não mereceu receptividade de sua parte,
embora notáveis sejam as medidas que tem
adotado a favor do desenvolvimento da área, o
que proclamo conscientemente.
Entendo, no entanto, que a definitividade
no estabelecimento dessa quota e o seu
reajustamento para 200 dólares, repercutiriam
favoràvelmente no incremento e robustecimento
da corrente turística interna que já é,
de
certo
modo,
significativa,
conforme
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o O Jornal, de Manaus, analisou recentemente em
lúcidos editoriais.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero,
na continuação do meu trabalho, assinalar, aqui,
que o Turismo passa a ser tema de maior interêsse
para o meu Estado. Já disse das providências que o
Ministro da Indústria e do Comércio, Sr. Marcus
Vinicius Pratini de Morais, através da Emprêsa
Brasileira de Turismo, presidida pelo Sr. Carlos
Alberto de Andrade Lima, havia determinado no
sentido de apoiar e programa do Governador João
Walter de Andrade, visando estabelecer uma
infraestrutura para o turismo em Manaus.
Tomo conhecimento de que na nossa
Capital, de 29 de novembro a 2 de dezembro do
corrente ano, se realizará o I Seminário de
Turismo da Amazônia, sob o alto patrocínio do
Govêrno do meu Estado, dos Srs. Ministros da
Fazenda e da Indústria e do Comércio, e do
Presidente do Banco da Amazônia S/A e do jornal
O Globo, e com o apoio da EMBRATUR, da
SUFRAMA, da Prefeitura Municipal de Manaus e
da EMANTUR, ora sob a chefia de um jovem
esclarecido e talentoso que é o meu ilustre
conterrâneo Aderson Frota.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a realização
do I Seminário de Turismo, no Amazonas, é no meu
entender, iniciativa de maior repercussão do Sr.
Governador João Walter de Andrade, pois,
contando com o valioso apoio das autoridades
acima referidas, significa o mesmo, uma tomada de
posição dentro das preocupações que o Sr.
Presidente da República, Emílio Médici, já
demonstrou relativamente ao turismo, elevando-o à
categoria de indústria de interêsse nacional, na
forma do que dispõe o Decreto-lei nº 1.191, de 27
de outubro de 1971, através do qual criou o Fundo
Geral do Turismo que dará recursos à EMBRATUR
para tornar-se entidade financiadora de emprêsa do
ramo, e prorrogou, até fins de 1975, o prazo de
isenção do impôsto de renda e dos adicionais não
restituíveis, para a construção e ou ampliação de
hotéis, obras e serviços específicos de finalidade
turística, sujeitas, naturalmente, a padrões e
condições estipuladas pelo Conselho Nacional de
Turismo.

O SR. FLÁVIO BRITO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – É uma honra.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Nobre Senador José
Lindoso, V. Ex.ª está trazendo à Casa assunto muito
oportuno, tendo em vista que será realizado, como
bem disse o eminente colega, de 28 de novembro a
2 de dezembro, um Simpósio de Turismo no nosso
Estado, o Amazonas. O apêlo que o eminente colega
hoje faz aos Ministros Delfim Netto, Pratini de Morais
e Costa Cavalcanti, é, realmente, de grande
importância, porque só assim, com o seu
atendimento, poderemos ter turismo. Meu eminente
colega, enquanto não modificarem suas condições
ou a êle não dermos uma estrutura nova, não
poderemos ter turismo. Contamos agora com o
jovem Presidente da Embratur – Doutor Carlos
Alberto Pinto – que pretende levar essa nova fonte
de riqueza para nosso Estado. Entretanto, muitas
vêzes assistimos a altas autoridades serem
desprestigiadas no Aeroporto de Manaus, ficando em
má situação a população daquela cidade, porquanto
todos julgam que são os amazonenses os
responsáveis pela fiscalização, quando, em grande
maioria, é exercida por funcionário do Ministério da
Fazenda de outros Estados. São desembargadores,
professôres, enfim, altas personalidades que, por
trazerem um rádio de 18 cruzeiros a mais em sua
quota, sofrem grandes amolações. Peço desculpas
ao nobre Colega por dar êste aparte, mas não
poderia deixar passar a oportunidade de apoiar V.
Ex.ª, para que continue nesta luta, porque só desta
forma poderemos ter turismo no Amazonas.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª, ilustre Senador Flávio Brito, aparte
exatamente dentro do raciocínio do economista
Mário Henrique Simonsen.
Realmente, a quota, a avarenta quota de
100 dólares para quem vai despender numa
viagem de cêrca de 350 dólares, por si mesma
explica a inviabilidade de se fazer contrabando
quem, comprando regularmente em Manaus,
se apresente no aeroporto para voltar ao
Sul, trazendo algumas lembranças de coisas
compradas na área da Zona Franca, não está
absolutamente com o propósito de lesar
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os cofres da Fazenda Nacional. Daí a necessidade
de se reajustar essa cota, em face, inclusive, da
desvalorização do dólar, e dar definitividade à sua
fixação, para que nós não tenhamos a impressão,
muito generalizada no sul do País, de que essa
autorização para compra de eletrodomésticos, de
artigos eletrônicos, se confunda com a autorização
para o programa mais profundo e definitivo da
Zona Franca que é aquêle que diz respeito à
implantação de uma indústria que lá já está se
implantando e se desenvolvendo em têrmos
promissores, com o apoio dos nossos empresários
do centro-sul.
A contribuição de V. Ex.ª a êste debate é
significativo e realista. Esclareço a V. Ex.ª que o
Ministro da Fazenda, quando liberou o problema da
fiscalização a uma só fase, que foi exatamente
aquela do Pôrto de Manaus, libertando o passageiro
de se submeter a uma nova fiscalização no pôrto de
destino, quis criar condições para um tratamento
mais apropriado e condizente com o status de
civilização de uma sociedade que tem consciência
de
seu
desenvolvimento
e
das
suas
responsabilidades para com o Govêrno.
Agradeço a V. Ex.ª como Senador que é pela
minha terra e como um dos batalhadores pelo seu
desenvolvimento, o aparte e a colaboração realística
que fêz dêsse problema.
(Retomando a leitura.)
O Seminário deverá, certamente, entre muitos
temas que absorverão a capacidade de estudo das
autoridades, dos técnicos e dos empresários do
ramo, examinar uma linha para a efetivação de uma
política de turismo entre as nações amazônicas,
considerando que o assunto foi objeto das
conversações verificadas neste ano, entre os Srs.
Presidentes do Brasil e da Colômbia, e figuram na
"Declaração de Letícia".
Acredito que se discutirá, também, o
problema da Zona Franca e Turismo, no
concernente à magra taxa de 100 dólares para os
viajantes e que se reajustada, conforme tenho
proposto, seria medida simples e prática para
aumento substancial do fluxo turístico para
aquelas planuras onde dominam o verde-esperança
das florestas e a beleza e tranqüilidade das

águas em absurdo, que enfeitiçam o forasteiro
sequioso de emoção.
Formulo, nesta oportunidade, votos de êxito ao
Seminário e congratulo-me com as Exmas.
autoridades que o patrocinam e o estimulam, pois
tenho consciência que êle representará a passagem
da fase declamatória do turismo, na Amazônia, para
a fase de ação objetiva, em face das singulares
vantagens oferecidas pela Política Nacional de
Turismo do Govêrno; da determinação do Govêrno
do Estado, do apoio das autoridades federais e de
entusiasmo da mocidade que está a frente do
turismo no Amazonas.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio Brito.
O SR. FLÁVIO BRITO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, na data de ontem, há vinte e seis anos, a
Marinha de Guerra do Brasil encerrava as suas
atividades nas ações que tanto a destacaram e
destacam o Brasil na II Grande Guerra Mundial.
Tentando inùtilmente provocar a índole
pacifista dos brasileiros, as Fôrças do III Reich
deixaram de lado as armas da guerra psicológica
para agir com requintes de perversidade, afundando
cinco unidades de nossa Marinha Mercante, que
pacìficamente singravam águas de nossa costa
atlântica.
Era a própria guerra atingindo uma Nação que
dela ainda não participava diretamente, embora pela
alma de seu povo, pelas suas melhores tradições
democráticas e pela sua posição geográfica, não
pudesse fugir ao determinismo de estar ao lado das
Fôrças Aliadas.
Em janeiro de 1942, rompíamos nossas
relações diplomáticas com as Nações do Eixo,
seguindo a adesão do nosso País à Carta do
Atlântico, depois de ter consentido a ampliação de
instalações defensivas e de apoio, quer aéreas, quer
navais, em Natal, no Rio Grande do Norte e em
Recife.
As rotas do Atlântico Sul precisavam ser
protegidas e graças aos entendimentos mantidos
no Rio de Janeiro, pelo Secretário da Marinha
dos Estados Unidos, foram acertados acôr-
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dos de reequipamento de nossa frota de guerra e de
aperfeiçoamento de nossos oficiais e suboficiais.
A IV Esquadra americana passou a ter sua
sede no Recife, iniciando-se em setembro de 1942 a
entrega das primeiras belonaves – dois caçasubmarinos – por parte do govêrno americano ao
Govêrno do Brasil.
Inteiramente guarnecidos por brasileiros, em
menos de três dias, as novas unidades juntaram-se
às corvetas "Caravelas", "Cabedelo", "Carioca",
"Camaquã" e mais o navio-tender, "Belmonte", rara,
sob a escolta do inolvidável "Bahia" e do incansável
"Rio Grande do Sul", constituírem a Fôrça Naval do
Nordeste. Comandava-a o intrépido Almirante
Alfredo Carlos Soares Dutra.
O "Minas Gerais" e o "São Paulo" foram
destacados
para
defender,
respectivamente,
Salvador e Recife. Eram impróprios para as ações
anti-submarinas.
Em 1943 a Fôrça Naval do Nordeste já estava
com seu potencial de guerra bem aumentado, com
16 unidades em operação, sendo 8 do tipo
"Guaporé", casco de aço e 8 do tipo "Javari", com
casco de madeira.
Em 1944 entravam em serviço três
contratorpedeiros da classe "Marcílio Dias",
construídos no arsenal da Marinha do Brasil,
juntando-se mais seis contratorpedeiros-escolta, tipo
"Bertioga", com um total, nessa altura, de 29
unidades.
As primeiras feridas profundas iniciaram-se
então para a nossa Marinha de Guerra, com o
afundamento do "Camaquã", a 21 de julho, e a
grande tragédia do "Bahia" que explodiu em pleno
Atlântico, 17 dias antes, ou seja, a 4 de julho. O
"Vital de Oliveira" ia ao fundo, também em ação, no
dia 19 do fatídico mês de julho.
Nem por isto deixaram os nossos marujos de
realizar uma prodigiosa tarefa de guerra que pode
ser assim resumida:
– Comboios realizados em águas brasileiras
181, em comum com os americanos.
–
Comboios
realizados
em
águas
internacionais, em conjunto.

–
Comboios
realizados
sob
a
responsabilidade exclusiva de fôrças brasileiras
195, dos quais 21 em águas internacionais e 174
em mar brasileiro.
– 2.981 navios escoltados, dos quais 1.396
nacionais, 1.051 norte-americanos, 235 de bandeira
inglêsa e os demais pertencentes a outras nações.
– Tonelagem bruta dos navios comboiados
14.175.970, com um total de 600.000 milhas
náuticas percorridas, ou seja, o equivalente a trinta
voltas completas da Terra.
Além de sustentar as rotas do Atlântico Sul,
participamos do transporte da Fôrça Expedicionária
Brasileira, levando em segurança e trazendo dos
campos da Europa os pracinhas brasileiros.
Um dado porém avulta sôbre os demais.
Enquanto que pelas estatísticas sabe-se que cada
navio de guerra americano comboiou cêrca de 16
unidades mercantes, para uma belonave brasileira
o correspondente foi de 60 unidades mercantes.
Enquanto os americanos dispunham de 1.000
navios de guerra, o Brasil não ia além de 50,
cabendo a nós brasileiros a hercúlea tarefa de levar
a bom pôrto 3.000 navios mercantes. Êste registro
não é feito para demérito de ninguém, mas
para dar ênfase ao esfôrço de guerra do Brasil e à
heróica participação da Marinha de Guerra de
Barroso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. FLÁVIO BRITO: – Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, ao
rememorar êsses episódios, presta, realmente,
homenagem à Marinha de Guerra Brasileira, que
ràpidamente pôde se equipar, suprindo as
deficiências de técnica com heroismo, decisão e
patriotismo indormido dos nossos marujos. Pôde,
assim, cumprir essa tarefa, que a história registra
como uma das mais significativas na luta contra o
totalitarismo do Eixo. E é importante que nessa
evocação em homenagem à Marinha, nós nos
transportemos ràpidamente para os reflexos que a
guerra têve em nossa terra, quando, no ponto
crítico da mesma, acossados pelos submarinos,
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tivemos pràticamente cortadas as correntes de
abastecimento para a Amazônia. E ali, sujeitas às
durezas do racionamento, participávamos não só
com os elementos que da nossa terra partiram para
integrar a Fôrça Expedicionária Brasileira, mas com
o sofrimento e a vigilância em tôrno dos problemas
maiores que envolviam o mundo, que são os
problemas da Liberdade e da Democracia. Agora, já
estamos, no curso dêsse tempo, com outra
fisionomia nacional. Se outra guerra houver, não
mais estaremos ilhados no Brasil, porque estradas
foram abertas articulando êste País em todos os
sentidos, para dar garantia à segurança nacional.
Não só mais aos marinheiros deveremos a
subsistência, mas as fôrças internas da vanguarda
serão
realmente
mobilizadas
para
levar
abastecimento ao Brasil, dando confiança às fôrças
civis nos destinos maiores, no caso de a História,
desgraçadamente, nos levar a enlace de tamanha e
catastrófica grandeza, como foi êsse da 2ª Grande
Guerra. Homenageando a Marinha de Guerra e o
esfôrço de guerra do Brasil, V. Ex.ª faz um ato de
justiça ao qual todo o Senado se associa, com
especial regozijo cívico, pela grandeza épica que êle
encerra.
O SR. FLÁVIO BRITTO: – Muito obrigado,
Senador José Lindoso, pelo seu aparte, que muito
veio contribuir para o engrandecimento do meu
discurso.
(Retomando a leitura.)
Se foi heróica na guerra, a Marinha de Marcílio
Dias é benemérita na paz.
Nas lonjuras dos rios amazônicos, nas
pesquisas oceanográficas, nos balizamentos de
nossas rotas, na construção naval, no transporte a
granel de combustíveis, na ajuda à pesca industrial,
na assistência social ribeirinha, nos socorros em altomar, na elaboração das cartas náuticas, na formação
de oficiais, no aprendizado da marinhagem, no
transporte de carga para órgãos governamentais, no
reparo em navios, na nucleação de uma infraestrutura naval no Arsenal do Rio de Janeiro, enfim
construindo, ajudando, solidarizando-se com quem
precisa de auxílio, protegendo as nossas rotas,
garantindo a soberana decisão do mar territorial das
200 milhas, temos a outra face da nossa Marinha de
Guerra, nas ações de paz.

Marinha de Guerra que ontem comemorou
os 26 anos de encerramento de suas atividades
na II Grande Guerra Mundial.
Marinha de paz que diuturnamente, hora
após hora, minuto após minuto, nos "quartos"
"d'alva", ou em qualquer um dêles, trabalha
incessantemente pelo nosso desenvolvimento,
exuberante de patriotismo, plena de exemplos
heróicos e acima de tudo garbosa de sua
altenaria e de sua legerida de glórias e sacrifícios
que Barroso lhe legou: "O Brasil espera que
cada um cumpra com o seu dever". É o que a
nossa Marinha de Guerra fêz nos tormentosos
dias da II Grande Guerra Mundial. É o que a
nossa Marinha de paz faz a cada passar de
segundo, com a sua predestinação de ser grande
na causa eficiente de sua unidade e
operacionalidade e maior ainda nos objetivos a
que se propõe em cada missão a que se entrega:
quer seja de guerra, quer seja de paz. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Não há mais oradores inscritos (Pausa).
Para a Sessão Ordinária de amanhã,
designo a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 63, de 1971 (nº 292-B/71), na
Câmara dos Deputados), que define a Política
Nacional de Cooperativismo, institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas e dá outras
providências (incluído em Ordem do Dia nos
têrmos do parágrafo único do art. 319 do
Regimento Interno), tendo:
PARECERES, sob nº s 553, 554, 555 e 556,
de 1971, das Comissões:
– de Agricultura, favorável;
– de Economia, favorável, com emendas
que oferece de nº 1 a 19-CE;
– de Legislação Social, favorável;
– de Finanças, favorável, com emendas que
oferece de nº 1 e 2-CF;
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e dependendo de PARECERES: da Comissão:
mara dos Deputados) que aprova as contas do
– de Constituição e Justiça, sôbre a Presidente da República, relativas ao exercício de
constitucionalidade e juridicidade do Projeto e das 1966, tendo:
emendas; e das Comissões:
– Agricultura, Economia, Legislação Social e
PARECER, sob nº 531, de 1971, da
Finanças, sôbre a emenda de Plenário.
Comissão:
– de Finanças, favorável.
2
4
Votação, em turno único, do Requerimento nº
226, de 1971, de autoria do Sr. Senador
Discussão, em turno único, do Projeto de
Vasconcelos Tôrres, que solicita a transcrição, nos
Anais do Senado, do editorial intitulado "A LUZ QUE Resolução nº 49, de 1971 (apresentado pela
FALTAVA", publicado em "O GLOBO" do dia Comissão de Constituição e Justiça em seu
21.10.71, tendo:
Parecer nº 482, de 1971), que suspende
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 524, de 1971, a execução da Lei nº 4.325, de 16 de abril
de 1964, declarada inconstitucional por decisão
da Comissão:
– Diretora.
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
3

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 23, de 1871 (nº 15-A/71, na Câ- minutos.)

169ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio
Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton
Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa –
Clodomir Milet – José Sarney – Petrônio Portella –
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte
Mariz – Jessé Freire – Domício Gondim – Paulo
Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz
Cavalcante – Leandro Maciel – Lourival Baptista –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –
João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres –
Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Benedito Ferreira
– Fernando Corrêa – Filinto Müller – Accioly Filho –
Ney Braga – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 41
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

rente ao Projeto de Lei da Câmara nº 61/71 (nº
285/71, na Casa de origem), que dispõe sobre os
dividendos da União na Companhia Vale do Rio
Doce – CVRD, altera o Decreto-lei nº 1.038, de
31-10-69, e dá outras providências (Projeto
que se transformou na Lei nº 5.732, de
16-11-71);
– Nº 250/71 (nº 443/71, na origem), de 16
do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara nº 71/71 (nº 358/71, na Casa de
origem), que altera a redação dos arts. 2º
e 3º do Decreto-lei nº 1.015, de 21-10-69,
que dispõe sôbre a responsabilidade da
União no pagamento do pessoal transferido
para o Estado da Guanabara ou neste reincluído,
e dá outras providências (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.733, de 10 de novembro
de 1971);
– Nº 251/71 (nº 444/71, na origem), de 16
do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara nº 72/71 (nº 380/71, na Casa de origem),
que reinclui, no Ministério da Saúde, o Instituto
Nacional do Câncer, e dá outras providências
(Projeto que se transformou na Lei nº 5.734, de
16-11-71).
OFÍCIOS
DO SR. PRESIDENTE
TRIBUNAL FEDERAL

DO

SUPREMO

– Nº 43/71-P/MC, de 10 do corrente,
Restituindo autógrafos de projetos de lei
remetendo cópias das notas taquigráficas e do
sancionados:
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
–
Nº
249/71
(nº
442/71,
na nos
autos
do
Recurso
Extraordinário
nº
origem),
de
16
do
corrente,
refe- 70.357, do Estado do Espírito Santo, que de-
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clarou a inconstitucionalidade do art. 203 e seu
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
parágrafo único, da Lei nº 305/66, alterada pela MINISTRO DA RELAÇÕES EXTERIORES
de nº 3/67, do município de Cariacica, naquele
Estado.
Em 15 de setembro de 1971
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão
autógrafo do seguinte projeto:

do

Senado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1971
(Nº 45-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos da Convenção Postal
Universal, do Protocolo Adicional à Constituição
da União Postal Universal e do Acôrdo
Relativo às Encomendas Postais, assinados
em Tóquio, durante o XVI Congresso da
União Postal Universal, realizado em outubro de
1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovados os textos da
Convenção Postal Universal, e do Acôrdo
Relativo às Encomendas Postais, assinados
em Tóquio, durante o XVI Congresso da União
Postal Universal, realizado em outubro de
1969.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM
Nº 364 DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no
artigo 44, inciso I, da Constituirão Federal, tenho
a honra de submeter à alta consideração de
Vossas Excelências os textos da Convenção
Postal Universal, do Protocolo Adicional à
Constituição da União Postal Universal e do
Acôrdo Relativo às Encomendas Postais,
assinados em Tóquio, durante o XVI Congresso
da União Postal Universal, realizado em outubro
de 1969.
Brasília, 22 de setembro de 1971. – Emílio
Médici.

SR.

Nº DTC/DAI/DOA/3 3671.82 (00)
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação
de Vossa Excelência os textos da Convenção Postal
Universal, do Protocolo Adicional à Constituição da
União Universal e do Acôrdo Relativo às
Encomendas Postais, assinados em Tóquio, durante
o XVI Congresso da União Postal Universal,
realizado em outubro de 1969.
2. O Brasil estêve representado por Delegação
composta de representantes do Ministério das
Comunicações, cuja chefia coube ao General
Rubens Rosado Teixeira.
3. Tendo em vista os interêsses do Brasil na
matéria submeto projeto de Mensagem Presidencial
a fim de que Vossa Excelência, se assim houver por
bem, encaminhe os textos em aprêço, traduzidos
para o português pelos órgãos competentes da
Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos, à
aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar
a
Vossa
Excelência,
Senhor
Presidente,
os protestos do meu mais profundo respeito. –
Gibson Barboza.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)
PARECERES
PARECER
Nº 567, DE 1971
da Comissão Diretora sôbre o Requerimento
nº 234, de 1971, do Senhor Senador Paulo Guerra,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Presidente
Médici, na ocasião da última reunião ministerial, em
que o Chefe do Estado fixa o programa de um ano
para a Região Amazônica.
Relator: Sr. Clodomir Milet
O eminente Senador Paulo Guerra,
com
base
em
dispositivo
regimen-
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tal, solicita a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Presidente
Médici, na ocasião da última reunião ministerial, em
que o Chefe do Estado fixa o programa de um ano
para a Região Amazônica.
II – A Amazônia sempre foi e continua sendo,
ainda hoje, um foco permanente de interêsse, sendo
vasta e brilhante a literatura sôbre a imensa,
misteriosa, rica e até há pouco esquecida região.
Por outro lado, Governos passados muitos
planos fizeram, e mais ainda promessas, para aquêle
mundo formidável, mas foram muito poucas as
providências concretas levadas a cabo, visando ao
efetivo equacionamento e à real tentativa de solução
dos problemas amazônicos.
A verdade, porém, é que, ao assumir a chefia
do Poder Executivo, o eminente General Emílio
Garrastazu Médici, Presidente da República,
encontrou a Amazônia esquecida dos podêres
públicos, vazia, prêsa da cobiça alheia, só tendo, a
marcá-la com o sinal de nossa soberania algumas
concentrações pioneiras do glorioso Exército
Nacional, que ali se dedica, através dêsses
pequenos
grupos
avançados
de
heróicos
abnegados, a uma obra socializadora de alto valor
cívico.
Assumindo as rédeas do Govêrno, o
Presidente Médici incluiu a conquista da Amazônia
como item prioritário do Plano de Integração
Nacional, e o fêz sem visões mirabolantes, sem
tiradas quixotescas, mas em têrmos concretos,
objetivos, sem dúvida modestas – como o permitem
nossos recursos – porém efetivos.
Um ano após anunciar o comêço de execução
dessa extraordinária política integradora, o
Presidente voltou à Amazônia e o que ali viu, o que
ali fêz e o que ali pretende fazer em seu govêrno,
constitui a matéria do discurso cuja transcrição nos
Anais
do
Senado
requereu
o
eminente
Representante de Pernambuco.
III – Trata-se, realmente, de um discurso
digno de ser perpetuado nos arquivos do
Parlamento, pois em palavras sóbrias, porém
positivas, o Chefe da Nação dá conta de como aquilo

que ontem era um sonho, hoje se vai
transformando
em
esplêndida
realidade,
malgrado o negativismo, a descrença e a
sabotagem dos que, dentro ou fora do País, não
se conformam com a marcha que o Brasil
empreende em busca de um lugar ao lado das
grandes potências mundiais.
Em sua fala magnífica, o Presidente Médici
realça que, no caso, o Govêrno foi ao encontro do
povo e o povo ao encontro do Governo, fundindo-se
as vontades de dirigentes e dirigidos, tão uníssona e
inequívoca é a aspiração nacional de integrar a
Amazônia no contexto social, político e econômico
do País.
O que se fêz, em um ano, na região,
correspondeu ao previsto, donde afirmar o
Presidente, cheio de fé, orgulho e confiança:
"Alcançam-se, dêsse modo, firmemente, com
observância pontual dos cronogramas fixados pelo
Govêrno, os objetivos a que êste se propôs, quando
anunciou ao País o lançamento dêsse programa,
cuja execução prosseguirá, daqui para a frente,
com igual ímpeto, a fim de que, no mais curto
prazo, se constitua em fonte cada vez maior de
criação de riqueza e bem-estar, assim para as
populações amazônicas como para os brasileiros em
geral."
Essa determinação governamental, que conta
com o respaldo total de todos os brasileiros, vale
como uma resposta às insidiosas campanhas que,
aqui e alhures; se fazem contra a ocupação da
Amazônia, como essa, tão ridícula e tão identificável
em seus propósitos, de que a floresta amazônica é
indispensável à oxigenação do mundo, que, sem ela,
não se teria o que respirar...
O Presidente deixa claro que preservaremos
as nossas florestas, mas que a Amazônia será
ocupada e desenvolvida.
O discurso presidencial é como que uma
prestação de contas à Nação, eis que nêle se
enfileiram, uma a uma, as obras projetadas, as
realizadas e as em execução, nos diversos setores
administrativos: econômicos – sociais – sanitários –
de energia elétrica – de telecomunicação, etc. etc.
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Fala o Chefe de Estado, na proteção e
desenvolvimento dos centros urbanos, que deseja
funcionando
como
pólos
irradiadores
de
civilização; apela para as emprêsas privadas, no
sentido de que, dentro da filosofia política
democrática que informa o govêrno, cooperem na
tarefa grandiosa, buscando o desenvolvimento
agropecuário da região; discorre sôbre os
levantamentos feitos na imensa zona, no
tocante
à
nossa
riqueza
mineral,
cujo
aproveitamento pretende fazer de modo racional;
anuncia o aproveitamento de corredeiras
no rio Tocantins, com um potencial de 2,5
milhões de quilowatts; indica medidas sanitárias
que preservem a energia do homem e
imponham condições saudáveis de vida aos
habitantes da região; promete a união da
Amazônia com o resto do País, através do
sistema de telecomunicações; fala de escolas, de
estradas, enfim, de um mundo de coisas que
estão acontecendo e acontecerão, em ritmo
cada vez mais acelerado, na Amazônia, com
vistas à sua recuperação econômica, política e
social.
Ao concluir sua bela oração, diz o
Presidente Médici:
"Quando voltar, dentro de um ano, ao
mundo Amazônico, estarão essas providências,
tais como as anteriormente estabelecidas,
convertidas em realidade. Assim o quer a eficácia
que os Governos da Revolução imprimem às
suas decisões. Assim o quer tôda a nação,
que vê, nesse empreendimento, concretizarse uma de suas mais antigas e legítimas
aspirações."
A palavra do Presidente vale como um
compromisso e como uma esperança: compromisso
que, sabemos, êle cumprirá – pois suas obras
refletem, sempre, o fogo da verdade; – e
esperança de que, cumprido êsse compromisso, a
Amazônia começará a viver uma nova e radiosa
realidade.
IV – O Congresso, que, há muitos anos,
vem se preocupando com os problemas
amazônicos – seja em discursos de senadores
e deputados –, seja em projetos pelos
mesmos oferecidos –, seja mediante debates
e emendas a projetos de iniciativa do

Executivo ou seja em exame de pronunciamentos e
fatos ocorridos no exterior interessando à matéria – o
Congresso, repitamos, só tem motivos para rejubilarse com o otimista discurso presidencial, o qual,
perpetuado nos Anais do Senado, poderá servir de
ponto de referência a futuros estudos e debates
sôbre o assunto.
Somos, por tudo isso, favoráveis ao
Requerimento nº 234, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 18 de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente –
Clodomir Milet, Relator – Carlos Lindenberg – Ney
Braga – Guido Mondin – Renato Franco.
PARECER
Nº 568, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S40, de 1971 (nº 1.160/71, na origem), do Senhor
Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando
autorização do Senado, para que a Prefeitura
Municipal de Blumenau, possa adquirir, mediante
financiamento externo, um aparelho de Rio-X, da
firma: Sieznens-Reiniger-Werke-A. G., Erlangen –
Alemanha Ocidental.
Relator: Sr. Antônio Carlos
O Senhor Governador do Estado de Santa
Catarina, pelo Ofício nº 1.160, de 30 de julho de
1971, solicita ao Senado Federal, nos têrmos do art.
42, item IV, da Constituição, a indispensável
autorização para que aquêle Estado possa adquirir,
através da Prefeitura Municipal de Blumenau, um
aparelho de Raio-X, marca Siemens, destinado ao
Hospital "Santo Antonio", de Blumenau.
2. O contrato de compra e venda, anexo ao
processado, esclarece os seguintes pontos principais
da operação:
a)
b)
c)

Valor da Mercadoria (F.O.B.) ....
Frete e Seguro ..........................
Valor C.I.F..................................
Montagem .................................
Preço Total: ...............................

DM
130.891,00
11.120,00
142.011,00
16.636,00
158.647,00

(Cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e
quarenta e sete marcos alemães) – (fôlha nº 3).
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3. O mesmo documento, no item 5,
estabelece as seguintes condições gerais de
pagamento: "10% (dez por cento) de sinal sôbre o
valor global, DM 15.864,70, pagável 5 dias após a
emissão da Licença de Importação. O pagamento
do saldo será em 10 prestações semestrais iguais
e sucessivas, vencendo a primeira 12 meses após
a data do embarque da mercadoria e a última a 66
meses, a partir da mesma data. Cada parcela terá
o valor de DM 14.278,23 (quatorze mil, duzentos e
setenta e oito marcos alemães e 23 centavos),
perfazendo um total de DM 142.782,30 (cento e
quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois
marcos alemães e trinta centavos)" – (fôlha
nº 7).
4. Pelo contrato o Comprador obriga-se a
pagar juros à taxa de 8,5% (oito e meio por cento)
ao ano, calculados sôbre os saldos devedores do
principal, contados a partir de cada embarque,
pagáveis nas mesmas datas estabelecidas para o
pagamento das prestações do principal. (fôlha nº
8).
5. Ao processado foram anexados, além dos
já citados, os seguintes documentos principais:
a) Acôrdo de Financiamento firmado entre o
Ministério da Saúde e a firma: Siemens-ReinigerWerke A.G., Erlangen – Alemanha Ocidental
(financiadora);
b) cópia autêntica do Diário Oficial do
Estado (nº 29), de 30 de março de 1967, com o
texto da Lei nº 1.398, de 20 de março de 1967,
que autorizou "o Prefeito Municipal de Blumenau a
firmar convênio com o Ministério da Saúde, para
aquisição de um aparelho de Raio-X marca
Siemens, destinado ao Hospital "Santo Antônio"
(fôlha nº 37);
c) Diário Oficial do Estado (nº 9.312), de 19
de agôsto de 1971, com o texto da Lei nº 4.594, de
3 de agôsto de 1971, autorizando a aquisição, pela
Prefeitura Municipal de Blumenau, de um aparelho
de Raio-X (fôlha 38).
6. Ao Projeto, deixaram de figurar
dois
documentos,
normalmente
exigi-

dos, em casos semelhantes à presente solicitação:
a) parecer dos órgãos encarregados da
política econômico-financeira do Govêrno Federal;
b) o "autorizo" do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, para que o pleito fôsse
encaminhado ao Senado Federal.
7. Cumpre salientar que a Presidência desta
Casa, no Ofício SP-75, de 20 de agôsto de 1971,
solicitou ao Govêrno do Estado de Santa Catarina a
complementação da documentação acima referida.
Em resposta ao Ofício, assim se expressou
aquele Govêrno (Ofício nº 01494, de 6 de outubro de
1971):
"Esclareço, outrossim, que a autorização
federal está implícita, tendo em vista a interveniência
do Ministério da Saúde, conforme acôrdo
assinado
entre
o
fornecedor
Siemens
Artiengesellschaft Bereich Medizinisch Technik e o
Ministério da Saúde, em data de 18-02-1965,
conforme cláusula 14 do Contrato de Compra e
Venda, que a esta anexamos com um Diario Oficial
do Estado que publica a Lei nº 4.595, de 3-08-71, e
fotocópia da Lei Municipal nº 1.398, de 20 de março
de 1967."
Consideramos, realmente, estar implícita a
autorização. Senão, vejamos o "Acôrdo de
Financiamento" (fls. 20 a 26) foi realizado entre o
"Govêrno da República dos Estados Unidos do
Brasil" – através do Ministério da Saúde, da Fazenda
e do Planejamento e Coordenação Geral – e a firma
Siemens-Reiniger-Werke A.G., Erlangen – Alemanha
Ocidental. Tendo o Ministério da Saúde reconhecido
que os materiais hospitalares "atendem às
necessidades da rêde hospitalar brasileira", ficou
convencionado (cláusula III) que o Ministério da
Saúde "deverá dar sua anuência para cada
encomenda encaminhada dentro do âmbito do
presente Acôrdo". E essa anuência foi dada por
intermédio do Delegado do Ministro da Saúde, que
assinou o contrato de compra e venda firmado pela
Prefeitura e aquela firma (fls. 10).
8. Como se vê, foram atendidas as
exigências contidas no art. 406, letras
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a, b e c, do Regimento Interno, a saber:
"a) documentos que o habilitem a conhecer
a operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a sua finalidade;
b) publicação oficial com o texto da
autorização do Legislativo Estadual;
c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo."
9. Ante o exposto, opinamos favoràvelmente
ao atendimento solicitado, nos têrmos do seguinte:

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Antônio Carlos,
Relator – Saldanha Derzi – Ruy Santos – Geraldo
Mesquita – Amaral Peixoto – Lourival Baptista –
Tarso Dutra – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 52, DE 1971

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Resolução nº 52, de 1971, que "autoriza
o Govêrno do Estado de Santa Catarina a adquirir,
através da Prefeitura Municipal de Blumenau,
mediante financiamento externo, um aparelho de
Raios-X, destinado ao Hospital "Santo Antônio"
daquela cidade".

Autoriza o Govêrno do Estado de Santa
Catarina a adquirir, através da Prefeitura,
Municipal de Blumenau, mediante financiamento
externo, um aparelho de Raios-X, destinado ao
Hospital "Santo Antônio" daquela cidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de Santa
Catarina autorizado a adquirir, através da
Prefeitura Municipal de Blumenau, mediante
financiamento
externo
da
firma
Siemens
Aktieingessellschaft Bereich Medizinishe Technik,
de Erlangen, Alemanha Ocidental, um aparelho de
Raio-X, marca Siemens, destinado ao Hospital
"Santo Antônio", de Blumenau.
Art. 2º – O valor da operação de
financiamento a que se refere o artigo anterior, é
de DM 158.647,00 (cento e cinqüenta e oito mil,
seiscentos e quarenta e sete marcos alemães),
acrescido de juros calculados sôbre os saldos
devedores, à taxa admitida pelo Banco Central do
Brasil, obedecido para o principal e juros, o prazo
total de 66 (sessenta e seis) meses a contar da
data do embarque da mercadoria, desde que
atendidas tôdas as demais exigências e
prescrições dos órgãos encarregados da política
econômico-financeira do Govêrno Federal, para
operações da espécie, obtidas no exterior, e ainda
o disposto na Lei Municipal nº 1.398, de 20 de
março de 1967, e na Lei Estadual nº 4.594, de 21
de julho de 1971.

PARECER
Nº 569, DE 1971

Relator: Sr. Antônio Carlos
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
presente projeto de resolução autoriza o Govêrno do
Estado de Santa Catarina (art. 1º) "a adquirir, através
da Prefeitura Municipal de Blumenau, mediante
financiamento
externo
da
firma
Siemens
Aktiengessellschaft Bereich Medizinishe Technik, de
Erlangen, Alemanha Ocidental, um aparelho de
Raios-X, marca Siemens destinado ao Hospital
"Santo Antônio" de Blumenau".
2. O art. 2º da proposição estabelece o valor
da operação de financiamento, "DM 158.647,00
(cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e quarenta e
sete marcos alemães), acrescido de juros calculados
sôbre os saldos devedores, à taxa admitida pelo
Banco Central do Brasil, obedecido para o principal e
juros o prazo total de 66 (sessenta e seis) meses a
contar da data do embarque da mercadoria".
3. Anexos ao processado, encontram-se os
seguintes documentos principais:
a) "Acôrdo de Financiamento" firmado entre o
Ministério da Saúde e a firma Siemens-ReinigerWerke A.G., de Erlangen, Alemanha Ocidental.
(financiadora) – fls. 19-29);
b) cópia autêntica do Diário Oficial do Estado
(nº 29), de 30 de março de 1967, com o texto da
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Lei nº 1.398, de 20 de março de 1967, que
autorizou "o Prefeito Municipal de Blumenau a
firmar convênio com o Ministério da saúde para
aquisição de um aparelho de Raios-X, marca
Siemens, destinado ao Hospital "Santo Antônio"
(fls. 37);
c) Diário Oficial do Estado (nº 9.312), de 19
de agôsto de 1971, com o texto da Lei Estadual
nº 4.594, de 3 de agôsto de 1971, autorizando a
aquisição pela Prefeitura Municipal de Blumenau
de um aparelho de Raios-X (fls. 38).
4. Deixaram de figurar no processo 2
documentos, normalmente exigidos em casos
semelhantes de empréstimos ou financiamentos
externos:
a) parecer dos órgãos encarregados da
Política
Econômico-Financeira
do
Govêrno
Federal;
b) o "autorizo" do Exm.º Sr. Presidente da
República, para que o pleito fôsse enviado ao
Senado Federal.
5. Sôbre o assunto, a presidência desta
Casa, no Ofício nº SP-75, de 20 de agôsto de
1971, enviado ao Govêrno do Estado de Santa
Catarina, solicitou que fôsse complementada,
com a possível brevidade, a documentação
normalmente exigida para êstes casos, pelo
Regimento Interno (art. 406, letras a, b e c).
6. Em resposta a esta solicitação,
aquêle Govêrno argumentou que a autorização
federal estava "implícita, tendo em vista a
interveniência do Ministério da Saúde, conforme
acôrdo assinado entre o fornecedor Siemens
Aktiengessellschaft Bereich Medizinishe Technik
e o Ministério da Saúde, em data de 18-2-65,
conforme cláusula 14 do contrato de Compra e
Venda".
7.
Sôbre
a
matéria,
assim
nos
pronunciamos em parecer já aprovado na
Comissão de Finanças:
"Consideramos, realmente, estar implícita a
autorização. Senão, vejamos: o "Acôrdo de
Financiamento" (fls. 20 a 26) foi realizado entre o
"Govêrno da República dos Estados Unidos do
Brasil" através do Ministério da Saúde, da Fazenda
e do Planejamento e Coordenação Geral e a

firma Siemens Reiniger-Werke A. G., Erlangen,
Alemanha Ocidental."
Tendo o Ministério da Saúde reconhecido que
os materiais hospitalares "atendem às necessidades
da Rêde Hospitalar Brasileira", ficou convencionado
(cláusula 3) que o Ministério da Saúde "deverá dar
anuência para cada encomenda encaminhada dentro
do âmbito do presente Acôrdo". E essa anuência foi
dada por intermédio do Delegado do Ministro da
Saúde, que assinou o contrato de compra e venda
firmado pela Prefeitura e aquela firma (fls. 10)."
8. A Comissão de Finanças, após examinar
detidamente os documentos e informações contidos
no processado – e que esclarecem perfeitamente
todos os detalhes da operação – opinou
favoràvelmente à matéria, apresentando como
conclusão do seu parecer o projeto de resolução, ora
objeto de nossa apreciação.
9. No âmbito da competência regimental desta
Comissão e atendidas que foram tôdas as exigências
contidas no Regimento Interno (art. 406, letras a, b e
c, e art. 407, letra b) e ainda o estabelecido no art.
42, item IV, da Constituição, entendemos que a
proposição está em condições de ter tramitação
normal, vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Antônio Carlos,
Relator – Accioly Filho – José Sarney – Nelson
Carneiro – Emival Caiado – Gustavo Capanema –
Heitor Dias.
PARECER
Nº 570, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício nº S35, de 1971 (nº 79/71 na origem) do Senhor
Governador do Estado de São Paulo, solicitando
aprovação dos contratos celebrados entre o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas, da Universidade de São
Paulo – IPT – respectivamente com a MITSUI & CO
LTD, com sede em Tóquio, e a MITSUI & CO (USA),
INC, com sede em Nova Iorque.

de

Relator: Sr. Carvalho Pinto
O
Senhor
Governador
São Paulo, pelo Ofício

do
(nº

Estado
GG-ATL
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nº 79/71), solicita ao Senado Federal, nos têrmos do
art. 42, item IV da Constituição a aprovação "aos
contratos celebrados entre o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, da Universidade de São Paulo – IPT –
respectivamente, com a Mitsui & Co Ltd, com sede
em Tóquio, e a Mitsui & Co (USA), Inc, com sede em
Nova Iorque.
2. O valor dos contratos, prèviamente
autorizados por Lei Estadual (nº 10.407, de 22 de
setembro de 1971), é de US$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil dólares), e se destinam à
construção e montagem, na Cidade Universitária
"Armando Salles Oliveira", do Centro de Análises
Químicas
Instrumentais.
A
importância
correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor
dos contratos acima referidos, que é igual a US$
2.000.000,00 (dois milhões de dólares) será
financiado diretamente pela Mitsui & Co Ltd. de
Tóquio (Japão) e os restantes US$ 500.000,00
(quinhentos mil dólares) que correspondem a 20%
(vinte por cento) de US$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil dólares), serão financiados pela
Mitsui & Co (USA) Inc, que correspondem ao sinal de
20% (vinte por cento) do valor do contrato total
exigido pela primeira firma.
3. O contrato assinado com a Mitsui com sede
em Tóquio, diz que "o resgate compreende, de um
lado, o valor "CIF" dos instrumentos e equipamentos
e, de outro, o transporte, a instalação testada, o
projeto do prédio, sua construção e supervisão,
sendo de 7 (sete) anos, em parcelas semestrais, o
prazo estipulado para a primeira parte e de 42
(quarenta e dois) meses, também em parcelas
semestrais, para a segunda, vencendo o primeiro
pagamento no fim do 6º (sexto) mês, após o último
embarque, ou seja, 15 (quinze) meses após a data
de efetivação do contrato em ambos os casos". O
IPT pagará à firma financiadora juros sôbre o saldo
devedor, à taxa de 7% (sete por cento) ao ano.
4. O prazo de resgate do financiamento
contratado com a Mitsui & Co (USA) com sede em
Nova Iorque, no valor de US$ 500.000,00
(quinhentos mil dólares), é de 1 (um) ano, contado a
partir da data do último embarque, isto é, 15 (quinze)
meses após a data da efetivação do contrato em

parcelas semestrais, a juros de 7% (sete por cento)
ao ano.
5. Constam do processado, os seguintes
documentos principais:
a) Cópia do Contrato assinado entre o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas e a Mitsui & Co Ltd. (pg.
7 a 14);
b) Mensagem do Sr. Governador do Estado
enviada à Assembléia Legislativa, bem como os
pareceres dos seus órgãos técnicos, constantes dos
Diários Oficiais anexos (fls. 15);
c) Cópia da publicação oficial, com o texto
da Lei Estadual número 10.407, de 22 de
setembro de 1971, que aprovou "os contratos
celebrados entre o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas da Universidade de São Paulo e a
Mitsui & Co Ltd de Tóquio e Mitsui & Co (USA)
Inc. de Nova Iorque (D.O. Estado nº 180, de 2310-71);
d) Cópia do ofício da CEMPEX nº C-71/75, de
13-08-71 (Banco Central do Brasil), que autoriza o
prosseguimento das negociações já referidas (fôlha
nº 21);
e) Cópia do Relatório sôbre a escolha de
conjuntos instrumentais de análise de procedência
japonesa, com os respectivos valôres em
dólares;
f) Projetos e detalhes do futuro edifício que
abrigará o IPT;
g) Exposição de Motivos (EM nº 390 de 14-1071) do Senhor Ministro da Fazenda encaminhando o
assunto à apreciação do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República; (pg. 16);
h) Diário Oficial da União, com o Despacho da
Presidência da República, autorizando o envio do
pleito ao Senado Federal;
6. Na Exposição de Motivos do Senhor
Ministro da Fazenda (item g), constatamos um êrro,
para mais, do teto do financiamento, pois foram
considerados os valôres de US$ 2.500.000,00 e
US$ 500.000,00 quando, na realidade, constam em
todos os documentos do processado, inclusive na
Lei autorizativa, os valôres de US$ 2.000.000,00 e
US$ 500.000,00 respectivamente. Além disso,
houve no mesmo documento, um equívoco de
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referência, pois foram invertidos os valôres do
financiamento em relação às firmas financiadoras:
Mitsui & Co Ltd de Tóquio, e Mitsui & Co (USA) Inc.,
de Nova Iorque. Trata-se de evidente equívoco sem
maior conseqüência, uma vez que o despacho
presidencial se refere a uma operação precisa e
detalhadamente definida na discussão do Projeto
Estadual, na respectiva lei autorizativa e na
aprovação da CEMPEX.
7. Como se vê, foram atendidas as exigências
contidas no art. 406 do Regimento Interno, a saber:
"a) documentos que habilitem a conhecer a
operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a sua finalidade; e
b) publicação oficial com o texto da
autorização do Legislativo Estadual, (através da Lei
Estadual nº 10.407, de 22 de setembro de 1971)."
8. Ante o exposto, opinamos favoràvelmente
ao atendimento solicitado, nos têrmos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 53, DE 1971

a serem financiados diretamente pela Mitsui & Co Ltd
de Tóquio, Japão correspondente a 80% (oitenta por
cento) do total, e de US$ 500.000,00 (quinhentos mil
dólares) a serem financiados pela Mitsui & Co Ltd
(USA), Inc, com sede em Nova Iorque, equivalente a
20% (vinte por cento) do mesmo total; desde que
sejam obedecidas tôdas as demais prescrições e
exigências para operações da espécie obtidas no
exterior, dos órgãos encarregados da política
econômico-financeira do Govêrno Federal e às
condições gerais estabelecidas na Lei Estadual nº
10.407, de 22 de setembro de 1971, autorizativa da
operação e publicada no Diário Oficial do Estado no
dia 23 de setembro de 1971.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Carvalho Pinto,
Relator – Mattos Leão – Alexandre Costa – Flávio
Brito – Geraldo Mesquita – Dinarte Mariz – Franco
Montoro – Ruy Santos – Saldanha Derzi.

PARECER
Nº 571, DE 1971
Autoriza o Govêrno do Estado de São Paulo, a
realizar operação de financiamento externo, nos
termos dos contratos celebrados entre o Instituto de
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São o Projeto de Resolução nº 53, de 1971, que "autoriza
Paulo – IPT – e Mitsui & Co, Ltd, de Tóquio, e Mitsui o Govêrno do Estado de São Paulo a realizar
& Co (USA), Inc, de Nova Iorque.
operação de financiamento externo, nos têrmos dos
contratos celebrados entre o Instituto de Pesquisas
O Senado Federal resolve:
Tecnológicas da Universidade de São Paulo – IPT –
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de São Paulo e Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio, e Mitsui & Co. (USA),
autorizado a realizar, através do Instituto de Inc. de Nova Iorque.
Pesquisas Tecnológicas, da Universidade de São
Paulo – IPT – operações de financiamentos externos
Relator: Sr. Heitor Dias
contratados pelo referido Instituto com as firmas:
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
Mitsui & Co Ltd com sede em Tóquio e Mitsui & Co presente projeto de Resolução autoriza o Govêrno do
(USA) Inc. com sede em Nova Iorque, destinados à Estado de São Paulo (Art. 1º) a "realizar, através do
construção e montagem completa do Centro de Instituto de Pesquisas Tecnológicas, da Universidade
Análises Químicas e Instrumentais na cidade de São Paulo – IPT, operações de financiamentos
Universitária "Armando de Salles Oliveira".
externos contratados pelo referido Instituto com as
Art. 2º – O valor total do principal dos firmas: Mitsui & Co. Ltd., com sede em Tóquio, e Mitsui
financiamento de que trata o artigo anterior, & Co. (USA) Inc. com sede em Nova Iorque, destinados
é de US$ 2.500.000,00 (dois milhões e à construção e montagem completa do Centro de
quinhentos mil dólares), assim distribuídos: Análises Químicas e Instrumentais na Cidade
US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) Universitária "Armando Salles Oliveira".
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O artigo 2º da proposição estabelece o
valor total do financiamento em US$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil dólares), assim
distribuídos: US$ 2.000.000,00 (dois milhões de
dólares) a serem financiados diretamente pela Mitsui
& Co. Ltd. de Tóquio, Japão, correspondentes a
80%. (oitenta por cento) do total de US$ 500.000,00
(quinhentos mil dólares) a serem financiados pela
Mitsui & Co. Ltd. (USA), Inc., com sede em Nova.
Iorque, equivalentes a 20% (vinte por cento) do
mesmo total.
3. Anexos aos processados encontram-se:
a) Ofício FIRCE – nº C-71/75 – Banco Central
do Brasil – de 13 de agôsto de 1971, autorizando o
prosseguimento das negociações, ressalvando
porém, que a contratação da operação em aprêço
deverá ser precedida da, aprovação final das suas
condições gerais, de acôrdo com o disposto no inciso
I, do art. 2º, do Decreto nº 65.071, de 27-8-69. (fôlha
nº 21);
b) Cópia autêntica do contrato básico assinado
entre o IPT e a Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio,
Japão;
c) Cópia autêntica do contrato assinado entre
o IPT e a Mitsui & Co. (USA) Inc. de Nova Iorque.
(falhas nº 7-14);
d) Diários Oficiais do Estado de São
Paulo com a tramitação da Mensagem nº 94, de
1971, do Senhor Governador do Estado de São
Paulo e do Projeto de Lei nº 220, que deu origem
à Lei Estadual nº 10.407, de 22 de setembro de
1971;
e) Cópia do Diário Oficial do Estado de
São Paulo, de 23 de setembro de 1971, que aprovou
"os contratos celebrados entre o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São
Paulo – IPT – e Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio e Mitsui
& Co. (USA) Inc. de Nova Iorque, estabelecendo,
ainda, as condições gerais da operação;
f) Exposição de Motivos (EM nº 390/71), do
Senhor Ministro da Fazenda, encaminhando a
solicitação do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República (fôlha nº 16);

g) Diário Oficial da União, de 4-11-71, com o
"autorizo" do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para que o Govêrno do Estado de São
Paulo possa pleitear o referido empréstimo (EM PR9335–71);
h) Cópia dos detalhes do projeto do Centro de
Análises Químicas do IPT, bem como o relatório da
escolha dos equipamentos que serão importados do
Japão.
4. A Comissão de Finanças, após examinar
detidamente todos os documentos e informações
contidas no processado e que esclarecem
perfeitamente todos os detalhes da operação –
opinou favoràvelmente à matéria, apresentando,
como conclusão do seu parecer, o projeto de
resolução ora objeto de nossa apreciação.
No âmbito da competência regimental e
atendidas que foram tôdas as exigências contidas no
Regimento Interno (art. 406, letras a, b e c e art. 407,
letra b) e, ainda, o estabelecido no art. 42, item IV,
da Constituição, esta Comissão opina pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias,
Relator – Accioly Filho – Nelson Carneiro – Emival
Caiado – Gustavo Capanema – Antônio Carlos –
José Sarney.
PARECER
Nº 572, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça,sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 1971, que permite a
justificação judicial na comprovação do tempo de
serviço para a aposentadoria, dando nova redação ao §
9º do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei
nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960).
Relator: Sr. José Sarney
O projeto ora submetido à nossa consideração
foi apresentado pelo Senador Franco Montoro e tem
por objeto admitir, para efeito de aposentadoria junto
ao INPS, contagem de tempo mediante prova
testemunhal, desde que produzida em juízo.
Ao justificar a proposição seu ilustre
autor,
depois
de
fazer
referência
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às anteriores modificações sofridas pelo preceito que
deseja alterar, assim se expressou:
"É profundamente injusto o referido dispositivo
legal (§ 9º do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência
Social) pois, não raras vêzes, fica o segurado
impossibilitado de fazer prova de seu tempo de
serviço para efeito de aposentadoria por falha que
não lhe pode ser imputada, como incêndio ou
desaparecimento e, até mesmo por falta de registro
de suas contribuições por parte da própria
Previdência Social ou em virtude de descumprimento
da legislação trabalhista praticado pelo empresário."
Aduz, ainda, que não admitir justificação
judicial, como prova, constitui restrição ao Poder
Judiciário.
Ressalta do exposto que o Senador Franco
Montoro, ao discordar da restrição traduzida pela
redação dada ao § 9º do art. 32 da Lei nº 3.807, de
26 de agôsto de 1960, no Decreto-lei nº 66, de 21 de
novembro de 1966, houve por bem apresentar
projeto modificativo dêste diploma legal, de modo a
permitir seja a prova testemunhal, quando produzida
em juízo, admitida para efeito de contagem de tempo
de serviço junto ao INPS.
A providência postulada no projeto nos parece
justa e nada vemos, sob o aspecto jurídicoconstitucional, que possa obstaculizar sua aprovação.
A própria justificação, no entanto, nos sugere
um acréscimo na redação dada pelo seu eminente
autor ao preceito. Assim é que, visando a evitar
possíveis abusos, entendemos necessária a
apresentação da seguinte emenda, acautelatória dos
interêsses da previdência social:
EMENDA Nº 1-CCJ
Na redação do § 9º do art. 32 da Lei nº
3.807, de 26 de agôsto de 1960, proposta pelo
Art. 1º do projeto, logo após "representante legal
do INPS", acrescentem-se as seguintes expressões:
"desde que comprovada a ocorrência de incêndio,
desaparecimento
dos
arquivos
ou
má-fé
do empregador, nos assentamentos do em-

pregado, com descumprimento das obrigações
trabalhistas".
Sala das Comissões, em 27 de outubro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Sarney,
Relator – Helvídio Nunes – José Lindoso – Emival
Caiado – Accioly Filho – Antônio Carlos.
PARECER
Nº 573, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 1971.
Relator: Sr. Wilson Campos
De iniciativa do ilustre Senador Franco
Montoro, o presente projeto altera a redação do § 9º
do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência Social (nº
8.807, de 1960), com a finalidade de admitir, para
cômputo de tempo de serviço, prova testemunhal
produzida em justificação judicial, com a prévia
notificação do representante legal do INPS, para sua
ciência e conhecimento.
2. O eminente Autor, em sua Justificação,
esclarece que a redação atual do § 9º do art. 32 da
Lei nº 3.807, de 1960, não admite a prova
exclusivamente testemunhal para cômputo do tempo
de serviço, indo o Regulamento Geral mais longe
ainda ao não admiti-la "ainda que produzida em
justificação judicial" (§ 1º do art. 53).
Complementando êsse esclarecimento, o
Autor assim se expressa:
"É profundamente injusto o referido dispositivo
legal (§ 9º do art. 32 da LOPS) pois, não raras vêzes,
fica o segurado impossibilitado de fazer prova de seu
tempo de serviço para efeito de aposentadoria por
falha que não lhe pode ser imputada, como incêndio
ou desaparecimento e, até mesmo por falta de
registro de suas contribuições por parte da própria
Previdência Social ou em virtude de descumprimento
da legislação trabalhista praticado pelo empresário.
Além disso, não admitir-se como prova
justificação judicial significa restrição ao próprio
Poder Judiciário."
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3. A Comissão de Constituição e Justiça,
entendendo tratar-se de matéria jurídica e
constitucionalmente perfeita, sugere, entretanto,
emenda à redação proposta pelo art. 1º do projeto ao
§ 9º do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência
Social, que ficaria nos seguintes têrmos:
"§ 9º – Não será admissível, para cômputo
do tempo de serviço prova exclusivamente
testemunhal, salvo se produzida em justificação
judicial, mediante prévia notificação do representante
legal do INPS, desde que comprovada a ocorrência
de incêndio, desaparecimento dos arquivos ou
má-fé do empregador, nos assentamentos do
empregado, com descumprimento das obrigações
trabalhistas."
4. Assiste razão, evidentemente, ao Autor do
projeto.
Não se entende que uma Justificação Judicial
não possa ser aceita para fins de prova, seja ela qual
for, perante a previdência social, quando, para todos
os fins de direito, no âmbito federal, ela tem plena e
total validade.
O Regulamento Geral da Previdência Social,
como é óbvio da leitura do texto do § 1º do seu art.
53, comparado ao do § 9º do artigo 32 da Lei
Orgânica,
ultrapassou
os
seus
limites
regulamentares, inovando para pior.
5.
Assim,
consideramos
perfeitamente
justa e correta a alteração pretendida pelo Autor do
projeto.
A emenda da Comissão de Constituição e
Justiça restringe um pouco a redação proposta para
o texto em exame, dentro do que foi dito na
justificação, mas, em nada o prejudica, tão semente
o regula.
6. Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto, bem como da Emenda nº 1CCJ.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Franco Montoro, Presidente – Wilson
Campos, Relator – Orlando Zancaner – Heitor Dias –
Paulo Tôrres.

PARECER
Nº 574, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 162, de 1968 (nº 1.363C/68, na Câmara), que regula a indenização aos
dependentes e dá outras providências.
Relator: Sr. Heitor Dias
O Projeto de Lei sub-judice, oriundo da Câmara
dos Deputados, da autoria do então Deputado Nelson
Carneiro, sobrevive no substitutivo apresentado, ainda
naquela Casa, pelo saudoso Deputado Arruda Câmara,
o qual já obteve pronunciamento favorável nas
sucessivas tramitações a que foi submetido, até agora.
Nesta Casa, já se pronunciou, pela
constitucionalidade do projeto, aprovando parecer do
seu ilustre Relator, Senador Clodomir Milet, a
Comissão de Constituição e Justiça, o qual aduziu uma
emenda à redação do artigo 1º
Consideramos de alto cunho social o referido
projeto que, transformado em lei, permitirá
terapêutica específica para um mal que se torna
mais grave, e que, por isso mesmo, está a exigir
atendimento pronto, por atingir uma faixa da camada
mais desprotegida da nossa sociedade. É fora de
dúvida, pela realidade imperante, que os benefícios
desta feliz iniciativa fluirão, mais diretamente, para a
mulher, que não pode bastar-se com o elogio à
grandeza e dignidade da missão que a natureza lhe
reservou, mas faz jus ao reconhecimento da
sociedade pelo valor da colaboração que lhe presta.
É de se atentar em que não se trata, como
focaliza a justificativa, e se condensa nos
dispositivos do Projeto, de concessão de alimentos
(matéria constante, no Código Civil, do Direito de
Família) mas regula "uma indenização e mantença"
em favor de quem haja vivido, por mais de 5 (cinco)
anos sob a dependência econômica de outrem,
solteiro ou desquitado (Art. 1º do Projeto)
É de mister insistir em que o Projeto inova
apenas quanto à parte processual, assegurando ao
autor o ritmo deferido à postulação de pensão
alimentícia, regulada pela Lei número 5.478/68.
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O que visa a evitar o estatuto legal em
tramitação é a procrastinação de um feito que, pela
sua natureza e reflexos sociais, não pode nem deve
ficar ao sabor da dinâmica processual inerente às
ações ordinárias comuns.
Vale lembrar que o projeto em causa não
subverte o sentido legal vigorante quanto à figura do
"dependente". Assim é que a Lei nº 3.807/60 (Lei da
Previdência Social) no § 1º do art. 11, estabelece:
"§ 1º – O segurado poderá designar, para fins
de percepção de prestações, uma pessoa que viva
sob a sua dependência, inclusive a filha ou irmã
maior, solteira, ou desquitada."
Assinale-se, ainda, que a atual Constituição
Federal, no seu art. 165, inciso II, repetindo,
literalmente, o inciso II do art. 158 da Constituição
Federal de 1967, estabelece, como direito, "saláriofamília aos dependentes do trabalhador".
Como se vê "dependentes" está empregado,
também, no sentido amplo, geral, sem qualquer
norma restritiva.
É claro que a mesma lei, no § 2º, determina
que a faculdade constante do parágrafo anterior, não
prevalecerá em detrimento dos direitos dos herdeiros
necessários.
Quando a lei citada referiu-se a "uma pessoa
que viva sob a sua dependência deu um sentido
muito mais amplo do que o fixado pelo Projeto, sob
análise, por não cuidar da duração do tempo da
convivência, a qual está estipulada, para os efeitos
da indenização, numa vida em comum, sob
dependência, por mais de 5 (cinco) anos.
Será que se afigura, no caso, um direito de
pleitear a indenização? Não há como fugir à
afirmativa. Em verdade o Código Civil não configura
um dispositivo casuístico. Cada lei, entretanto, há de
ser entendida em seu tempo. Daí a necessidade
imperiosa de seu ajustamento à realidade do direito
que é, cada vez mais dinâmico. E a lei só é lei justa
quando se torna veiculo exato do direito. A
clarividência do legislador consiste, em verdade, em
pressentir que a ação do tempo abre clareiras em
tôdas as florestas das legislações vigorantes. E

assim é que o Código Civil Brasileiro, no art. 1.533,
decreta que "os casos não previstos nêste capitulo
se fixará por arbitramento e indenização". É
exatamente, o que preceitua o Projeto (art. 3º e 4º).
Será que a vida em comum, na hipótese
prevista pelo art. 1º do Projeto, não constituindo um
vínculo contratual, pode gerar um direito a
indenização? Claro que sim. A matéria é hoje de
interpretação pacífica. Para abreviar a exposição,
limitemo-nos à palavra autorizada de Carvalho
Santos, na sua conceituada obra "Código Civil
Brasileiro Interpretado":
"Injustificável é a doutrina que, em contrário,
sustenta ser o fundamento do ressarcimento dos
danos ocasionados pelo inadimplemento, um pacto
expresso ou tácito entre credor e devedor.
Se assim fôsse, observa, com muito senso, o
egrégio Giorgi, o ressarcimento dos danos, só teria
lugar nas obrigações contratuais, como as únicas em
que é possível o pacto."
Cumpre, ainda, observado que, relativamente,
à exegese do art. 1.533, já referido, o ilustre mestre
Carvalho Santos ressalta que a necessidade do
arbitramento se impõe, por isso que, na inexistência
de matéria não regulada, expressamente, em
qualquer dos dispositivos do Código Civil, não se há
de admitir a analogia. E frisa o eminente jurista que
se pode, ou não, haver arbitramento para as demais
hipóteses, o qual terá limite na avaliação dos dados,
"nos casos não previstos a avaliação há de ser feita
pelo precedente arbítrio dos peritos". Na hipótese do
projeto, pelo arbítrio do Juiz que, para tanto, deverá
ter em conta, sempre, os encargos por que responde
o obrigado, e, ainda, o tempo de sua convivência
com o autor (Art. 3º).
Com base na exigência constante do final
dêsse dispositivo (o tempo de convivência com o
autor), e, ainda, por estabelecer o projeto uma
indenização, somos inclinados a propor uma
modificação para o art. 5º, que passaria a vigorar
com a seguinte redação:
"A
indenização
não
poderá
ultrapassar
o
quantum
necessário
à
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manutenção do ex-dependente durante um período
de tempo equivalente ao da duração da vida em
comum sob dependência econômica e, para a
elaboração do cálculo, terá por base o saláriomínimo regional vigente."
A permanência do art. 5º, com a redação que
lhe fôra dada, permite supor, em última análise, mais
uma pensão alimentícia do que mesmo uma
indenização que é o verdadeiro e louvável objetivo
do projeto.
Coerentemente com o ponto de vista que
adotamos, somos, ainda, pela supressão, no
inciso II do art. 7º do projeto, da expressão "ou
honestidade".
A indenização visa, como é lógico, a um
ressarcimento, e, por isso mesmo, leva em
conta o tempo de vivência em comum, sob
dependência, o que vale dizer, sem recursos
próprios para a sua subsistência pessoal, razão por
que o art. 1º o do projeto, se refere a "pessoa
necessitada".
A necessidade pode ultrapassar o âmbito
da vida em comum. A honestidade, a nosso
ver, há de ser examinada quanto à duração do
tempo da convivência. Impõe-se ao autor da
causa a condição de honestidade para lhe ser
reconhecido o direito de pleitear a indenização. A
indenização se refere a um tempo passado, e
não a uma situação futura. A "necessidade" é
que há de ser a constante. Demais, o projeto
não dá conceituação semântica à palavra
"honestidade".
É óbvio que, se o projeto tem por escopo
atender a uma situação emergencial de quem
necessita ("pessoa necessitada" art. 1º), não há por
que manter-se o pagamento indenizatório em favor
de quem "perder os requisitos de necessidade" (art.
7º, inciso II) Por isso mesmo, embora opinando pela
supressão das duas palavras finais do dispositivo
(art. 7º, inciso II), entendemos que a indenização
cessará "se a pessoa beneficiada perder os
requisitos de necessidade".
Com as alterações que sugerimos, na forma
das emendas abaixo, e ratificando o parecer
anterior do ilustre Relator da Comissão ,de Constitui-

ção e Justiça do Senado, emitido em 18 de novembro
de 1969, somos pela aprovação do projeto.
EMENDA Nº 1 – CLS
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
"Art. 5º – A indenização não poderá ultrapassar
o quantum necessário, à manutenção do exdependente durante um período de tempo equivalente
ao da duração da vida em comum sob dependência
econômica e, para a elaboração do cálculo terá por
base o salário-mínimo regional vigente."
EMENDA Nº 2 – CLS
Dê-se ao inciso II do art. 7º a seguinte.redação:
"II – pelo cancelamento em Juízo, a qualquer
tempo, se a pessoa beneficiada vier a perder os
requisitos de necessidade."
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Franco Montoro, Presidente – Heitor Dias,
Relator – Paulo Tôrres – Orlando Zancaner, vencido.
PARECER
Nº 575, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 27, de 1971, que aprova as
contas do Presidente da República, relativas ao
exercício de 1969.
Relator: Sr. Lourival Baptista
1. Em cumprimento ao disposto no item XX do
artigo 81 da Constituição, o Senhor Presidente da
República submete ao exame do Congresso
Nacional as contas do Governo Federal, relativas ao
exercício financeiro de 1969.
2. Na exposição de motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Ministro da Fazenda diz:
"Tenho a honra de submeter à consideração
de Vossa Excelência os Balanços Gerais da União
relativos ao exercício de 1969, constituídos de quatro
volumes encadernados; bem assim o Relatório da
Inspetoria Geral de Finanças desta Secretaria de
Estado, constituído de um volume
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encadernado, sôbre a execução do orçamento e a
situação da administração financeira federal."
3. Como se sabe, a presente proposição
decorre dos seguintes textos:
"Emenda Constitucional nº 1, de 1969:
Art. 29 – O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital da União, de 31 de março a
30 de novembro.
Art. 81 – Compete privativamente ao Presidente
da República:
XX – prestar anualmente ao Congresso
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior.
O Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de
1967, que dispõe sôbre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União, estabelece, por seu turno:
"Art. 29 – O Tribunal dará parecer prévio, em
60 (sessenta) dias, contados da data da entrega,
sôbre as contas que o Presidente da República, no
prazo constitucional, deverá prestar anualmente ao
Congresso Nacional.
§ 1º – As contas do Presidente da República
deverão ser entregues ao Congresso Nacional até o
dia 30 de abril (*) do ano seguinte, devendo o
Tribunal de Contas ser informado do cumprimento ou
não dessa determinação constitucional.
§ 2º – As contas consistirão dos balanços
gerais da União e do Relatório da Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério da Fazenda sôbre a execução
do orçamento e a situação da administração
financeira federal."
4. A Câmara dos Deputados, examinando a
matéria,
aprovou-a
com
ressalvas,
após
pormenorizado exame realizado pela Comissão de
Fiscalização Financeira.
Com o objetivo de melhor aquilatar o motivo
dessa ressalva, convém transcrever o seguinte
trecho do aludido parecer:
"CONSIDERAÇÕES FINAIS
feitas

Acreditamos
sôbre

que
as

as
contas

das a exame e julgamento habilitarão os dignos
membros do Congresso Nacional a se pronunciarem
sôbre as mesmas.
As omissões, deficiências e irregularidades
debitamos as deformações que ainda subsistem na
engrenagem para funcionamento correto e
atualizado no que tange a maleabilidade e eficácia
orçamentárias.
Temos bem pesado o esfôrço que se faz para
administrar êste País, na luta pela restauração da
ordem e verdade financeira sem perder de vista o
contrôle da inflação e o prosseguimento do
desenvolvimento nacional.
Cumpre ressaltar mais outra vez que o
Congresso Nacional deve também renovar-se,
atualizar-se e adaptar-se às exigências da nova meta
para o futuro e a verdade, a fim de se capacitar da
nobre missão que lhe incumbe.
PARECER DO RELATOR

Somos pela aprovação das Contas do
Govêrno referente ao exercício de 1969, com as
observações do relatório e com as ressalvas àqueles
valôres
lançados
a
Conta
de
"Diversos
Responsáveis", incluídas no Resultado do Exercício
Financeiro face ao disposto no Decreto-lei nº 836,
de 8-9-69, dependente da verificação final
pelo Tribunal de Contas da União, nos têrmos
do Projeto de decreto legislativo incluso ao
presente."
5. É o seguinte o texto do projeto aprovado
pela Câmara dos Deputados:
"Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pelo Presidente da República, relativas ao exercício
de 1969, na forma dos arts. 47, item VIII, e 83, item
XVIII, da Constituição Federal de 1967, e arts. 44,
item VIII, e 81, item XX, da Emenda Constitucional nº
1, de 1969, com ressalvas àqueles valôres lançados
à conta de "Diversos Responsáveis", incluídos no
Resultado do Exercício Financeiro face ao disposto
no Decreto-Iei nº 836, de 8 de setembro de 1969,
observações dependentes de verificação final pelo Tribunal de
apresenta- Contas da União."

– 148 –
6. São as seguintes as cifras e índices relativos ao exercício financeiro de 1969:

(Cr$ mil)
Receita
índice
estimada
14.229.261
9.636
Fonte: Balanços Gerais da União.

RECEITA ORÇAMENTARIA DA UNIÃO
% S/ano
anterior
28

Receita
arrecadada
19.683.563

índice
12.472

% ano
anterior
67

DISCRIMINAÇAO DA RECEITA ARRECADADA

(CrS mil)

Produtos
Imp. único
Imposto
Imposto
Imposto de
Outras
Industrialís/Lubrif. e
de Renda
de Sêlo
Importação Receitas
zados
Combust
6.757.439
2.763.746
–
2.288.771 1.077.961 5.801.646
(*) Tributária, Patrimoniais, Extraordinárias, Diversas, Operações de Crédito etc.

Total
19.633.563

DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO

(CrS mil)
Despesas Fixada

Despesa Realizada

(*) 15.000.817
13.651.502
(*) Incluídas as Despesas a Regularizar

Despesa Fixada
9.602

ìndice de crescimento
Despesa Realizada
10.122

DESPESA TOTAL DA UNIAO POR NATUREZA DE GASTOS
(Excluídas as Despesas a Regularizar)
* 1969
Transferências Correntes
C
5.770.492
922.119
6.596.643
(*) Inclusive as Despesas a Regularizar
Pessoal
A

Custeios
B

nvestiinentos
Desp. Capital
D
5.362.248

Despesa Percentagem s/Despesa
Total da
Total
União
A/% B/% C/%
D/%
5
35
29
13.651.502 31

(50%O da cota de Participação aos Municípios, Estados e DF)
Transferências
Correntes
PESSOAL
.

Subvenções Econômicas
Em 1969: Resgate, juros, correção monetária de ORTN
Inclui Pessoal Civil e Militar, Inat. Pensionistas e Pessoal Administrativo Descentralizada

DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Porcentagem dos Investimentos em Relação à Receita e à Despesa
Incluídas as Despesas a Regularizar
(CrS mil)
Total
da Receita

Total
da Despesa

Despesas de
Investimentos

Porcentagem dos Investimentos
em relação
à Despesa
à Receita
29,73
31,43

(*) 19.683.563
18.651.502
(**) 5.862.248
(*) Incluídas as Despesas a Regularizar.
(**) Incluídas: Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital, inclusive 50% do Fundo de
Participação aos Estados, Municípios o Distrito Federal.
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7. Convém, ainda, assinalar o seguinte trecho resultado do exercício financeiro, por fôrça
que melhor menciona os motivos da ressalva já do Decreto-lei nº 836, de 8 de setembro de
aludida:
1969.
A Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
"EXAME DA RECEITA
da Fazenda ressaltou, em seu Relatório sôbre a
Execução do Orçamento e a Situação da
A variação da Receita, por rubrica nos Administração Financeira Federal, relativo ao
demonstra o esforço que vem sendo feito para exercício focalizado, a necessidade de se elaborar
recolher os recursos necessários à despesa em um orçamento cada vez mais condizente com a
execução, já da saída do período inflacionário.
realidade de sua execução. E afirmou: "Na verdade,
A percentagem de investimentos sôbre o total não se compreende que compromissos a cuja
da receita alcançou em 1969 – 29% s/o seu total, liquidação está o Govêrno vinculado, por fôrça de
conforme demonstra o quadro anexo – Despesa de dispositivos legais e contratuais, não tenham a
Investimentos.
necessária cobertura orçamentária. Reierimo-nos de
Os ingressos de capital, representados pelas modo particular às operações de crédito e seu
omissões da ORTN para financiamentos e custo."
antecipação da Receita, estão a demonstrar o
Como se verifica, os dispositivos invocados
esfôrço governamental no sentido de buscar os pela Administração não autorizam todos os
recursos necessários, não inflacionários, conforme pagamentos da natureza de que se trata, conforme
quadro Anexo – Resultado do Exercício.
exposição constante dos balanços da Inspetoria
Geral de Finanças do Ministério da Fazenda. Apenas
EXAME DA DESPESA
aquelas despesas vinculadas às Receitas referidas
no art. 26 da Constituição.
A variação da Despesa Pública por setor e os
As mesmas, no valor de Cr$ 4.271.021.000,00
seus índices de crescimento nos demonstra a foram computadas no Resultado do Exercício e
demanda cada vez maior dos compromissos de uma registradas como "Despesas Impugnadas".
Nação em desenvolvimento, acentuando-se o maior
Ante o exposto, nada havendo a opor ao
índice nos setores prioritários.
presente projeto, opinamos pela sua aprovação.
A percentagem de investimentos sôbre o total
Sala das Comissões, em 17 de novembro
da Despesa no exercício representa 29%, conforme de 1971. – Virgílio Távora, Presidente –
quadro anexo – Despesa da União por natureza de Lourival Baptista, Relator – Amaral Peixoto – Tarso
gastos.
Dutra – Geraldo Mesquita – Wilson Gonçalves – Ruy
A percentagem da Despesa com o Pessoal foi Santos – Dinarte Mariz – Saldanha Derzi – Antônio
no corrente ano de 31% sôbre a despesa total. Carlos.
Constata-se assim uma queda nesse percentual em
relação aos anos anteriores.
PARECER
Nº 576, DE 1971
DESPESAS IMPUGNADAS
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
São as anteriormente chamadas "a regularizar". de Decreto Legislativo nº 17, de 1971 (nº 9 de
A propósito fizemos as seguintes considerações: 1971 na Câmara) que aprova as contas do
No tocante ao exercício de 1969, vale ressaltar Presidente da República, relativas ao exercício de
que o cômputo da despesa total estão incluídas 1959.
despesas realizadas sem ou além do crédito
orçamentário autorizado, provenientes principalmente
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
de pagamentos de juros e resgates de Obrigações
Em
cumprimento
ao
disposto
no
Reajustáveis do Tesouro Nacional, e computadas no inciso
XVII
do
artigo
87
da
Constitui-
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çã o Federal, o Senhor Presidente da República
submete ao exame do Congresso Nacional as contas
do Govêrno Federal relativas ao exercício financeiro
de 1959.
2. Na exposição de motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Ministro da Fazenda diz que
os quatro (4) volumes que constituem as aludidas
contas estão acompanhadas do parecer prévio do
Tribunal de Contas da União.
3. É o seguinte o teor do ofício do Presidente
daquela Egrégia Côrte dirigido ao Ministro da
Fazenda:
"Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª
que êste Tribunal, tendo presentes as contas do
Govêrno relativas ao exercício de 1959, constantes
dos Balanços Gerais da União e das demonstrações
do Movimento financeiro e patrimonial, resolveu,
em Sessão Extraordinária de 27 de abril corrente, de
acôrdo com o disposto no artigo 77, § 4º, da
Constituição Federal e nos §§ 1º e 2º do artigo
38 da Lei n. 830, de 23 de setembro de 1949, e
parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 869, de
16 de outubro do mesmo ano, aprovar o parecer
do Senhor Ministro Relator, sôbre as referidas
contas.
Cabe-me, assim, transmitir ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, por intermédio de
V. Ex.ª, o aludido parecer do Tribunal de Contas e os
três volumes anexos."
4. A Câmara dos Deputados, examinando a
matéria,
aprovou-a,
com
ressalvas,
após
pormenorizado exame da Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas.
A ressalva, consubstanciada no art. 1º da
presente proposição, está assim redigida:
"Com ressalvas àqueles valores lançados à
conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de
verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da
União."
Sem embargo, entretanto, entendemos
que essa ressalva é uma medida de caráter
geral, incluída nos projetos que aprovam as
contas do Governo Federal, relativas aos exercíci-

os de 1960 a 1967, recentemente examinadas por
esta Comissão de Finanças.
Ante o exposto, nada havendo a opor à
presente proposição, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Tarso Dutra – Lourival Baptista
– Geraldo Mesquita – Ruy Santos – Dinarte Mariz –
Amaral Peixoto – Saldanha Derzi – Antônio Carlos.
PARECER
Nº 577, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 37/71 que "dispõe
sôbre o pagamento de juros moratórios, nas
condenações da Fazenda Pública".
Relator: Sr. Heitor Dias
O objetivo do projeto está declarado no seu
Art. 1º:
"Nas contas de pagamento devido pela
Fazenda Pública, Federal, Estadual. ou Municipal, e
Autarquias, em virtude de sentença judicial, serão
incluídos os juros moratórios, contados até a véspera
do cumprimento dos precatórios."
Examinando, inicialmente, a matéria, como
seu Relator, entendemos que a mesma estava
atingida pela inconstitucionalidade, no pressuposto
de uma medida criadora de despesa.
Embora o nosso parecer tivesse sido aprovado,
não foi o projeto submetido ainda à apreciação do
Plenário. Acontece que, logo após o nosso
pronunciamento, o eminente autor do Projeto, o ilustre
Senador Tarso Dutra, expendeu, com mais clareza do
que na sua justificação escrita, as razões e os
fundamentos da sua iniciativa, e em decorrência, nos
convencemos da sem razão da conclusão a que
havíamos chegado para rejeição da matéria.
Em verdade, o assunto já se encontra
regulado pelo Decreto-lei 969, de 17 de dezembro d
e 1938 O projeto sob exame apenas regula a
matéria e visa a que o pagamento a que
fôr condenada a Fazenda Pública não
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se procrastine indefinidamente ao sabor de caprichos
ou desídias.
Dêsse
modo,
não
temos
nenhum
constrangimento em reexaminar a matéria, confessar o
nosso engano, e concluir pela aprovacão de referido
projeto, com o seguinte Substitutivo, em têrmos que,
data venia, nos parecem mais acordes com a realidade
e com os propósitos que o inspiraram.
Êste o nosso parecer.
Substitutivo
Art. 1º – Nas contas de pagamento devido pela
Fazenda Pública Federal, Estadual, ou Municipal, e
Autarquias, em virtude de sentença judicial, serão
acrescidos os juros moratórios apurados até a véspera
do cumprimento do respectivo decisório.
Parágrafo único – O cálculo será efetuado pelo
setor de pagamento do órgão condenado.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias,
Relator – Helvídio Nunes – Gustavo Capanema –
Enrico Rezende – Accioly FiIho – Nelson Carneiro –
José Sarney – Wilson Gonçalves.
PARECER
Nº 578, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 37, de 1971.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
1. O presente projeto, de iniciativa do Senador
Tarso Dutra, tem por objetivo o seguinte:
"Art. 1º – Nas contas de pagamento devido
pela Fazenda Federal, Estadual, ou Municipal, e
Autarquias, em virtude de sentença judicial, serão
incluídos os juros moratórios, contados até a véspera
do cumprimento dos precatórios.
Parágrafo único – O cálculo dos juros, a que
se refere o artigo, será feito pela tesouraria do órgão
deprecado.
2. A justificativa diz:
"Em abril de 1956, tivemos a honra de apresentar,
na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, com

o nº 1.157-A, e o propósito de revogar o art. 2º do
Decreto nº 22.785, de 31 de maio de 1933, que
dispunha sôbre os juros moratórios em que a
Fazenda Pública viesse a ser condenada, pagáveis
semente após o trânsito em julgado da respectiva
sentença.
Essa proposição chegou a ser apreciada
pela Comissão de Constituição e Justiça da outra
Casa, a qual, em parecer datado de 12 de
julho de 1957, aprovando o Art. 1º e propondo a
supressão do art. 2º, ofereceu ao 3º a seguinte
redação:
"Nos pagamentos devidos pela Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, e Autarquias, em
virtude de sentença judicial, serão nêles incluídos os
juros moratórios, contados até a véspera do
cumprimento dos precatórios."
Não chegou ela, entretanto, a concluir sua
tramitação. E parece que a solução não atenderia à
necessidade que então visávamos.
É que faltou definir expressamente, como
convinha, a quem cumpriria calcular os juros
devidos. O nosso projeto atribuía êsse encargo ao
Tesouro. Deixou de fazê-lo, entretanto, a emenda
apresentada. E o que quer a nova proposta
legislativa, agora, será reestabelecer a viabilidade de
uma solução a um tempo completa e justa, a respeito
da matéria em causa.
Não renovamos o têxto do Art. 3º do Decreto
22.785, de 31 de maio de 1933, que dispunha
sôbre os juros de mora a serem pagos após o
trânsito em julgado da sentença que os tivesse
condenado.
Isso
porque,
posteriormente
à
apresentação daquele projeto, sobreveio a Lei nº
4.414, de 24 de setembro de 1964, para determinar
que "a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as Autarquias, quando condenadas a
pagar juras de mora, por êstes responderão na
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forma do direito civil", portanto a partir da citação
inicial."
3. A Comissão de Constituição e Justiça,
examinando a matéria, opinou pela sua aprovação
nos têrmos do seguinte substitutivo.
"Art. 1º – Nas contas de pagamentos devidos
pela Fazenda Pública Federal, Estadual, ou Municipal,
e Autarquias, em virtude de sentença judicial, serão
acrescidos os juros moratórios apurados até a
véspera do cumprimento do respectivo decisório.
Parágrafo único – O cálculo será efetuado pelo
setor de pagamento do órgão condenado.
Os motivos que informam a apresentação
dêsse substitutivo estão no seguinte trecho do
aludido parecer:
"Em verdade, o assunto já se encontra
regulado pelo Decreto-lei nº 969, de 17 de dezembro
de 1938. O projeto sob exame apenas regula
a matéria e visa a que o pagamento a que
fôr condenada a Fazenda Pública não se procrastine
indefinidamente ao sabor de caprichos e
desídias".
4. Trata-se, por conseguinte, de projeto que
aperfeiçoa a execução da despesa pública, o que
significa entender o setor público como um órgão
que opera através de estruturas modernas e simples,
a fim de que possa manter, perante os demais
setores da economia, um alto conceito de eficiência
administrativa, vale dizer, que acompanha o
progresso tecnológico e gerencial.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto, nos têrmos do substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, em 17 de novembro
de 1971. – Virgílio Távora, Presidente – Geraldo
Mesquita, Relator – Dinarte Mariz – Amaral
Peixoto – Lourival Baptista – Tarso Dutra – Wilson
Gonçalves – Saldanha Derzi – Ruy Santos – Antônio
Carlos.

PARECER
Nº 579, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 1971, (nº
48-A/71 na Câmara), que aprova o texto da
Convenção sôbre Igualdade de Direitos e Deveres
entre Brasileiros e Portuguêses, firmada em Brasília
a 7 de setembro de 1971.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Ex.mo Sr. Presidente da República, de
conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da
Constituição, submete à consideração do Congresso
Nacional o texto da Convenção sôbre Igualdade de
Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portuguêses,
firmada em Brasília, a 7 de setembro de 1971.
2. A matéria foi aprovada pela Câmara dos
Deputados, na forma do presente projeto de decreto
legislativo, apresentado pela Comissão de Relações
Exteriores daquela Casa, nos têrmos regimentais.
3. Antes de examinarmos o texto da Convenção,
é de todo conveniente um ligeiro exame das principais
disposições constitucionais atinentes à espécie.
4. Inicialmente, temos o artigo 44, que
estabelece ser da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
"I – resolver definitivamente sôbre os tratados,
convenções e atos internacionais celebrados pelo
Presidente da República;"
Os tratadistas são unânimes em afirmar
– e assim as Comissões de Constituição e Justiça do
Senado e da Câmara têm reiteradamente decidido
– que ao Congresso cabe, face ao claro texto
constitucional, aprovar ou rejeitar os textos das
Convenções, nunca emendá-las. No máximo, o
que tem sido tradicionalmente admitido é a
aprovação com reserva relativamente a determinado
ponto. Algumas Convenções ou Acôrdos, aliás, já
prevêem essa reserva pelos Estados que desejem
fazê-lo, especificando, inclusive, as partes que
poderiam ser objeto das mesmas. Veja-se, por
exemplo, as Convenções de Berna (1908),
para a proteção das obras literárias e artísticas, de
Haia (1930), relativa a certas questões de conflitos
de
lei
de
nacionalidade,
a
Internacional
para Repressão da Falsificação de Moedas (Ge-
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nebra, 1929) e outras célebres, citadas pelos
grandes autores.
5. Dispõe o artigo 145, II, 3, que brasileiros
naturalizados são "os que, por outro modo,
adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos
portugueses apenas residência por um ano
ininterrupto, idoneidade moral e sanidade física".
Como se sabe, "residência", "idoneidade
moral" e "sanidade física" são conceitos que devem
ser fixados pela lei ordinária, mas essa fixação é
limitada, no caso, pelo tempo: um ano de residência,
após o qual pressupõe-se satisfeito o preceito.
Saliente-se,
ainda,
que
dêsse
dispositivo
constitucional nasce uma pretensão à naturalização
e à ação competente.
O parágrafo único do mesmo artigo enumera
os cargos privativos de brasileiros natos: Presidente
e Vice-Presidente da República, Ministros do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
Militar, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Federal
de Recursos, Tribunal de Contas da União,
Procurador Geral da República, Senador, Deputado
Federal etc.
6. Cumpre, finalmente, salientar o estabelecido
no art. 199 da Constituição, incluído pela Emenda
Constitucional nº 1, de 1969:
"Respeitado o disposto no parágrafo único do
art. 145, as pessoas naturais de nacionalidade
portuguêsa não sofrerão qualquer restrição em
virtude da condição de nascimento, se admitida a
reciprocidade em favor de brasileiros."
No preâmbulo da Convenção, a respeito,
encontramos o seguinte tópico:
"Convencidos de que a efetivação do princípio
de igualdade inscrito no art. 199 da Constituição
brasileira e no art. 7º da Constituição portuguêsa
corresponde aos mais profundos anseios da Nação
Brasileira e da Nação Portuguêsa;"
Assim, essa disposição foi a inspiradora da
Convenção ora em exame.
7. O Senhor Ministro das Relações Exteriores,
em Exposição de Motivos sôbre a matéria, afirma
que o instrumento em questão "deverá constituir
poderoso estimulo ao fortalecimento da Comunidade
Luso-Brasileira".

Assinala o documento dirigido ao Ex.mo Sr.
Presidente da República que o texto "convencionado
mantem intactos os princípios básicos que
informaram o projeto brasileiro, aprovado por Vossa
Excelência, tais como, por exemplo: os do gôzo,
pelos beneficiários do estatuto de igualdade, da
maioria dos direitos reconhecidos aos brasileiros
naturalizados, mas não daqueles reservados aos
nacionais de origem; do não-reconhecimento da
dupla nacionalidade; das limitações decorrentes do
respeito à soberania nacional e à ordem pública do
Estado de residência; da exigência de capacidade
civil, residência permanente e manifestação da
vontade, como pré-requisitos para o reconhecimento
da igualdade de direitos e deveres; do exercício de
direitos políticos sòmente depois de cinco anos de
residência; da não-prestação de serviço militar."
8. Realmente, os principais aspectos da
Convenção em exame são os salientados pelo Ministro
das Relações Exteriores em sua exposição de motivos.
As demais disposições são conseqüências daquelas.
9. Examinando detidamente o texto da
Convenção sob o aspecto jurídico-constitucional,
nada encontramos que pudesse ser argüido contra a
sua aprovação, sendo de se notar ter sido garantida
a "reciprocidade em favor de brasileiros", exigida
pelo art. 199 da Constituição.
10. Diante do exposto, esta Comissão opina
favoràvelmente à tramitação da matéria, na forma do
presente projeto de decreto-legislativo.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – Heitor Dias – Gustavo Capanema – Accioly
Filho – Eurico Rezende – José Sarney – Wilson
Gonçalves.
PARECER
Nº 580, DE 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 1971.
Relator: Sr. Danton Jobim
Aprovar
o
texto
da
sôbre igualdade de Direitos

e

Convenção
Deveres
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entre Brasileiros e Portuguêses, firmada em Brasília,
no dia 7 de setembro último é objetivo do Projeto de
Decreto Legislativo que vem ao exame desta
Comissão.
Trata-se de documento fundamental para a
Comunidade Luso-Brasileira, que até agora nenhum
efeito prático apresentava, mas poderá transformarse em realidade se prosseguirem as iniciativas
plenas de boa vontade e entendimento como o
acôrdo de igualdade que a proposição em exame
aprova e torna eficaz.
Há muito, a Comunidade Luso-Brasileira requer
providência que a torne exemplo para a humanidade.
Portugal com a inigualável experiência no trato com
povos de diferente origem e Brasil – que desponta
como potência – têm traços comuns que os
harmonizam cultural e espiritualmente. Os detalhes
dessa afinidade, que a História justifica, têm merecido
amplo debate, por parte dos estudiosos. Historiadores,
políticos e sociólogos debruçaram-se sôbre o assunto,
interpretando-o sob os mais variados aspectos. Todos
chegaram à conclusão de que Portugal e Brasil
lucrariam a partir do instante em que se abandonasse o
terreno da poesia e se transferisse a questão para o
plano econômico e político.
É conveniente assinalar que o Brasil, pertence
ao mundo que os portuguêses criaram. Sua filiação
histórica permite que, neste instante, sua diplomacia
procure realizar aquilo que o Sr. José Garrido Tôrres
considera a maior missão a que se pode dedicar a
diplomacia brasileira: a união de Portugal e Brasil
num só bloco, de bases geopolíticas fortalecidas pelo
anseio psicossocial dos dois povos.
Vários acôrdos já foram firmados entre os dois
países, visando a cooperação intelectual, a amizade e
consulta, reforçar e estreitar as relações culturais,
incrementar o comércio e a cooperação técnica. De
todos os instrumentos assinados, entretanto, o acôrdo
que o presente projeto pretende aprovar é o de maior
importância, do ponto de vista do Direito Internacional.
Na
verdade,
o
estabelecimento
de
direitos
e
deveres
iguais
entre
os
naturais
de
duas
nações
implica
em

inovação sem paralelo no Direito das Gentes; e isso
deve ser saudado como a aurora de nova etapa do
diálogo entre dois povos que, embora afastados
geográfica e politicamente, vencem obstáculos e se
irmanam. Resta, agora, que os passos subseqüentes
mantenham
a
mesma
orientação
prática,
especialmente no panorama econômico e financeiro.
Quanto ao acôrdo em si, veio ao Congresso
em virtude do que preceitua o art. 44, inciso I,
da Constituição, acompanhado de exposição de
motivos em que o Ministro das Relações Exteriores
afirma:
"Êsse instrumento, que virá regulamentar o
disposto no art. 199 da Emenda nº 1 à Constituição
Federal brasileira e no art. 7º, § 3º, da Constituição
Política da República. Portuguêsa, deverá constituir
poderoso estímulo ao fortalecimento da Comunidade
Luso-Brasileira.
Cumpre assinalar que o texto finalmente
convencionado manteve intactos os princípios
básicos que informaram o projeto brasileiro, tais
como os de gôzo, pelos beneficiários do estatuto de
igualdade, da maioria dos direitos reconhecidos aos
brasileiros naturalizados, mas não daqueles
reservados aos nacionais de origem do nãoreconhecimento da dupla nacionalidade; das
limitações decorrentes do respeito à soberania
nacional e à ordem pública do Estado de residência;
da exigência de capacidade civil, residência
permanente e manifestação da vontade, como prérequisitos para o reconhecimento da igualdade de
direitos e deveres; do exercício de direitos políticos
somente depois de cinco anos de residência; da
não-prestação de serviço militar."
O preâmbulo do instrumento em exame
deixa clara a intenção dos Governos brasileiro e
português quanto à efetivação da Comunidade LusoBrasileira. É bom repeti-lo, pela mensagem que
transmite:
"O Govêrno da República Federativa do
Brasil, de uma parte, e o Govêrno de Portugal, de
outra.
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Fiéis aos altos valôres históricos, morais, culturais,
lingüísticos e étnicos que unem os povos brasileiro e
português.
Animados do firme propósito de promover o
gradual aperfeiçoamento, em todos os planos de
suas relações, dos instrumentos e mecanismos
destinados a lograr o harmonioso desenvolvimento
da Comunidade Luso-Brasileira.
Convencidos de que a efetivação do
princípio de igualdade inscrito no artigo 199 da
Constituição brasileira e no artigo 7º, § 3º, da
Constituição portuguêsa corresponde aos mais
profundos anseios da Nação brasileira e da Nação
portuguêsa.
Cônscios da transcendência, para os destinos
comuns das duas Pátrias irmãs, da adoção de um
estatuto que reflita o caráter especial dos vínculos
existentes entre brasileiros e portuguêses e sirva de
inspiração e guia às gerações futuras.
Resolveram concluir, em testemunho solene
de fraternal e indestrutível amizade, a seguinte
Convenção."
Verifica-se, portanto, a importância e a
significação do acôrdo de igualdade entre os
nacionais do Brasil e de Portugal.
Infelizmente, nesse extraordinário instrumento,
que representa marco no Direito Internacional, há
dispositivo contundente: o art. IX, que permite a
extradição, inclusive por motivos políticos. Embora o
acôrdo não possa sofrer emenda, no Congresso, fica
a ressalva, à guisa de advertência a futura
modificação.
Somos pela aprovação do presente projeto de
decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 18 de novembro
de 1971. – Carvalho Pinto, Presidente – Danton
Jobim, Relator – Ruy Santos – Nelson Carneiro, com
voto em separado – Saldanha Derzi – Fernando
Corrêa – Magalhães Pinto – Amaral Peixoto – José
Lindoso – José Sarney – Accioly Filho – João
Calmon.

VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR NELSON CARNEIRO
O nobre Senador Danton Jobim já encareceu,
com a costumeira lucidez, a importância que
assume, para portuguêses e brasileiros, a aprovação
da Convenção sôbre Igualdade de Direitos e
Deveres, ora submetida ao exame do Senado
Federal e já aprovada pela Câmara dos Deputados.
Como o fizeram os ilustres representantes do MDB
na outra Casa do Congresso Nacional, o nobre
Relator conclui pela aprovação do texto ajustado,
mas ressalva expressamente:
"Infelizmente, nesse extraordinário instrumento,
que representa marco no Direito Internacional, há
dispositivo contundente: o art. IX, que permite a
extradição, inclusive por motivos políticos. Embora o
acôrdo não possa sofrer emenda, fica a ressalva, à
guisa de advertência à futura modificação."
Sou um entusiasta dêsse maior entendimento,
e já o proclamei quando, ainda êste ano, tive ensejo
de falar pelo Senado Federal, na Sessão Solene com
que o Congresso recordou a criação da Comunidade
Luso-Brasileira. Acho mesmo que, aprovada a
Convenção, maiores serão os compromissos com
que o Brasil honra a memória dos que tombaram
lutando por sua independência política e mais graves
os deveres que assume com as colônias
portuguêsas da África, ajudando o Govêrno de
Lisboa a encontrar fórmula que, elevando-lhes o
status político, lhes assegure integrar pacificamente,
e antes que outros perigosos caminhos lhes sejam
abertos, a grande Comunidade, que todos
desejamos de homens livres, senhores de seu
destino, dentro das fronteiras da língua e da religião.
Isso mesmo assinalei no relatório que na última
quinta-feira, 11 do corrente, apresentei ao Senado
Federal, no desempenho da missão de Observador
Parlamentar junto à 26º a Assembléia-Geral da ONU.
A ressalva do ilustre relator referese ao art. IX, que colocaria os portuguê-

– 156 –
ses radicados no Brasil, e que abandonassem
Portugal, por motivos de ordem política, em uma
difícil opção. E vice-versa.
É certo que a Convenção não distingue, ao
referir-se à extradição, à natureza do delito, se comum
ou político. E onde a lei não distingue – é velha regra
de hermenêutica – não é dado ao intérprete distinguir.
A gravíssima dúvida suscitada pelo art. IX da
Convenção se dilui, a meu ver, diante de outros
textos de igual e maior categoria. Na Exposição de
Motivos, enviada pelo Ministro das Relações
Exteriores ao Sr. Presidente da República, ficou
expresso que portuguêses e brasileiros, que
voluntàriamente aderirem ao estatuto de igualdade
(artigo V) nem por isso têm reconhecida a dupla
nacionalidade. O brasileiro, mesmo o que se
beneficie com o estatuto, continua brasileiro. O
mesmo ocorre com o português. Assim, prevalece o
texto do art. 153, § 19, da Emenda Constitucional nº
1: – "Não será concedida a extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião, nem em caso algum,
a de brasileiro". Êsse texto não colide, antes se
harmoniza, com o art. 199, das Disposições Gerais e
Transitórias, in verbis: – "Respeitado o disposto no §
único do art. 145, as pessoas naturais de nacionalidade
portuguêsa não sofrerão qualquer restrição em virtude
da condição de nascimento, se admitida a
reciprocidade da de brasileiros". A Comunidade não faz
brasileiro o português, que não se naturaliza. E isso
mesmo ressalta da reafirmação de que o português
não obtém a nacionalidade brasileira, tanto que não lhe
é dado ocupar aquêles cargos que são privativos dos
brasileiros natos. E a naturalização sòmente pode ser
deferida nos têrmos do art. 145, II, da Emenda
Constitucional. Continua português, e apenas não
sofrerá "qualquer restrição em virtude da condição de
nascimento". O texto visa a beneficiar ao português,
residente no Brasil, e ao brasileiro que mora em
Portugal. A interpretação de que o art. IX da
Convenção poderia permitir a extradição do português
ou do brasileiro, conforme o caso, jamais seria em favor
das "pessoas naturais", como diz o texto do art. 199 da
Emenda Constitucional.

Ao contrário, seria em seu desfavor. E o § 19
está subordinado ao caput do art. 158: –
"Constituição assegura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à
segurança e à propriedade". Note-se que aí se fala
em estrangeiros residentes no País, e essa
residência poderá ser menor de cinco anos, mínimo
previsto pelo art. VII da Convenção. Se ao
português, com residência no País, qualquer que
seja o período, não se concede a extradição por
motivo político, não se compreende que essa
extradição possa ser deferida com base numa
Convenção, que se estrutura sôbre o art. 199.
A Convenção coloca o português como se fôra
naturalizado, independentemente do processo de
naturalização, para o exercício de determinados
direitos políticos. Enquanto o português que se
naturaliza passa a ser cidadão brasileiro, o português
que aceita o estatuto continua português, e, para os
efeitos de extradição por delitos políticos, continua
estrangeiro.
A Constituição sòmente pode ser emendada,
pela forma que nela própria se estatui (art. 47 e 49).
A Convenção não altera a disposição constitucional.
A ressalva, não obstante a nobre intenção dos que a
formularam nas duas Casas do Congresso,
enfraqueceria êsse entendimento.
Cumpre harmonizar o art. IX da Convenção
com o art. 153, § 19, da Constituição. Se assim não
fôsse, eu votaria contra a aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo, oferecido ao exame do
Congresso. Dou-lhe, porém, meu voto, nos têrmos
do parecer da douta Comissão de Constituição e
Justiça, e sem a ressalva formulada, em seu
brilhante parecer, pelo nobre Senador Danton Jobim,
temeroso, como toda a Comissão de Relações
Exteriores, de que algum dia possa vir a ser usada a
Convencão
contra
"as
pessoas
naturais"
portuguêsas, e portanto estrangeiras, residentes no
Brasil e acusadas de delitos políticos. Mas êsse
receio se me afigura infundado, na vigência da atual
Emenda Constitucional nº 1. – Nelson Carneiro.
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PARECER
Nº 581, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 90, de 1971 – D.F.
que isenta do pagamento dos impostos predial e
territorial urbano e de transmissão, no Distrito
Federal, imóveis adquiridos por componentes da
Fôrça Expedicionária Brasileira.
Relator: Sr. José Sarney
Com vistas ao disposto no artigo 42, item V,
combinado com o art. 17, § 1º, da Constituição, o Sr.
Presidente da República submete à nossa
apreciação projeto que visa a isentar de impostos os
imóveis adquiridos, por componentes da Fôrça
Expedicionária Brasileira.
Na Exposição de Motivos, que acompanha a
matéria, o Senhor Governador do Distrito Federal
expendeu,
dentre
outras,
as
seguintes
considerações:
1ª) A Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil, Seção de Brasília, requereu ao Govêrno do
Distrito Federal a concessão de isenção de impostos
imobiliários, argumentando, que o favor fiscal
pleiteado, além de justo, já foi concedido por outras
unidades federativas;
2ª) Acentuou, ainda, que a necessidade de
solicitar o plácito do Senado decorre de prescrição
constitucional;
3ª) Que, tratando-se de medida de caráter
excepcional, incluiu na lei exigência de prestação
efetiva de serviço de guerra e prova de não
haver gozado anteriormente os favores ora
concedidos.
Pela proposição, o prazo para a isenção do
imposto predial e territorial urbano será de dez anos.
Quanto ao Impôsto de Transmissão, o projeto
só isenta o primeiro imóvel e desde que destinado à
residência própria ou à sua construção, e fixa o limite
máximo em 250 vezes o valor do salário-mínimo
vigente no Distrito Federal.
O art. 4º exige, dos beneficiários da medida, a
juntada de certidões comprobatórias de efetivo
serviço de guerra e de não haverem ainda gozado do
beneficio.

Ressalta do exposto tratar o projeto de isenção
tributária sôbre imóveis adquiridos por ex-pracinhas,
precedente já adotado por vários outros Estados.
A proposição foi cautelosamente redigida, a
fim de não permitir aproveitamentos indevidos da
isenção nela consubstanciada.
Nada vemos, sob o aspecto jurídicoconstitucional,
que
possa
obstaculizar
sua
aprovação, motivo pelo qual lhe somos favoráveis.
Sala das Comissões, em 27 de outubro de 1971.
– Daniel Krieger, Presidente – José Sarney, Relator –
Emival Caiado – Helvídio Nunes – José Lindoso –
Arnon de Mello – Antônio Carlos – Accioly Filho.
PARECER
Nº 582, DE 1971
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 1971 – DF.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
O Senhor Presidente da República, nos
têrmos do art. 42, item V, combinado com o art. 17, §
1.o, da Constituição, submete ao Senado projeto de
lei que "isenta do pagamento dos impostos predial e
territorial urbano e de transmissão, no Distrito
Federal, imóveis adquiridos por componentes da
Fôrça Expedicionária Brasileira".
2. Na Exposição de Motivos, que acompanha
a matéria, o Senhor Governador do Distrito Federal
esclarece que "a Associação dos Ex-Combatentes
do Brasil, Seção de Brasília, requereu ao Govêrno do
Distrito Federal, através do processo que tomou o nº
24.685/70, a concessão de isenção de impostos
imobiliários, incidentes sôbre os imóveis de
propriedade de seus associados, argumentando
como justificativa do pedido, que o favor fiscal
pleiteado, além de justo, já foi outorgado por outras
unidades da Federação".
3. Acentua o referido documento que "o
Govêrno do Distrito Federal, face à natureza
excepcional da atividade merecedora do favor
legal, e tendo em vista os insignificantes reflexos
quanto à arrecadação tributária, muito se
empenha quanto ao atendimento da solicitação
àqueles que, sujeitando-se realmente aos ris-
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cos da guerra, exerceram atividades que punham em
perigo a própria vida".
4. O Art. 1º do projeto isenta do Impôsto
Predial e Territorial de que trata o Art. 3º do
Decreto-lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966 – que
regula o Sistema Tributário do Distrito Federal – pelo
prazo de 10 (dez) anos, o imóvel residencial e com
êsse fim utilizado por componente da Fôrça
Expedicionária
Brasileira,
como
proprietário,
promitente comprador, cessionário da promessa ou
como titular do direito real de usufruto, uso ou
habitação.
5. Com referência ao Impôsto de Transmissão,
o Art. 2º estabelece o limite de isenção aos
componentes da FEB, até o valor máximo
correspondente a 250 (duzentos e cinqüenta) vêzes
o valor do salário-mínimo mensal vigente no Distrito
Federal, à época da aquisição do imóvel, no caso de
se tratar da compra do primeiro imóvel ou direitos,
devendo ser cobrado o impôsto de transmissão
sôbre o excedente quando o valor da aquisição
ultrapassar êsse limite.
6. Para a concessão do benefício de isenção
do Impôsto de Transmissão, o art. 4º da proposição
estabelece a obrigatoriedade do interessado
anexar à guia de transmissão os seguintes
documentos:
I – declaração, com firma reconhecida, de que
não gozou os favores uma única vez; e
II – certidão, passada por autoridade
competente, que consigne expressamente haver o
interessado, efetivamente, prestado serviço de
guerra.
7. O art. 5º estende os favores do presente
projeto "à espôsa e aos filhos menores dos mortos
em ação e dos que morreram, civis e militares, em
conseqüência dos torpedeamentos sofridos pelos
navios brasileiros na última guerra" e também (art.
6º) à Associação dos ex-Combatentes do Brasil –
Seção de Brasília – referente ao imóvel destinado à
sua sede no Distrito Federal.
8. A Comissão de Constituição e Justiça, ao
examinar a matéria sob o ângulo jurídicoconstitucional, nada encontrou que oferecesse
obstáculos à sua aprovação.

9. Assim, considerando os grandes serviços
prestados ao País, pelos ex-Combatentes e pela sua
Associação, esta Comissão entende como ato de
justiça o favor legal ora pleiteado. Pelas razões
expostas opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 90, de 1971 (DF).
É o parecer.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de
1971. – Cattete Pinheiro, Presidente – Fernando
Corrêa, Relator – Heitor Dias – Dinarte Mariz –
Antônio Fernandes – Saldanha Derzi – Benedito
Ferreira – Adalberto Sena – Osires Teixeira.
PARECER
Nº 583, DE 1971
da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 90, de 1971-DF.
Relator: Sr. Amaral Peixoto
1. Nos têrmos do art. 42, item V, combinado com
o art. 17, § 1º, da Constituição, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Congresso
Nacional projeto que isenta do pagamento dos
impostos predial e territorial urbano e de transmissão,
no Distrito Federal, imóveis adquiridos por
componentes da Fôrça Expedicionária Brasileira.
2. A exposição de motivos que instrui a iniciativa
presidencial diz, inicialmente, que "a Associação dos
ex-Combatentes do Brasil, Seção de Brasília, requereu
ao Govêrno do Distrito Federal, através do processo
que tomou o nº 24.685, de 1970, a concessão de
isenção de impostos imobiliários, incidentes sôbre os
imóveis de propriedade de seus associados,
argumentando, como justificativa do pedido, que o favor
fiscal pleiteado, além de justo, já foi outorgado por
outras unidades da Federação".
Consta, ainda, do aludido documento, o
seguinte tópico:
"O Govêrno do Distrito Federal, em face da
natureza excepcional da atividade merecedora do
favor legal, e tendo em vista os insignificantes
reflexos quanto à arrecadação tributária, muito se
empenha quanto ao atendimento da solicitação
àqueles que, sujeitando-se realmente aos riscos da
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guerra, exerceram atividades que punham em perigo
a própria vida.
Atendendo ao princípio de que a isenção,
como vantagem legal, deve atingir aquêles casos
excepcionais, de importância tal que justificam a
quebra da regra geral de imposição fiscal equitativa,
é que se procura limitar os beneficiários, no sentido
de restringir, quanto possível, a aplicação da
liberalidade, como são as concessões de isenção de
tributos.
Ao se exigir certidão que consigne
expressamente a prestação efetiva de serviços de
guerra, passada por autoridade competente,
pretende-se distinguir as funções normais e de
rotina, embora exercidas com dignidade, daquelas
que expuseram inequívoca e realmente a vida e a
saúde na defesa da Pátria, e é a essas que se
pretende premiar, permitindo-se, na execução, um
maior vigor exegético ao dispositivo de caráter
excepcional.
Procura o Govêrno do Distrito Federal, assim,
adotar um critério dinâmico, levando em
consideração o tipo de atividade exercida, e não
apenas de localização, dentro do País, longe do
teatro de operações, ou que deflua, normalmente, da
vida profissional militar.
Considerando as finalidades da Associação
dos ex-Combatentes do Brasil, entendo como ato de
justiça incluí-la entre os beneficiários do favor legal,
no que se refere ao imóvel destinado à sua sede no
Distrito Federal."
3. As Comissões de Constituição e Justiça e
do Distrito Federal examinando a matéria, opinaram
favoràvelmente.
4. Do ponto de vista financeiro, convém
ressaltar:
1º) ser total a isenção tributária acima referida.
2º) que a isenção do impôsto predial e
territorial urbano é concedida pelo prazo de dez anos
(Art. 1º).
3º) estar a isenção do impôsto de
transmissão
limitada
a
250
vêzes
o salário-mínimo mensal vigente no Dis-

rito Federal e sòmente se aplica à aquisição do
primeiro Imóvel destinado à casa própria (art. 2º).
4º) serem extensivos os favores fiscais acima
aludidos à espôsa e aos filhos menores dos mortos
em ação (art. 5º) e à Associação dos exCombatentes do Brasil, Seção de Brasília (art 6º).
A presente proposição não contraria a legislação
específica sôbre a matéria, bem como o Decreto-lei nº
82, de 1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito
Federal e a Lei número 5.172, de 1966, que dispõe
sôbre o Sistema Tributário Nacional.
O presente projeto atende ao princípio de
recompensa aos que prestaram bons serviços
durante a guerra, daí opinarmos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Amaral Peixoto,
Relator - Lourival Baptista – Tarso Dutra – Wilson
Gonçalves – Saldanha Derzi – Ruy Santos – Dinarte
Mariz – Geraldo Mesquita – Antônio Carlos.
PARECER
Nº 584, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 21,
de 1971 (nº 13-A/71, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Filinto Miiller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1971 (nº 13A/71, na Câmara dos Deputados), que aprova as
contas do Presidente da República, relativas ao
exercício de 1964.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Cattete Pinheiro – Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
Nº 584, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 21, de 1971 (nº 13-A/71, na Câmara
dos Deputados).
Faço
saber
que
o
Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
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inciso VIII, da Constituição, e eu,..............,
São essas, apenas, as considerações que eu
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte; queria fazer, esperando que, sõbre elas, meditem os
homens que integram o Poder Legislativo e o Poder
DECRETO LEGISLATIVO
Executivo. (Muito bem!)
Nº , DE 1971
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo. a palavra ao nobre Senador José Sarney,
Aprova as contas do Presidente da República, por cessão do nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Sr. Presidente e Srs.
relativas ao exercício de 1964.
Senadores, a imprensa traz hoje um reflexo dos
O Congresso Nacional decreta:
debates travados no Senado a respeito de problema
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas do Nordeste.
pelo Presidente da República, relativas ao exercício
Não faltou mesmo a êsse debate um toque
de 1964, com ressalvas àqueles valôres lançados à local nas ressalvas feitas pelo Padre Melo, Vigário do
conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de Cabo, sôbre a situação fundiária de Pernambuco.
verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da União.
Afinal o que afirmamos, nós, Senadores do
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em Nordeste, nesta Casa? Afirmamos e trouxemos o
vigor na data de sua publicação, revogadas as testemunho da difícil situação que vive o Nordeste
disposições em contrário.
até os dias de hoje. E afirmamos com a convicção
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O plena das nossas responsabilidades e dos nossos
Expediente que acaba de ser lido será publicado.
riscos, na certeza de que assim estávamos
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson cumprindo com o nosso dever.
Carneiro, como Líder do MDB.
No regime parlamentar, o Govêrno se exerce
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder do dentro do Parlamento. No regime presidencialista, o
MDB. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, é Govêrno se faz através do diálogo da Maioria com o
do meu desejo e do meu propósito não me Govêrno, na formulação das suas decisões.
pronunciar nesta Casa sõbre o projeto Ruy Santos
É um exercício normal do sistema
enquanto êle se discute na Câmara dos Deputados. presidencial,
republicano,
representativo
e
Quero, porém, ajuntar às ponderações que democrático, a necessidade que têm os
aqui fiz, na têrça-feira da semana passada, às parlamentares integrantes da Maioria de trazer a sua
recentes declarações do ilustre Presidente da contribuição, recolhendo as inquietações, avaliação
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos do que ocorre em suas regiões para que o Govêrno,
Deputados, o Deputado Flávio Marcílio, sôbre a de posse dêsses dados, possa, numa síntese e
possibilidade e, no meu entender, provável numa visão global, traçar a melhor orientação para o
repercussão desfavorável da aprovação desta País. Daí porque achamos todos nós que era
proposta neste momento.
necessário trazer uma advertência de que o
S. Ex.ª tem, além de sua autoridade de Nordeste, embora progredindo, continua a merecer
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, o dos Podêres Públicos uma atenção muito maior do
depoimento do Presidente do Grupo Brasileiro da que as outras regiões, porque ainda é o Nordeste o
União Interparlamentar, não só em Caracas, quando maior problema do Brasil: problema, em têrmos de
S. Ex.ª se valeu da existência dêsse órgão para integrarão nacional, em têrmos de futuro. Problema
evitar uma injusta agressão que se queria fazer à da necessidade de participação de grande parte da
representação brasileira, como também era um população brasileira nos frutos do progresso, em
instrumento de que se valeria se essa agressão têrmos de presente.
injustificável se tivesse verificado na Assembléia
Assim,
não
haveria
local
mais
Geral realizada em Paris.
adequado para êste testemunho do que
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o Senado Federal, uma das Casas do Congresso
Brasileiro. As nossas responsabilidades de liderança
naquela região nos impõem o dever – que se não
cumprido seria até mesmo uma traição ao Govêrno,
a que pertencemos e à Maioria que sustentamos –
de virmos travar diálogo com a nação e dizer nesta
Casa que realmente está ocorrendo em relação à
economia nacional, em têrmos de Norte e Sul,
aquelas mesmas distorções da sublimação dos
extremos, que o capitalismo moderno aponta – os
ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez
mais pobres. Basta citar a palavra de um homem que
tem responsabilidade na formulação do pensamento
econômico nacional – insuspeito por isso mesmo – o
Sr. Simonsen, quando êle diz que, na realidade, o
Nordeste progrediu, mas o padrão de vida do seu
povo está diminuindo cada vez mais.
O SR. PAULO GUERRA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Com muito prazer.
O SR. PAULO GUERRA: – Inicialmente,
quero dizer a V. Ex.ª e à Casa que a atitude dos
representantes do Nordeste nesta Casa foi patriótica,
de colaboração, de coerência, de lealdade ao Sr.
Presidente da República, que é um homem sensível
à problemática nordestina. Cabe a cada um que
representa uma liderança ou que traz aqui o
pensamento de uma facção do eleitorado, levá-lo ao
Chefe do Govêrno da República, levar cooperando,
levar trabalhando, para aperfeiçoar o esfôrço
gigantesco que S. Ex.ª faz no sentido de efetivar, no
Nordeste, aquela política, aquêle sonho que
pretende tornar realidade. Não é preciso citar outras
pessoas, basta citar a própria palavra do
Presidente, quando diz que o povo está mais
pobre, embora a Nação mais rica. E V. Ex.ª faça
então a defasagem em têrmos de Nordeste, em
têrmos de renda per capita, e veja até que ponto
chega nosso empobrecimento. Ainda hoje –
apenas para ilustrar o que digo – recebi
telegrama de um amigo, proprietário de caminhão
Mercedes-Benz que precisava de uma peça. Êle
foi a tôdas agências de Pernambuco, mandou
buscar em João Pessoa, Campina Grande.
Maceió e não encontrou essa peça. E eu encon-

trei aqui, com facilidade, na W-3, uma peça que
custou 126 cruzeiros. Essa é uma demonstração
viva, patente, do esvaziamento, da falta de capital de
giro das emprêsas nordestinas, o que reflete,
também, na pobreza do homem do Nordeste.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Muito obrigado a V.
Ex.ª, Senador Paulo Guerra, na realidade um dos
líderes mais autênticos daquela área.
Sr. Presidente, já fui acusado nesta Casa de
querer ser o dono da verdade. Na realidade,
ninguém tem o direito de ser o dono da verdade, mas
cada um de nós deve ser escravo da sua verdade e
não administrador da sua mentira. Assim, o que
trouxe a esta Casa foi exatamente a minha verdade,
o testemunho daquilo que presenciei. E, políticos,
somos obrigados a ser o estuário das realidades
inquietas e perplexas que instruem a nossa conduta
pública.
Em primeiro lugar, devo dizer que todos nós
daquela área recebemos com a maior satisfação o
PROTERRA, porque êle era, exatamente, a
constatação de tudo aquilo que afirmávamos: de que
os mecanismos que estavam em operação no
Nordeste eram incapazes de superar os seus
problemas e era o Govêrno que vinha, através do
PROTERRA, buscar mecanismo novo porque os
mecanismos existentes não se tornavam eficientes
para realizar aquilo que o Govêrno e todos nós
desejávamos.
Tive mesmo oportunidade de dizer que o
PROTERRA é uma fabulosa e extraordinária carta
de intenções, que necessàriamente há de pedir a
sua complementação, através não só da sua
regulamentação e das providências administrativas
que lhe darão conseqüência, como também da sua
execução, porque todos sabemos que a execução na
área administrativa é tudo. Do projeto até o final de
uma obra, muita água tem de rolar. E queremos que,
realmente, o PROTERRA possa, como mecanismo
nôvo atender aos objetivos que sabemos são os do
Senhor Presidente da República.
Ninguém, nenhum de nós tem dúvida, nem
jamais deixou de sentir a sinceridade do
sentimento do Senhor Presidente da República
quando Sua Ex.ª, homem de fronteira, viu, pela
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primeira vez a dura realidade da sêca e abordou o
grande problema social; quando S. Ex.ª viu as
frentes de trabalho, homens de soquête na mão,
buscando apenas sobreviver, tôda a Nação sentiu
que S. Ex.ª entendera que não era sem motivo que o
Nordeste há tanto tempo esperava e clamava pelos
governos. E foi isso que fêz com que S. Ex.ª, em
todos os seus atos, manifestasse e retomasse,
posso dizer, aquela orientação que fugiu no trato dos
problemas do Nordeste, a orientação da
sensibilidade para o problema social. Viu o
Presidente que a sêca não é problema físico, é
humano.
As providências que foram adotadas para o
Nordeste, o foram não porque o Brasil desejasse que
nas macroestatísticas o Nordeste aparecesse com
números altos, indicativo de níveis toleráveis, e só isso.
Não foi a visão econômica que determinou a
criação da SUDENE, nem de tôdas as providências
adotadas para o Nordeste. Foi a visão do fato social,
foi a imagem do pau-de-arara, foi a imagem da
população que não tinha condições de participar da
renda nacional, foi o grande volume de uma
população destinada, condenada a viver numa
agricultura de subsistência que, em 1959, depois do
Relatório Ramagem, despertou a consciência nacional
para as providências que começaram a ser
desencadeadas. A partir daquela época, contudo,
vencidos os primeiros impactos, os problemas
nordestinos passaram a ser encerrados com uma
marca preponderante da face econômica, em que se
procurava apenas inverter as estatísticas, sem atentar
para a distribuição da riqueza, dentro da Região.
Muitas vêzes, no Conselho Deliberativo da
SUDENE, tive oportunidade de levantar êsse fato
– a distribuição de renda no Nordeste – e dizer
que êle era o verdadeiro índice de aferição da
verdadeira situação da Região. Agora verifico que
êsses argumentos foram retomados e o govêrno
toma orientação nesse sentido. Exemplo gritante
era uma grande indústria, de 100 a 200 milhões
de cruzeiros, se estabelecer com métodos os
mais modernos de industrialização, apenas
poucos operários consumindo matéria-prima
importada,
exportando
o
produto
aca-

bado, e nada ficando residualmente no Nordeste,
capaz de gerar riqueza. Serão essas fábricas
necessárias ao Brasil, necessárias ao Nordeste?
Sim, são essenciais, mas os recursos para elas
devem vir de outras fontes que não os incentivos
fiscais dos grandes bancos de investimento,
agências internacionais, fundos especiais. Os
recursos do Nordeste têm outro objetivo:
desenvolver, para solução do problema social.
Sr. Presidente, essa preponderância de
enfoque econômico, cada dia mais num passo maior,
avançou até os nossos dias. Da sensibilidade do
Presidente da República para o problema social foi
que começamos a sentir, então, que havia algo de
nôvo debaixo do sol. Daí porque o PROTERRA, ao
contrário do que dizem hoje os jornais, que nós o
obscurecemos, veio significar a retomada de um
mecanismo nôvo para se atingir os velhos objetivos
que datam da criação da SUDENE, com sua filosofia
inicial de uma região integrada.
Eu me lembro de que o Brasil de 1959 – e eu
era dos representantes daquela área que chegava à
Câmara dos Deputados, e justificava a existência
do meu mandato na necessidade que todos nós
tínhamos de nos unir para fazer alguma coisa por
aquela região – pois bem, em 1959, a visão que nós
tínhamos dêste País é de que êle era formado de
compartimentos
econômicos
estanques.
A
Amazônia era um sistema pré-capitalista, de uma
economia de cidades espalhadas; não existia
população, não se podia ainda falar numa economia
amazônica, era economia de cidades. A criação da
SUDAM, assim foi feita numa formulação
geográfica. O Nordeste bem diferente precisava de
integrar sua economia. Os centros de produção não
estavam ligados aos centros de consumo,
acarretando uma desintegração cujo reflexo mais
palpável era uma comercialização anômala, sem
infra-estrutura de estradas, energia, armazéns e
silos. E tôda a filosofia da SUDENE foi consagrada
à integração do Nordeste, para que êle pudesse ter
uma economia própria, auto-sustentável e se
consolidar, para então progredir.
Acontece que o Brasil progrediu de
tal
modo
nestes
dez
anos,
para
feli-
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cidade de todos nós, que a filosofia inicial e a
sistemática a ser adotada no desenvolvimento do
Nordeste depararam com uma realidade inteiramente
diferente.
Qual seria esta nova realidade? A realidade
que, depois da Revolução, com a formação da
infra-estrutura nacional, da construção rápida das
estradas, da melhoria da cabotagem, da
integração sôbre asfalto, sôbre trilhos, e sôbre
água houve a comunicação das duas economias
estanques; a economia do Nordeste, que ainda
não tinha sequer criado seu suporte interno viu-se
de repente em confronto com uma economia mais
forte que era a do Centro-Sul. E acontece tôda
vez que duas fôrças se encontram, uma mais
fraca e outra mais forte, é a absorção da mais
fraca pela mais forte. O fenômeno que vemos em
nossos dias é justamente o confronto rápido,
extraordinário,
através
das
estradas,
da
comunicação, da economia Centro-Sul com a
economia do Nordeste, e a incapacidade que teve
o Nordeste para criar mecanismos próprios de
resistência. Nesse estágio em que o fraco não
pode resistir à dominação do mais forte, é que
podemos identificar, num exemplo primário e
simples, o problema atual em que se debate a
economia nordestina. O exemplo mais gritante
dêsse fenômeno foi a última sêca, que sob o
aspecto físico foi uma das menores havidas no
Nordeste, no entretanto, tornou-se na mais
calamitosa de tôdas, porque a economia
nordestina pela sua debilidade, era incapaz de
resistir até mesmo a uma simples estiagem.
O SR. PAULO GUERRA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Com muita honra
ouço o aparte do Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª, no início
do seu discurso, disse que os jornais de hoje trazem
o traço pernambucano de um ensaio de contestação
das palavras aqui proferidas pela representação
nordestina, pela iniciativa do Padre Melo...
O SR. JOSÉ SARNEY: – Perdão; eu não
disse pela representação nordestina, disse que
apenas um toque pernambucano de contestação...

O SR. PAULO GUERRA: – Não; as palavras
proferidas pela representação nordestina, são de
iniciativa do Padre Melo, a quem conheço bem, é
meu amigo, e sei da intempestividade e da emoção
com que êle aprecia o fato político e social. Entendo
que o PROTERRA é um instrumento válido, é um
dos principais instrumentos para se demarrar com o
processo de desenvolvimento do Nordeste. Agora, o
que não aceito é que êle seja o único instrumento,
porque temos que fazer um estudo geral da
problemática nordestina, talvez até sob a liderança
do PROTERRA. Por exemplo, a reformulação do
ICM – os Estados ricos, os Estados produtores,
tornam-se cada vez mais ricos e os Estados pobres
do Nordeste cada vez mais pobres, num atentado à
própria economia futura dos Estados produtores, isto
porque vai diminuindo, como sabem V. Ex.ª e a Casa,
a própria capacidade de aquisição dos homens do
Nordeste. Há, também, a questão de saúde pública
onde a esquistossomose domina quase tôda a região
nordestina, principalmente nos vales úmidos. E o Padre
Melo nos acusa, até, de superados. O fato é que o
PROTERRA não é a solução; é muito complexa a
solução para a problemática nordestina, e isso dizemos
com o propósito de colaborar, de fazer com que o Sr.
Presidente da República, cada dia mais, amplie aquêle
traço humano de estadista que êle, em tão pouco
tempo, soube firmar no conceito da população
brasileira.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex.ª. Na realidade, Senador Paulo Guerra,
fiquei animado a proferir êste discurso, nesta tarde,
depois da leitura dos jornais de hoje, achando que era
do nosso dever colocar a nossa posição nos devidos
têrmos e no verdadeiro leito. V. Ex.ª toca num ponto
sensível do problema. Com efeito, não é a solução do
problema fundiário açucareiro exclusivamente, por si
só, o que vai resolver o problema do Nordeste. É justa
essa abnegação do Dr. Melo pela realidade injusta do
latifúndio. Mas não somos retrógrados ao extrapolar
soluções mais amplas e drásticas. Ao contrário; a
imagem de considerar o Nordeste apenas
como o Nordeste do açúcar amargo com mais
de 100 anos e foi levantada em 1848, na
Revolução Praeira, cujos fundamentos eram
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justamente primeiro a nacionalização do comércio,
que devia ser restrito a brasileiros, o comércio de
retalhos, e, em segundo lugar, a liquidação do
sistema opressivo dos engenhos pernambucanos.
Na realidade de hoje, o problema do açúcar é
problema fundamental para o Nordeste, mas não é
todo o problema do Nordeste. É mesmo uma
vergonha que decorridos cem anos ainda
permaneçam a merecer a ira dos pernambucanos os
mesmos fatos e as mesmas causas. Nunca apoiei
injustiças e sempre fiquei ao lado daqueles que
desejam melhorar a situação dos trabalhadores
rurais. A situação fundiária do Nordeste necessita de
um tratamento drástico. Acredito que a Revolução
criou os instrumentos necessários para êste
tratamento drástico do problema fundiário do
Nordeste, onde êle é mais dramático. Tanto que uma
das primeiras emendas trazidas a esta Casa pelo
grande Presidente Castello Branco, que tinha uma
visão extraordinária do futuro do País, foi,
justamente, sôbre a desapropriação de terras com
títulos da dívida pública, a fim de resolver o problema
do latifúndio. O que não honra muito, talvez, a
votação daquele tempo é que o Congresso
modificou,
amenizou,
podemos
dizer,
as
providências que a Revolução desejava tomar à
época e que hoje constituem parte da nossa
Legislação. Daí porque eu acredito que o
PROTERRA não foi feito especificamente para
resolver o problema do latifúndio, nem poderia ter
sido, em face da exigência ali contida do depósito
prévio em dinheiro quando a Constituição, nestes
casos, permite o pagamento em títulos. Devemos
afirmar que hoje, numa visão dos problemas do
Nordeste, se inclui, entre os de mais necessárias e
imediata solução, o problema fundiário, não como fim
em si, mas como meio, porque o fim a que se busca
na solução dos problemas do Nordeste é, realmente,
o do homem nordestino.
Devo, assim, aproveitando o aparte do nobre
Senador Paulo Guerra, fazer também esta retificação
de que, ao contrário, nós não estamos, jamais,
defendendo o latifúndio no Nordeste quando
denunciamos a difícil situação do Nordeste;
pelo contrário, estamos identificando, como
uma das causas do empobrecimento do
Nordeste e das suas dificuldades, a pró-

pria existência do latifúndio. Nesse problema do
latifúndio, evidentemente, não se pode obscurecer o
problema da Zona da Mata de Pernambuco e do
Nordeste, tôda ela ainda dedicada a uma cultura
extensiva da cana, que tem merecido, há longos
anos, dos podêres da República e dos governos
sucessivos, uma preocupação bem maior.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite-me, V.
Ex.ª, um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Com prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
reconhece, segundo depreendi de suas palavras,
que o Govêrno Federal, òbviamente, não resolveu
os problemas do Nordeste porque ainda não
resolveu todos os problemas do Brasil, País de
dimensões continentais, com alguns governos
desastrados. Tudo isto gerou uma soma enorme
de complexidade. Mas a linguagem dos
Orçamentos e de todos os documentos oficiais
comprova que o Govêrno Federal tem feito o
máximo pelo Nordeste. Naturalmente, a colheita
dêsses resultados se faz a longo prazo. Então,
temos a salientar que o Govêrno Federal tem sido
tão justo para com o Nordeste que mobilizou tôda
a Nação a fim de drenar recursos para lá. Tôda a
Nação trabalha para o Nordeste, em têrmos de
incentivos fiscais, de verbas orçamentárias
ordinárias,
do
Orçamento
Plurianual
de
Investimentos. Então, pediria a V. Ex.ª que,
especificamente, mencionasse o que está
faltando, para que se pudesse analisar. V. Ex.ª,
com a sua autoridade, apontaria o que ainda não
se fêz – apontar o que se fêz é bastante –
porque, se tendo deixado de fazer pouco, êsse
pouco é fácil de V. Ex.ª apontar. Então, pediria a
V. Ex.ª que, por exemplo, trouxesse para debate
uma omissão do Govêrno para com o Nordeste
naturalmente dentro do orçamento nosso, dentro
das possibilidades da Nação. Pediria a V. Ex.ª,
então,
que
deixássemos
o
pessimismo
reivindicatório e colocássemos os dados exatos
para que se possa examiná-los. Um exemplo só,
cite um caso, volto a dizer, uma omissão, o que
falta ser mobilizado em favor da emancipação
sócio-econômico do Nordeste.
O SR. JOSÉ SARNEY: – V. Ex.ª parte
do
pressuposto
da
defesa
do
Go-
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vêrno. Eu não estou atacando o Govêrno Federal.
Estou falando de teses, não posso ficar no detalhe,
abandonando o principal.
O SR. EURICO REZENDE: – Ninguém está
dizendo isso, Excelência.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Logo, não seria o
caso de necessidade de fazer a defesa. O assunto
que V. Ex.ª aborda não está em causa.
O SR. EURICO REZENDE: – Não estou
dizendo isso, Excelência.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Mas V. Ex.ª há de
me perdoar porque, ao abrir êste discurso modesto e
pálido, nesta Casa, tive oportunidade de dizer que eu
considerava que nós também somos Govêrno. Se
somos a maioria, se sustentamos o Govêrno, é
através dêste diálogo.
O Govêrno não é o Ex.mo Sr. General Emílio
Garrastazu Médici! o Govêrno é o Govêrno no seu
todo. O Govêrno não é uma pessoa!
No momento em que estou falando a respeito de
problemas do Govêrno, estou meditando, debruçado
como todos nós sôbre êstes mesmos problemas.
Eu fui um instrumento do Govêrno, como o
foram os Governadores Paulo Guerra, Petrônio
Portella e Lourival Baptista. Todos fomos
instrumentos da política do Govêrno Federal no
Nordeste. Mas isso não nos eximia jamais, nem
jamais nos eximirá, de debater, de trazer justamente
uma contribuição da nossa experiência o que, de
resto, é necessário. Temos que falar, abrir o diálogo
com o Govêrno pois que assim colaboramos com a
administração. O lugar para o debate é êste em que
nos encontramos. Por intermédio de nossa atuação,
aqui, ajudamos as decisões do Govêrno.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª permite
um outro aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Quero dizer a V.
Ex.ª que é com esta intenção, que é com esta
finalidade, esperando que dê frutos – porque já os
tem dado – que nós, justamente, vamos colaborando
à proporção que essa política vai sendo muito bem –
exercida, porque V. Ex.ª é homem do Govêrno, como
todos nós do Govêrno...

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª permite
um outro aparte, nobre Senador?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Um momento, nobre
Senador.
O SR. EURICO REZENDE: – Desejo apenas
cumprimentar a V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Nobre Senador
Eurico Rezende...
O SR. EURICO REZENDE: – Permita-me o
aparte, nobre Senador, desejo colaborar com V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ SARNEY: – ... que uma coisa
é a decisão do Govêrno e outra coisa é o produto
final dessa decisão. V. Ex.ª sabe, tão bem quanto
eu ou como qualquer um de nós, de como as
pequenas coisas são importantes na vida. Então,
essa nossa vivência, a experiência que cada um
de nós traz do seu lado é que constrói uma visão
global dos problemas. Assim se fazem as
decisões democráticas. As decisões autoritárias,
não porque elas prescindem de qualquer
contribuição.
Estamos vendo que o Presidente da
República, como condutor do Govêrno deseja
acertar. E a nossa contribuição justamente é debater
e informar.
E isto é o que ora faço, embora possa ter
excessos na minha visão possa ter falhas, no meu
modo de ver, como qualquer um.
Então, dentro do Parlamento, meus patrícios e
os de V. Ex.ª corrigem nossas falhas. Assim, êste
debate público é parlamentar é o debate próprio.
Agora, V. Ex.ª me pergunta o que está
faltando no Nordeste. Posso dizer a V. Ex.ª – para
dar um exemplo, citarei o meu Estado e o Estado do
Presidente desta Casa – o que falta no Nordeste.
Digo que no Maranhão e no Piauí, êsses dois
Estados, com todo o esfôrço do Govêrno Federal,
ainda têm, de acôrdo com os últimos dados de
1967, de investimento no setor público, apenas 1,7
para o Piauí e 1,4 para o Maranhão.
O que falta para o Nordeste? Exemplo: falta
evitar que o Maranhão e Piauí tenham a mais baixa
renda per capita do Brasil. O Nordeste tem
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metade da renda per capita do Brasil e o Maranhão e
o Piauí têm a metade da renda per capita do
Nordeste.
O que falta ainda? Digo a V. Ex.ª que o
Maranhão e o Piauí, apenas para citar dois Estados
do meio-Norte, não têm, de acôrdo com as
estatísticas, 70 dólares de renda per capita, quando
70 dólares de renda per capita é a renda das nações
africanas que estão saindo da emancipação tribal
para o regime político organizado.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY: – V. Ex.ª está de
acôrdo com isto?
O SR. EURICO REZENDE: – Não.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Então, não é atacar
o Govêrno, é dar a nós mesmos uma
responsabilidade muito grande para que, juntos,
possamos superar êsses problemas.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª citou fato
concreto?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Citei. V. Ex.ª está de
acôrdo com isto? V. Ex.ª acha que não devemos
alertar o Govêrno, que devemos ficar neste lugar e
não trazer ao Presidente nossa justa reivindicação?
O SR. EURICO REZENDE: – Eu quero achar.
V. Ex.ª é que não me permite achar. Deixe-me
responder a êste ponto.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Vou terminar,
relembrando o que disse ao Governador do Estado
de V. Ex.ª, quando estêve em meu gabinete, pedindo
a extensão dos incentivos fiscais para o Espírito
Santo. Tive a oportunidade de lhe dizer:
"Governador, o Senhor troque a situação da
proximidade do Espírito Santo com a economia do
Centro-Sul que nós lhe daremos todos os incentivos
fiscais do Nordeste. Mas eu, como Governador desta
área, não posso concordar, jamais, com a extensão
dêsses incentivos, porque êles foram criados,
justamente, para diminuir os desníveis regionais, não
em nosso benefício, mas em benefício do futuro e da
integridade territorial política e administrativa do
Brasil."
O SR. EURICO REZENDE: – A questão de
renda
per
capita
é
um
desafio

mundial. Hoje, o que importa saber é se a renda per
capita, depois dessa iniciativa governamental, no seu
Estado, diminuiu. Eu não acredito, quer pela
cooperação do Govêrno Federal, quer pela
administração de V. Ex.ª, que o Estado do Maranhão
tenha sofrido decréscimo em sua renda per capita. E
vou oferecer a V. Ex.ª um dado nôvo. Estou
informado de que o Govêrno Federal, através do
Ministério do Interior, vai assinar, com o Maranhão,
um convênio para implantação de serviços de
abastecimento d'água em todos os municípios.
Então, a questão de renda per capita, V. Ex.ª vê que
o Govêrno ainda não pôde colocá-la num plano
razoável, numa dimensão razoável, mas há um
esfôrço para isso. Por exemplo, êsse dado específico
não valeu. O nobre Senador Paulo Guerra, no seu
aparte, embora não tivesse esclarecido direito,
mencionou o mecanismo do ICM. Êsse é um fato
que se pode estudar, mas falar que a renda per
capita não está adequada, não está satisfatória, isso
é próprio de um país em desenvolvimento. V. Ex.ª só
causaria impressionismo, até estarrecimento, se
dissesse que a renda per capita tivesse caído. Pelo
menos, no Maranhão, não deve ter caído, porque a
administração de V. Ex.ª foi muito aplaudida. V. Ex.ª
sempre louvou o regime de cooperação do Govêrno
Federal com o Maranhão. Não deve ter caído lá. Se
a renda per capita, segundo as estatísticas fiscais e
segundo declarou o Ministro Delfim Netto na
Comissão Mista de Orçamento, está-se elevando,
embora não galopantemente em todo o País, quero
dizer a V. Ex.ª o seguinte: V. Ex.ª está fazendo um
discurso. Se o Govêrno apanhar o discurso de V.
Ex.ª para ver quais os pontos que precisa atacar,
não encontra o roteiro no discurso de V. Ex.ª Logo,
V. Ex.ª está fazendo um exame doutrinário, um
exame global, mas não está cumprindo com as
especificações necessárias a estabelecer a rota das
soluções respectivas.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Agradeço mais uma
vez o seu honroso aparte. Não estou a estabelecer
roteiro ao Govêrno nem o Govêrno precisa. O
problema é outro. Na realidade, não vamos travar
nesta Casa uma discussão teórica a respeito do
problema da renda per capita, como índice

– 167 –
de desenvolvimento econômico. Evidentemente
essa é uma questão que divide profundamente
os economistas. Mas ela representa um índice,
não e a renda per capita em si, na realidade, o
que ela representa: o estado de pobreza.
E se V. Ex.ª deseja uma aferição de
subdesenvolvimento, no caso do Maranhão e
Piauí não é subdesenvolvimento, é pobreza no
estado mais primário. A economia ainda não
saiu daquela fase capaz de ter uma dinâmica
interna...
O SR. EURICO REZENDE: – Então o
Govêrno está fracassando na área de V. Ex.ª?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Nobre Senador, não
estamos julgando o Govêrno...
O SR. EURICO REZENDE: – Nem pense que
estou procurando caracterizar que V. Ex.ª esteja
divergindo do Govêrno...
O SR. JOSÉ SARNEY: – ...estamos
defendendo o Nordeste, estamos sendo atacados
porque discutimos nesta Casa a difícil situação do
Nordeste. Ao contrário do que V. Ex.ª quer, estamos
partindo de uma situação de vítimas, atacados pelo
testemunho de uma realidade, trazendo uma
contribuição ao Govêrno. Quem disse que o
Nordeste é pobre e carente foi o próprio Presidente
que lá estêve.
E nós somos um pouco dos seus olhos e das
suas mãos, para olhar e trabalhar pelo
desenvolvimento da área. Temos o dever especial,
em chegando aqui, de opinar.
V. Ex.ª, quando traz reivindicação de seu
Estado está fazendo o quê? Simples discurso?
Não. Êle é o resultado de uma longa elaboração
que é o processo político. Sentimo-nos no dever
de dizer porque temos necessidade de dizer.
Com todo o esfôrço que o Govêrno tem feito e
que ninguém nega, o Nordeste ainda precisa de
tratamento excepcional. Porque está sendo criada
a filosofia dentro do País, dia a dia, de que o
problema do Nordeste está atendido, de que o
problema do Nordeste está resolvido... e já
nascem outros de igual importância como
poluição e etc.
O SR. EURICO REZENDE: – Não, nunca se
disse que está resolvido.

O SR. JOSÉ SARNEY: – Tenho ouvido várias
vêzes.
O SR. EURICO REZENDE: – Isso é
imaginação de V. Ex.ª.
O SR ARNON DE MELLO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY: – Quero concluir o
meu pensamento.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Peço aos Srs. Senadores que não dêem mais
apartes, porque o tempo do orador já se esgotou.
O SR. ARNON DE MELLO: – Não podendo
apartear V. Ex.ª, em virtude de estar esgotado o seu
tempo de orador, reservo-me para falar a respeito,
ainda hoje, desta tribuna.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Agora, quero dizer a
V. Ex.ª, Senador Eurico Rezende, que êste é o
nosso difícil dever.
Nós não estamos absolutamente procurando
estabelecer contrastes entre a ação do Govêrno e a
posição de todos nós. Estamos testemunhando a
perplexidade da área, analisando situações. O exame
objetivo e numérico dos pleitos e soluções apontadas
fazem parte do Relatório da COCENE, de que todos
fizemos parte. Estamos agora trazendo uma outra
contribuição para dizer que os mecanismos que têm
sido utilizados não só pelo Govêrno de hoje, mas por
todos que têm acumulado a responsabilidade dessa
solução não têm dado o resultado objetivado pela ação
dos governantes. Hoje, 11 anos depois da criação da
SUDENE, é preciso dizer que o Nordeste necessita
ainda de uma ajuda cada vez maior dêste País, que o
problema do Nordeste não está resolvido. E uma prova
das perplexidades é que o Govêrno ainda hoje muda
os mecanismos, porque são insuficientes, ou
impróprios.
Fazem sete anos que o GERAN foi criado, e
há um mês o GERAN foi extinto; a SUDENE tem 11
anos e os seus planos de trabalho se sucedem e o
PROTERRA tem cinco meses. Êle é um instrumento
nôvo que o Presidente utiliza na sua inconformação.
Não podíamos fazer, nós do Nordeste, com a
autoridade que temos de uma liderança da área,
ao Sr. Presidente da República nenhum elogio
maior do que êste: êle retomou a sensibilidade
para
o
problema
social
do
Nordes-
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te, sensibilidade que havia sido perdida pela simples
visão econômica dos problemas. Êste, talvez, o
maior elogio que se podia fazer a S. Ex.ª porque,
realmente êle se faz dono de uma gratidão que todos
nós devemos ter. E estamos aqui para incentivá-lo,
para que êle retome êste caminho, não perdendo a
visão das soluções sociais, porque cada dia que se
quiser resolver o problema do Nordeste olhando no
Orçamento e vendo uma cifra elevada, cada dia que
se quiser ver sòmente uma indústria com números
altos, estaremos tentados a errar. E o nosso
depoimento é o mesmo do Presidente: a economia
vai bem, mas o povo ainda não! (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores Senadores,
a Lei nº 5.700, de 1º de setembro dêste ano, aprovada
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo eminente
Presidente Emílio Garrastazu Médici, afirma que a
Bandeira Nacional é o símbolo perene da Pátria e a
coloca sob a guarda do Povo Brasileiro.
Amanhã é o seu Dia, data que històricamente
coincide com a do Decreto nº 4, de 1889, que a
adotara, na sua forma original, logo em seguida à
proclamação da República.
O "símbolo inalterável", a que se refere a Lei,
além do seu irresistível encantamento cívico a
evocar acontecimentos heróicos, presente em todos
os momentos da vida nacional, surge na conjuntura
brasileira, em formulações novas que implicam numa
revolução nas idéias e fatos.
Já não se acolhe apenas a muito ouvida
mensagem do seu Hino, que parece contar-nos uma
longa história sentimental de coloridos variados
conforme as épocas e os tempos.
Já não se sentem exclusivamente emoções de
intensidades diversas, quando ao badalar das doze horas
se processarão, amanhã, milhares de hasteamentos por
êsse Brasil a fora, na lentidão das solenidades, como se
todos elevassem o pensamento, no mesmo instante,
numa só prece diante do altar da pátria.

Justamente agora, em que os fatos superam a
imaginação no processo expansionista brasileiro, na
sua premência e realismo, está nossa Bandeira,
imagem dos nossos sentimentos patrióticos, na
ostentação maravilhosa de um céu carioca e
brasileiro, o largo caminho do nosso destino.
Não se cogita aqui de emocionalismo com
baseamentos místicos, mas de um lógico processo
racional que se desenvolve sob as luzes de
realidades sensíveis.
Senhores Senadores, na bandeira, que tem
amanhã o seu dia comemorativo, gravaram no verde,
as palavras – ORDEM E PROGRESSO – em
antevisão do que ora já se apresenta pela via das
concretizações audazes em disparadas agressivas
no mais patriótico empreendimento integrador de que
é capaz uma Nação.
Na Ordem, está o princípio que se antagoniza
com todo o tipo de subversão, mesmo nas suas mais
sutis e silenciosas infiltrações.
Na Ordem, está a eficiência da Administração
Pública, cujas vulnerabilidades ameaçam a própria
estrutura estatal. Na Ordem, está a funcionalidade
das coisas essenciais ao Brasil.
Na Ordem, enfim, está o complexo das
funções normais em todos os campos de atividade
humana, quer a governamental quer a privada.
No Progresso, edifica-se o dogma contra a
incapacidade, a má rotina, o pessimismo, o espírito
de contradição e a inépcia demagógica.
No Progresso, de conteúdo espiritualista,
exalta-se a fé na República e na Federação; e
sobretudo na crença do evolutivo processo
revolucionário sem refluxos.
A Revolução de 31 de Março, quase sem o
sentir, fêz do lema que se lê na Bandeira Nacional o
seu próprio programa.
Embora distintos em têrmos semânticos, a
ORDEM E O PROGRESSO estão de tal forma
entrelaçados que deu a Augusto Comte a percepção
de que o progresso é o desenvolvimento da ordem.
A inscrição – Ordem e Progresso – quer dizer:
Institucionalidade, Austeridade e Eficiência. O conjun-
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to dêsses valôres, em aplicação plena, leva ao
Desenvolvimento e à Segurança Nacional que são
outra forma de qualificar as mesmas coisas.
Na Institucionalidade, tem-se a anti-subversão,
na Austeridade, a anticorrupção, e, na Eficiência, a
antisabotagem, mesmo sob suas formas mais
solertes.
Ora, aquêles três princípios que se projetam
da Revolução de 31 de Março levam-na ao combate
da subversão e da corrupção, bem como das ações
daqueles que se erguem contra a Revolução.
Debilitar o Brasil pela incapacidade do
governante, pela deficiência em moral política, pelo
despreparo, pela falta de comando eficaz, com o
abalo das próprias bases estruturais do Estado, são
propósitos da subversão estrangeira. Chegam à
própria agressão econômica em oposição implícita
ao direito de conservação do nosso Estado. E
vislumbram na Transamazônica uma ameaça ao
equilíbrio ecológico da Terra, quando, na realidade,
tenta-se deter o gigante que avança...
Assim, a nossa Bandeira, que reflete no seu
retângulo côres do pau-brasil, expressão viva dos
nossos recursos naturais, ao comandar Ordem e
Progresso, dinamiza os princípios fundamentais da
Revolução de 31 de Março.
Senhores Senadores, assim, como as maiores
festas da cristandade são celebradas de véspera,
saúdo hoje a nossa Bandeira, como símbolo de uma
Pátria engrandecida e sobretudo como o documento
que, sem perder suas roupagens históricas, traz
consigo a mensagem para o futuro.
Alimentam-na as grandes fôrças morais e
cívicas das atuais gerações, em progressão para o
desenvolvimento pleno, do nosso país, sob a
patriótica liderança do nosso incansável Presidente.
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete
Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO (lê o
seguinte
discurso.):
–
Senhor
Presi-

dente, Srs. Senadores, superpopulação é, no mundo
moderno, um dos principais fatôres de preocupação
e enseja campanhas que procuram: a) estimular a
produção de alimentos; b) evitar elevadas taxas de
natalidade. No primeiro caso, a finalidade é reduzir a
legião de famintos e as chamadas "áreas de fome
endêmica"; no segundo, desacelerar o crescimento
demográfico. Nesse particular, experiências de tôda
ordem são realizadas, destacando-se as relativas
aos anticoncepcionais, que não se confundem com o
abôrto punível pela legislação penal.
Usar ou não os anticoncepcionais tem sido
tema de debate do qual participam economistas,
sociólogos, demógrafos, médicos e religiosos –
interessados no esclarecimento de todos os ângulos
da questão. Por isso mesmo, o uso dos
anticoncepcionais é objeto de opiniões conflitantes,
opostas,
externadas
por
homens
de
responsabilidade e sinceramente empenhados na
solução de problema que abrange aspectos morais,
econômicos e sociais.
Efetivamente, ninguém deve omitir-se ao
exame do tema e, talvez, para motivar a
compreensão do assunto, a Sociedade do Bem-Estar
Familiar no Brasil realiza ciclos de estudos sôbre o
planejamento da família. Ainda agora, em Salvador,
Bahia, efetivou-se o VII Seminário de Planejamento
Familiar, no qual o Bispo D. Jerônimo de Sá
Cavalcanti, relator de "Aspectos Religiosos do
Planejamento Familiar" chegou à conclusão de que
as escrituras não condenam a anticoncepção.
O pronunciamento de Sua Excelência
Rev. ma constitui, pela seriedade com que foi
exposto, subsídio valioso ao exame do problema.
Considero-o parte integrante do meu discurso,
para que, na forma do dispositivo regimental (art.
234, 1) seja transcrito no Diário do Congresso e
venha a constar dos Anais desta Casa, para
conhecimento dos interessados no debate
reclamado pelo nosso. País, que oferece
condições sui generis no concernente à matéria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
Ao
mesmo
tempo, querer que a
SENADOR CATTETE PINHEIRO, EM SEU consciência se levante como regra fundamental
DISCURSO.
de moralidade seria cair no subjetivismo,
tornando-a norma única de seu agir. "A dinâmica
VII
SEMINÁRIO
DE
PLANEJAMENTO da consciência pode ser descrita em termos de
FAMILIAR
um diálogo entre o espírito do homem e a
realidade inteira, que se lhe apresenta de certa
11 a 15 de novembro de 1971
forma como "tu", como um parceiro que ajuda a
Salvador – Bahia
revelar ao homem as dimensões de seu poder
criador e o significado expansivo de sua própria
Tema: "Aspectos Religiosos do Planejamento existência"
(Roberts,
"Contracepção
e
Familiar"
Santidade" Herder, 1968).
Relator: D. Jerônimo de Sá Cavalcante
Seguir a consciência não é, em nenhum
1 – "O encontro do homem com Deus não se sentido, o mesmo que seguir caprichos arbitrários e
processa sòmente quando se fala de Deus, mas egoistas. Liberdade de consciência é autonomia
quando se vive pràticamente o sentido divino do humana contra pressões externas.
mundo" (Martin Buder em seu livro "Je et Tu").
Concluimos que o único julgamento moral
Ser fiel ao cotidiano e ao mesmo tempo, fiel às válido e autêntico é o da consciência
leis da Igreja parece, muitas vêzes, não só esclarecida, fundamentada nas leis, tomando em
impossível ao cristão, como, psicológica e consideração o conjunto dos valôres em causa.
moralmente, tensionante.
As leis da natureza são imutáveis, mas o seu
A lei deve sempre exprimir um valor e, entendimento pelos homens varia. Repetindo um
portanto, descoberta das verdadeiras riquezas da Bispo católico: "As leis, mesmo a lei natural, são
existência humana. Refiro-me, particularmente, à lei feitas para os homens e não os homens para as
fundamental ou natural, que exprime o pensamento leis". (Bispo de Indore).
de Deus e o apêlo de Cristo ao crescimento interior.
Há dentro do Cristianismo uma evolução e
Daí porque o Apóstolo Paulo chamava a lei de desenvolvimento na interpretação das léis naturais. A
"nossa pedagoga", vendo nela normas e condições sua análise, é óbvio, não é privilégio exclusivo da
para nossa felicidade.
Igreja, cabe também à ciência e à cultura bem como
Todavia, não é sòmente a lei estática e fria a a todos os homens.
última norma de julgamento moral do homem. Há
2 – Nenhum assunto mais discutido em
também, dentro de cada um de nós, a consciência, a nossos tempos de que o contrôle da natalidade.
quem incumbe interiorizar os apelos de Deus e medir Tema agudo para o homem de hoje, com profundas
as possibilidades da execução da lei.
ligações com o problema do crescimento
A lei indica a rota, mostra o objetivo a atingir.
demográfico acelerado, com o desenvolvimento dos
À consciência, esclarecida de cada indivíduo, povos e, particularmente, com a harmonia e à paz
compete julgar qual a atitude mais concreta e mais dos casais.
racional a assumir em determinadas circunstâncias e
Tema
pouco
discutido
por
nossos
situações. Êste papel da consciência aparece muito antepassados e totalmente silenciado pela principal
claramente, quando se considera que em cada fonte de Revelação Cristã – A Bíblia.
situação concreta convergem múltiplas leis, isto é,
O célebre texto crescei e multiplicai-vos dos
múltiplos valôres.
Gênesis 1,28, estreitamente ligado ao dominai a
Exigir que a lei determine a solução preciosa terra, não determina a taxa de crescimento. Deus
para cada caso é dar-lhe um papel que não lhe entrega aos homens a competência e o critério de
compete.
determiná-la.
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Para a exegese moderna o texto referido
pertence ao documento sacerdotal que pretende
salientar apenas o crescimento e a multiplicação da
raça santa que sobreviverá ao exílio da Babilônia
(Frei Clarêncio Neotti).
Tema que exigiria, se assim o tempo
permitisse, análise mais detida, considerando sôbre
tudo quatro aspectos da problemática matrimonial
intimamente relacionados com o contrôle da
natalidade:
a) visão de matrimônio em seu sentido e fins.
O matrimônio deixa de ser visto como simples
contrato elevado a dignidade de sacramento dos
batizados para comunidade vida e de amor
("Gaudium et Spes nº 48);
b) Posição da mulher dentro como fora do lar.
Seu valor provém não do fato de ser mãe, mas de
ser mulher, de ser pessoa humana. A dignidade
feminina não depende do maior ou menor número de
filhos. A mulher antes de ser mãe, é esposa e antes
de ser esposa é mulher. A grande luta da mulher em
nossos dias encontra aqui a sua razão de ser, exigir
que a atual civilização a aceite e valorize enquanto é
pessoa humana.
c) Sentido humano e cristão de sexo. Afasta-se
cada vez mais a Igreja da visão oriental do corpo
humano, sobretudo, da idéia de que o corpo é fonte do
mal e "prisão da alma". Sem mêdo das realidades
corporais e sexuais, a Teologia Católica abre hoje um
nôvo capítulo a estas mesmas realidades, olhando a
castidade não mais como abstenção do sexo, mas
virtude que ensina ao homem a usar bem o sexo. Por
certo, as distorções foram muitas neste campo e a
castidade, substituindo o amor, foi apresentada aos
jovens sobretudo, como a mais alta e mais importante
virtude do homem. O problema não é abster-se, mas
dar ao encontro conjugal, nas suas mais variadas
formas, um sentido e uma densidade verdadeiramente
humanas. Por certo, a abstenção pode ser expressão
de uma outra forma de presença. O sexo ganha valor e
a castidade deixa de ser virtude negativa, tantas vêzes
discutida e mesmo ridicularizada. Ela passa a designar
harmonia sempre maior da pessoa em sua condição de
carnal e sexuada.

d) e finalmente, o fundamento bíblico,
teológico
e
humano
da
indissolubilidade
matrimonial. Aspecto delicado, doloroso e
angustiante
da
problemática
matrimonial,
amargurando milhares e milhares de casais que
esperam da Igreja uma palavra nova, uma revisão
da sua doutrina tradicional e que segundo o bispo
Elias Zogby, vigário patricarcal dos Melquitas no
Egito, chega a ser "até mais angustiante do que a
limitação dos nascimentos" (Le divorce et l´église
Michel Leclerq, Fayard, 1969 e "Les problémes du
divorce, Simone et Jear Cornec, Robert Laffant,
Paris, 1970( pág. 73).
3 – A tradicional doutrina cristã do matrimônio
encontra suas raízes, nos escritos de S. Agostinho
(354-430), que combatendo os cátares, os
maniqueus e os marcionistas, acentuava a função
procriativa do matrimônio.
O respeito à vida foi sempre um dos mais
importantes preceitos da moral cristã. Confundindose
naquela
época
e
até
recentemente,
anticoncepção com infanticídio, outra não podia ter
sido a atitude da Igreja, desejosa de preservar a
instituição do matrimônio e da família ameaçada
pelos herejes que viam no impedimento da
proscrição, a libertação do mundo material, portanto,
do mal. Enfrentando uma oposição tenaz e fanática à
procriação humana, a Igreja reagiu severamente à
contracepção, considerando-a "sempre gravemente
má". Esta idéia continua presente em muitos
espíritos e repetida por Pio XI em sua encíclica
"Casti Connubii": "todo o uso Matrimônio em que o
ato, por obra humana (de indústria hominum) é
destituído de sua capacidade (vi) de procriar infringe
a lei de Deus e de natureza". Ainda na apresentação
do Documento da Minoria da "Comissão Pontifícia da
Regulação da Natalidade" seus autores consideram
fundamental e essencial a afirmação de que "a
contracepção é sempre gravemente má". Diz-se que
"é sempre má"; mas não se prova. Afirmam-se
posições, mas não se fornecem comprovações.
Condena-se a intervenção anticoncepcional,
mas não se cita um só texto bíblico do Antigo ou
Nôvo Testamento. Na verdade, a imoralidade da
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anticoncepção não está explicita nem implicitamente,
por mais que queiram os teólogos tradicionalistas,
nas Revelações (cf. Thomas D. Roberts. S. J.
"Contracepção e Santidade", Herder, 1968)
O célebre texto do Gênesis 38, o pecado de
Onam, não prova ser de revelação divina a
doutrina tradicional. A exegese moderna explica-o
como desobediência de Onan à lei do Levirato
(Deut. 25:5-10), por ter faltado a um dever
fraterno e assim, atraído "o opróbrio público e
perpétuo" (Deut. 25:9-10). Preceito do Código
Hitita, dependendo do seu cumprimento, a
sobrevivência da própria família (Georges Minette
de Tilles, "Onam el I'Onanisme" em "Révue
Diocésain de Tournai" pág. 518. ss).
Mesmo o texto de São Paulo, Romanos 1: 2427, condenando o homossexualismo masculino e as
relações lésbicas não tem referência à contracepção
nem está incluída entre as práticas antinaturais
citadas pelo Apóstolo. (J. T. Noonam "Contraception
et meriage", Cerf. Paris, 1969, página 60).
4 – Tôda a moral conjugal e, de modo
especial, a moral de contrôle da natalidade está
evoluindo e libertando o casal cristão do terrível
dilema em que tantas vêzes se vê constrangido,
escolha entre a fidelidade à vida, ao cotidiano dos
lares ou fidelidade às interpretações tradicionais de
leis que só são cumpridas através do heroísmo. Nem
todos têm vocação de herói. O ensino Tradicional da
Igreja,
muitas
vêzes
ou
quase
sempre,
particularmente e do matrimônio, elaborado por
celibatários, não toma em consideração certos
aspectos da vida real, desencorajando os melhores e
levando muitos a uma posição falsa ou mesmo
hipócrita. A Igreja não pode ignorar as angústias dos
lares nem ver nestes casais que não querem
comprometer-se com a doutrina tradicional apenas
egoísmo ou desobediência. Tais casais desejam
harmonizar todos os valôres do matrimônio,
encontrar novas respostas a problemas novos. Aliás,
o papel do Magistério Eclesiástico não é de dizer que
as coisas são boas ou más, mas de decidir, de
esclarecer o real, de ajudar o cristão a formar um
juízo da moralidade intrínseca das coisas e dos

atos. A moralidade de um inibidor, por exemplo, não
provém da declaração do Magistério. Êle é, por si
mesmo, bom ou ruim. Havendo dúvida sôbre isto, a
prudência exige que não se tome comprometimento
com êste ou aquêle método. Impedir a experiência é
condenar a nunca se encontrar a verdade, a
solucionar a dúvida. É pela vida, antes de tudo, que
o homem descobre a lei natural em todos os seus
desenvolvimentos.
As descobertas científicas no campo da fisiologia
da reprodução humana, sobretudo os trabalhos de
Ogino, Knaus e Smulders; comprovando que o ato
sexual não é necessàriamente sempre fecundante,
revolucionaram a moral católica, nos levaram a uma
melhor compreensão da realidade. "La pillule
anovultatolts" Michel Dayez, Rev. Diócesaine de Tournai,
Tome XIX (1964).
Os trabalhos de Dietrich von Hildebrand e
Herbert Doms, teólogos católicos, revelando que o
valor primário e fundamental do ato conjugal, que a
sua moralidade não depende da procriação como tal,
mas antes da realização do amor que faz do homem
e da mulher "uma só carne" abriram clareiras para o
melhor entendimento não só do matrimônio como do
contrôle da natalidade. O gesto no qual os esposos
exprimem o seu amor é, ao mesmo tempo, um gesto
transmissor de vida e acima de tudo expressão do
amor de que a vida tem tanta necessidade. Por ser o
gesto sexual ato do amor é que se torna fonte de
vida. A fecundidade pode faltar sem destruir o amor,
mas faltando o amor, o ato perde totalmente o seu
sentido e valor. Assim a união física dos esposos faz
parte do diálogo espiritual e carnal de duas pessoas
unidas no amor pelo matrimônio. União específica
onde o amor é o ponto central. Dietrich von
Hildebrand, em 1925, recusando a explicação de que
o objetivo do matrimônio seja a união puramente
biológica, dizia que "o ato sexual não tem sòmente a
função de procriar filhos, tem igualmente um sentido
para o homem, enquanto é êle um ser humano "in
quantum homo", de expressão e complemento do
amor conjugal e da comunidade de vida. Ainda mais,
êle participa, de certa maneira, no sentido
sacramental do matrimônio".
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Pela primeira vez, um escritor católico prega
que a relação conjugal exige amor.
Mais tarde, em 1935, Herbert Doms ensinava:
"No ato sexual perfeito, digno de sêres humanos, os
dois participantes se dão mùtuamente no amor
íntimo, isto é, espiritualmente, êles se doam num ato
que contém o abandono e a alegria de tôda a
pessoa, não sendo pois, simplesmente uma
atividade isolada de Órgão". O ato sexual é um ato
Ontológico, a saber, um ato atingindo o próprio ser
das pessoas humanas. A teoria de Doms, que
naquela ocasião sofreu gravíssimas censuras da ala
tradicional da Igreja, foi revivida no Concílio Vaticano
II quando, nos seus documentos, apesar dos
protestos de alguns padres conciliares, jamais se
usou a clássica distinção dos fins do matrimônio:
primários e secundários, preferiram olhá-lo em sua
totalidade, negando haja "contradição entre as leis
divinas sôbre a transmissão de vida e o cultivo do
autêntico amor conjugal" da "Gaudium et Spes"
número 51).
Estamos diante de realidades novas, ou
melhor, diante da tradição verdadeira, que consiste
precisamente em nos entregar soluções que podem
não ser idênticas às anteriores, mas que esclarecem
as grandes e constantes perspectivas da Revelação:
auxiliar o homem na sua perfeição. É uma ilusão
pensar que os mesmos comportamentos podem
prolongar-se indefinidamente. Materialmente são os
mesmos, mas trazem no seu bôjo significações
diferentes.
A nossa geração começa a descobrir as leis da
fecundidade humana, que estiveram ignoradas durante
séculos às gerações anteriores. Ninguém poderá em
sã consciência negar que ao lado da tradicional
doutrina matrimonial surgem aspectos novos e que o
nosso comportamento se modifica. Distinguimos
sempre valôres e comportamentos. No caso do jejum,
por exemplo, o valor está na penitência, na volta para
Deus e não na abstinência como tal da carne
ou de outros alimentos. A fidelidade ao próprio
valor penitencial nos força a mudar de
comportamento. Cada geração tem seus apelos
próprios. É sinal de maturidade e de crescimento espiri-

tual descobrir as novas formas de comportamento.
A descoberta do amor como essência do
matrimônio não é concorrente à fecundidade, pelo
contrário, amor e fecundidade se atraem e se
enriquecem mútuamente, pois, o matrimônio está
sempre mais e melhor olhado como "comunidade
criadora". Não haverá fecundidade realmente
humana se não surgir do coração da criatividade do
homem e da mulher. A comunidade conjugal engaja
os esposos num ser todo inteiro. O ato conjugal
passa a ser dentro desta comunidade de pessoas
que se integram, que se amam, uma das expressões
do amor mútuo, da riqueza de ambos na busca da
perfeição.
5 – Pela primeira vez, pois, na história da
Igreja, se permitia o contrôle dos nascimentos. Pio XI
e Pio XII permitiam que "os esposos se utilizassem
da continência periódica nos limites de fertilidade
determinados pelo método Ogino Snaus". Todavia,
proibiam tôda e qualquer intervenção mecânica ou
"antinatural" contra a concepção.
Descobriu-se que a natureza, independente da
vontade do homem, estava controlando a prole. O
homem apenas se retraía dos atos sexuais no
período genésico da mulher. (1968): "Se existem
motivos sérios para distanciar os nascimentos, que
derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos
cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja
ensina que então é lícito ter em conta os ritmos
naturais imanentes às funções geradoras para usar
do matrimônio só nos períodos infecundos e, dêste
modo, regular a natalidade, sem ofender os
princípios morais que acabamos de recordar"
("Humanae Vitae" 1968)
Atingimos, sem dúvida alguma, o ponto mais
delicado e agudo do problema do contrôle da
natalidade dentro da doutrina tradicional da moral
católica.
Pergunta-se, e com razão, dentro desta visão
de
natalidade:
o
homem
deve
entregar
exclusivamente à natureza bruta o privilégio do
contrôle dos nascimentos, quando êle recebeu do
Senhor, conforme a Bíblia, o direito de "subjugá-la e
de dominá-la"? Domina-se a natureza, quando se re-
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trai o homem de um ato sexual? Em têrmos de
moral: será a não intervenção (a abstenção) nos
processos fisiológicos da fecundidade um valor tão
grande e tão importante que chegue a condicionar
primordialmente a moralidade dos atos conjugais?
Será mesmo contrário à natureza humana – não à
natureza cega – intervir nos dados biológicos
desde que se trate de um serviço prestado à
pessoa humana e ao casal? Será que a linha de
demarcação entre o moral e o imoral seja traçado
pelo único fato da intervenção ou não-intervenção
e não de acôrdo com um conjunto de valôres que
a
abstenção
ou
não-abstenção
sexual
salvaguardariam? Não serão os diferentes valôres
do matrimônio, como fecundidade da vida
conjugal,
atenção
mútua,
manutenção
e
aperfeiçoamento da união, do entendimento e de
tantos outros que determinem o valor moral do ato
sexual? Por que concentrar tôda a atenção e tôda
a moralidade no processo biológico da procriação,
condicionada pela ligação orgânica entre homem e
mulher, ou mais precisamente, entre o que os
latinos chamavam de "semen" e "vasum". Por que
deduzir das leis que regulam o mundo físico e
orgânico para o homem os seus deveres morais?
Os progressos, porém, da biologia e da
antropologia filosófica estão pondo em xeque esta
visão tradicionalista.
Percebe-se, como disse muito bem o bispo
Dom Pedro Paulo Koop, em Lins, São Paulo, que na
visão tradicional há uma "verdadeira consagração do
biológico".
Se, conforme ensinam os tradicionalistas, "a
fecundidade biológica é tão inseparável do amor, por
que a própria natureza os separa tantas vêzes e por
tanto tempo"? Efetivamente os dois aspectos unitivo
e procriativo só estão conexos durante 36 a 48 horas
em cada ciclo menstrual da mulher.
Segundo cálculos do cientista Pearl, de 351
relações sexuais apenas uma tem possibilidade de
fecundar. Dentro pois, do plano antropológico, o
sentido da fertilidade humana não é compreendido
no limite estreito de um ato momentâneo,
de um encontro entre espermatozóide e óvulo.
Ela está dentro do esquema total da convivência

contínua do casal e de sua capacidade criativa e
educacional.
Enquanto se considerar o casamento algo
mais biológico que humano, mais procriador do que
unitivo em nível de pessoas, não se poderá entender
a interferência direta do homem em seu poder
criativo para exercer plenamente a sua "paternidade
responsável". As ciências antropológicas estão nos
levando a ter plena consciência do sentido total do
ato conjugal e por isto mesmo, rejeitando a idéia de
que um ato seja infecundo "por causas
independentes da vontade dos cônjuges". O homem
tem de assumir tôda a responsabilidade da
sexualidade e da função geradora, negando ser "livre
jôgo cego das fôrças naturais e das leis biológicas".
O ato sexual deve estar submetido à razão e à
vontade humanas. Portanto, para o homem seguir a
lei natural, significa agir segundo a sua razão e
vontade, estendendo progressivamente sôbre tôdas
as coisas o seu domínio.
Reconhece a moral católica o direito dos
casais terem os filhos que quiserem. Numa palavra,
é hoje ratificado plenamente dentro da Igreja a
paternidade responsável.
6 – Não basta porém, o reconhecimento do
princípio da paternidade responsável. Importa
também, oferecer ao casal métodos que sejam
eficientes e objetivos. Uma vez tomada a decisão, o
casal tem de empregar o método que, de comum
acôrdo, seja eficiente e sobretudo, mantenha cada
vez mais a unidade dos esposos. É óbvio que não se
pode oferecer método universal. Há uma série de
motivos a considerar, de modo todo especial, a paz
do lar.
Bem sabemos que a tendência da moral
tradicional é pelo método da abstenção sobretudo,
porque ainda paira sôbre seus seguidores a idéia de
que há maior perfeição no uso dêste método do que
em qualquer outro. O valor do ato moral não está em
abster-se ou não, mas sim, no amor e na unidade.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção
para uma distinção radical e fundamental entre
abôrto e métodos anticoncepcionais. São
duas intervenções do homem no processo
fisiológico inteiramente diferentes. Enquanto
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o abôrto é destruição de uma vida já existente, a
anticoncepção é, como diz a própria palavra, evitar,
por motivos razoáveis, que uma nova vida seja
concebida. Insisto neste ponto porque os
tradicionalistas querem, de propósito fazer a
confusão
para
condenar
os
métodos
anticoncepcionais que segundo dizem, são artificiais.
Para muitos ainda, a regulação da
natalidade é reflexo de egoísmo dos esposos. É
preciso destruir esta idéia. Visto sob seu aspecto
mais profundo, gerar uma vida é obra não só de
uma união sexual, mas resultado de longos anos
de vida, de entendimento e de amor. Assim, gerar
vida é assumir compromisso. Diria como o
teólogo Tiberghien que os pais colocando no
mundo um filho fisicamente, não se consagrando
à sua educação, cometem, de qualquer forma, um
abôrto. Os esposos são responsáveis pela
fecundidade humana e não apenas pela
fecundidade fisiológica.
Ainda mais do ponto de vista da fecundidade,
não há diferença entre os métodos – todos são
anticoncepcionais, inclusive o Ogino, a temperatura
ou a continência.
O que importa é saber qual o mais eficiente, o
mais adaptável ao casal.
Dizer que os métodos chamados artificiais são
contra a natureza, exprime apenas a insistência de
determinadas correntes moralistas, interpretando
dentro da filosofia estóica o seguir a natureza.
Partido da aplicação do princípio moral dos
atos duplos ou de vários efeitos, a própria
"Humanae Vitae" aceita o recurso aos meios
terapêuticos, que são também anticonceptivos,
para "curar doenças do organismo, ainda que daí
venha a resultar um impedimento, mesmo
previsto, à procriação, desde que tal impedimento
não
seja, por
motivo
nenhum,
querido
diretamente" (nº 15) Não parece portanto, serem
tão antinaturais e intrinsecamente desonestos os
métodos anticoncepcionais, quando há esta
possibilidade de uso, mesmo que se tratando de
uma visão de saúde já inteiramente ultrapassada,
visa apenas a parte somática do homem.

Rigorosamente falando, poderíamos dizer que
o próprio método Ogino é uma intervenção artificial.
Na linha do pensamento da moral tradicional, o certo
seria deixar a natureza agir cegamente sem
nenhuma intervenção por parte do homem. Dirão
talvez, que o método Ogino não põe obstáculos
especiais à procriação, todavia põe outro tipo de
obstáculos, seriam os temporais.
Sabe-se que o método Ogino é o mais falho e
segundo os especialistas o mais antinatural e
sumamente tensionante. É precisamente para "os
especialistas em ciências biológicas, médicas, sociais
e psicológicas" que a encíclica apela no sentido do
"mediante estudos comparativos, se esforçarem por
esclarecer mais profundamente as condições
favoráveis a uma honesta regulação da procriação
humana", fornecendo "uma base suficientemente
segura para a regulação dos nascimentos fundada na
observância dos ritmos naturais" (nº 24). Embora não
seja a preocupação dos homens de ciência, se
encontrar uma "base suficientemente segura para a
regulação dos nascimentos fundada na observância
dos ritmos naturais," isto nos parece, uma confissão
da insegurança e ineficácia do método pela própria
encíclica.
Primordialmente, gostaríamos de lembrar aqui
o testemunho do padre e sociólogo Alphonsus
Gregory em seu relatório apresentado na
"Conferência
Regional
Latinoamericana
de
Población" no México (de 17 a 22 de agôsto de
1970): "Destas considerações se pode concluir que
as massas urbanas são em sua maioria ignorantes
no que se refere aos ensinamentos tradicionais da
Igreja e além de tudo, demonstram serem incapazes
de praticar o único método aprovado por ela". Aliás,
já em 1588 o Papa Sisto V foi obrigado a revogar sua
bula em que excomungava, automàticamente os
cristãos que se dessem a práticas anticoncepcionais
porque se verificou que mais da metade da
cristandade ignorava os decretos e textos canônicos,
o fato como tal não pode ser desprezado. Mas, o que
importa é colocar "o homem diante da sua natureza,
que é espiritual e racional, fazê-lo descobrir a lei de
seu avanço, que é também a da sua felicidade".
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Por uma questão de lealdade e de justiça,
ouso afirmar que exatamente onde mais tenho
encontrado tensões dentro do casamento é ali onde
se tem usado o método Ogino-Knaus. Apontam-se
os métodos artificiais como causadores da
infidelidade feminina e degradação da juventude,
quando o método Ogino–Knaus leva o homem a
sérias dificuldades do cumprimento da sua fidelidade
pois, além da exigência de ritmo de relações sexuais
demasiadamente artificiais, marcação de tempo e
época, não toma em consideração as circunstâncias
imprevisíveis da vida amorosa. Impõe êste método
ao casal, especialmente à mulher, o exercício da
função sexual no pior momento do ciclo menstrual,
exatamente quando o élan sexual, psico-biológico,
diminui, dando muitas vêzes oportunidade à
passividade, frigidez e até hostilidade da mulher. Por
outro lado, impõe ao casal uma sensação de
obrigação a prazo fixo, que pode transformar o
desejo de união em dever penoso, por vêzes,
causador da impotência periódica.
Lamentàvelmente, repetimos, os argumentos
contra os meios anticoncepcionais sempre dão idéia
de que "os deveres morais se deixam ler no livro da
natureza e deduzi-los das leis que regulam o mundo
físico e orgânico" ("Moral Conjugal e Regulação da
Natalidade", Vozes, pág. 67)
Como a Igreja não é estática, mas dinâmica,
nutrimos grandes esperanças de que o homem
cristão encontre as respostas para os problemas de
hoje.
7 – A nossa palavra é, neste momento, a
contribuição que damos ao VII Seminário de
Planejamento Familiar no Brasil, levando em
consideração a delicadeza do assunto bem como
ainda, me revestindo de coragem para procurar a
verdade numa hora em que muitos preferem o
silêncio.
Preocupados que sempre estivemos com o
desenvolvimento da nossa Pátria, não o podemos,
porém, entender sem que se tome em consideração
o crescimento cada dia sempre mais acelerado da
sua população. Os fatos estão aí, acompanhados
dos respectivos dados e todos nós neste Se-

minário, teremos oportunidade de conhecê-los e
posteriormente tomarmos nossas posições.
Poderão, talvez, outros nos apontar caminhos
diferentes para um desenvolvimento harmônico e
universal, atingindo a todos e não a poucos, mas é
um direito de cada cidadão nesta terra ser informado
naquilo que tange tão diretamente à sua segurança e
à segurança do Brasil – na natalidade.
Salvador, 11 de novembro de 1971. – D.
Jerônimo de Sá Cavalcante.
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Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – Fausto
Castello-Branco – Helvídio Nunes – Virgílio Távora –
Milton Cabral – Ruy Carneiro – Augusto Franco –
Antônio Fernandes – Eurico Rezende – Vasconcelos
Torres – Gustavo Capanema – Magalhães Pinto –
Orlando Zancaner – Emival Caiado – Osires Teixeira
– Saldanha Derzi – Mattos Leão – Antônio Carlos –
Celso Ramos – Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência recebeu, do Sr. Governador do Estado
de São Paulo, o Ofício GG-ATL nº 214, de 16 do
corrente, solicitando autorização do Senado Federal
para firmar contrato com a Nipon Electric Company
Limited, com sede em Tóquio, Japão, destinado ao
fornecimento de equipamentos, acessórios e partes
sobressalentes a 4 (quatro) estações completas de
TV, em VHF, nos canais 2, 3, 5 e 13, para
retransmissão do sinal da TV-Cultura, de acôrdo com
o plano de distribuição do Departamento Nacional de
Telecomunicações (DENTEL).
A matéria ficará aguardando, na SecretariaGeral da Presidência, a complementação dos
documentos necessários.
Não há mais oradores inscritos para a hora do
Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 63, de 1971 (nº 292-B/71, na Câmara dos
Deputados), que define a Política Nacional do
Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras providências
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do parágrafo
único do art. 310 do Regimento Interno), tendo:
PARECERES, sob nºs 553, 554, 555 e 556, de
1971, das Comissões:
– de Agricultura, favorável;

– de Economia, favorável, com Emendas que
oferece de nos 1 a 19-CE;
– de Legislação Social, favorável;
– de Finanças, favorável, com Emendas que
oferece de nos 1 e 2-CF;
e dependendo de PARECERES: da Comissão:
– de Constituição e Justiça, sôbre a
constitucionalidade e juridicidade do Projeto e das
emendas; e das Comissões:
– de Agricultura
– de Economia
– de Legislação Social e
– de Finanças, sôbre a emenda de Plenário.
A discussão do projeto foi encerrada na
Sessão de 16 do corrente, com a apresentação de
emenda, em plenário, de autoria do nobre Senador
Benjamin Farah.
Solicito o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre a constitucionalidade
e juridicidade do projeto e das emendas,
concedendo a palavra ao Relator, nobre Senador
Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
sôbre a importante proposição, o Sr. Senador
Benjamin Farah faz inserir artigo autônomo com o
seguinte texto:
(Lê.)
"Art. – As formas de cooperativismo
organizadas por prestadores ou usuários de
assistência médica, além dos princípios gerais
estabelecidos nesta lei, ficarão sujeitas a
registro,
regulamentação
e
fiscalização
específicos, estabelecidos pelo Ministério da
Saúde.
Parágrafo único – Nos casos de que trata êste
artigo, em se tratando de prestação de segurosaúde, ficarão, ainda, sujeitas ao disposto no
Capítulo XI – Seção I do Decreto-lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966."
O decreto aqui enfocado se refere,
especificamente,
à
instituição
do
seguro-saúde.
Verifica-se,
no
que
tange

– 178 –
à competência da Comissão de Justiça, que a
proposição subsidiária do Sr. Senador Benjamin
Farah encontra pleno consentimento para a sua
tramitação, de vez que não onera nenhum dispositivo
da superlei.
Com estas rápidas considerações, e apenas
opinando em têrmos de constitucionalidade e
juridicidade, a Comissão de Justiça é pela aprovação
da emenda.
Quanto ao projeto e às emendas apresentadas
pelas Comissões de Economia e de Finanças,
também, nada há a objetar, quanto aos aspectos
constitucional e jurídico.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é
pela Constitucionalidade e juridicidade do projeto e
das emendas.
Solicito o parecer da Comissão de Agricultura
sôbre a emenda de plenário, concedendo a palavra
ao nobre Senador Flávio Britto.
O SR. FLÁVIO BRITO (sem revisão do
orador. Para emitir parecer.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, apesar de reconhecermos que é válida a
preocupação do nosso eminente colega, Senador
Benjamin Farah, a respeito das cooperativas
específicas, ou seja, as cooperativas organizadas por
médicos de seguros, o projeto, já no seu art. 10, § 1º,
ao criar o Conselho Nacional de Cooperativismo.
composto pelos Ministérios da Agricultura, da Justiça,
do Trabalho, do Interior e pelo Banco Central,
determina que, no caso das cooperativas específicas,
já estão resguardados os seus direitos, porquanto
aquêle órgão fará, dentro da sua organização, a
distribuição específica para as cooperativas.
Sendo assim, somos contra a emenda, tendo
em vista que a matéria de que ela trata já está
atendida pelo disposto no § 1º do art. 10.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Agricultura sôbre a
emenda de plenário é contrário, por entender que já
está atendido seu objetivo no corpo do projeto.
Solicito o parecer da Comissão de Economia,
a ser emitido também pelo nobre Senador Flávio
Brito.

O SR. FLÁVIO BRITO (para emitir parecer.
Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, pelo
exposto no parecer que acabei de emitir, como
relator da Comissão de Agricultura, mantenho o
mesmo ponto de vista, meu parecer na Comissão de
Economia é contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer do Senador Flávio Brito, na Comissão de
Economia, é também contrário à emenda de
plenário, nos têrmos do seu parecer na Comissão de
Agricultura.
Solicito o parecer da Comissão de Legislação
Social sôbre a emenda de plenário, concedendo a
palavra ao nobre Senador Wilson Campos, Relator
dessa Comissão.
O SR. WILSON CAMPOS (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
da mesma maneira procedemos na Comissão de
Legislação Social. Somos contrário à Emenda, pois a
matéria já se encontra amparada pelo art. 10 do
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Legislação Social, que
acaba de ser emitido pelo Senador Wilson Campos,
é também contrário à emenda de plenário, por já se
encontrar a matéria de que trata amparada no corpo
do projeto.
Solicito o parecer da Comissão de Finanças,
na palavra do nobre Relator, Senador Flávio Brito.
O SR. FLÁVIO BRITO (para emitir parecer.
Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, pelos
mesmos motivos expostos no meu primeiro parecer,
sou contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Comissão de Finanças, através de seu relator, o
nobre Senador Flávio Brito, é contrária à emenda de
plenário, pelos motivos já expostos.
Completada a instrução da matéria, passa-se
à sua apreciação.
O SR. FLÁVIO BRITO (para uma questão de
ordem. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
apenas para uma retificação. No art. 93 há um êrro
de impressão: onde deveria estar 120 dias, está 180
dias. Pediria que fôsse feita a retificação.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Será feita a retificação solicitada por V. Ex.ª.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 63, DE 1971
(Nº 292-A, de 1971, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)

de uma atividade econômica, de proveito comum,
sem objetivo de lucro.
Art. 4º – As cooperativas são sociedades de
pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de
natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas
para prestar serviços aos associados, distinguindose

das

demais

sociedades

pelas

seguintes

características:
I – adesão voluntária, com número ilimitado de
associados,

salvo

impossibilidade

técnica

de

prestação de serviços;
II

–

variabilidade

do

capital

social,

representado por quotas-partes;

Define a Política Nacional de Cooperativismo,
III – limitação do número de quotas-partes do
institui o Regime Jurídico das Sociedades
capital para cada associado, facultado, porém, o
Cooperativas, e dá outras providências.
estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se
O Congresso Nacional decreta:
assim fôr mais adequado para o cumprimento dos
CAPÍTULO I
Da Política Nacional de Cooperativismo
Art. 1º – Compreende-se como Política
Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente
das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo,
originárias de setor público ou privado, isoladas ou
coordenadas entre si, desde que reconhecido seu
interêsse público.
Art. 2º – As atribuições do Govêrno Federal na
coordenação e no estímulo às atividades de
cooperativismo no território nacional serão exercidas
na forma desta lei e das normas que surgirem em
sua decorrência.
Parágrafo único – A ação do Poder Público se
exercerá, principalmente, mediante prestação de
assistência técnica e de incentivos financeiros e
creditórios especiais, necessários à criação,
desenvolvimento e integração das entidades
cooperativas, que pretendam executar ou executem
atividades consideradas prioritárias nos planos
governamentais.
CAPÍTULO II
Das Sociedades Cooperativas

objetivos sociais;
IV – inacessibilidade das quotas-partes do
capital a terceiros, estranhos à sociedade;
V – singularidade de voto, podendo as
cooperativas centrais, federações de cooperativas,
com exceção das que exerçam atividade de crédito,
optar pelo critério da proporcionalidade;
VI

–

deliberação

quorum
da

para

o

funcionamento

Assembléia-Geral

baseado

e
no

número de associados e não no capital;
VII – retôrno das sobras líquidas do exercício,
proporcionalmente às operações realizadas pelo
associado,

salvo

deliberação

em

contrário

da

Assembléia-Geral;
VIII – indivisibilidade dos fundos de Reservas
e de Assistência Técnica, Educacional e Social;
IX – neutralidade política e indiscriminação
religiosa, racial e social;
X – prestação de assistência aos associados,
e, quando prevista nos estatutos, aos empregados
da cooperativa;

XI – área de admissão de associados limitada
Art. 3º – Celebram contrato de Sociedade
às possibilidades de reunião, contrôle, operações e
cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam
a contribuir com bens ou serviços para o exercício prestação de serviços.
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CAPÍTULO III
Do Objetivo e Classificação das Sociedades
Cooperativas
Art. 5º – As sociedades cooperativas
poderão adotar por objeto qualquer gênero de
serviço, operação ou atividade assegurando-selhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a
obrigação do uso da expressão "cooperativa" em
sua denominação.
Parágrafo único – É vedado às Cooperativas o
uso da expressão "Banco".
Art. 6º – As sociedades cooperativas são
consideradas:
I – singulares, as constituídas pelo número
mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas
jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou
correlatas atividades econômicas das pessoas
físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos;
II – cooperativas centrais ou federações de
cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três)
singulares, podendo, excepcionalmente, admitir
associados individuais;
III – confederações de cooperativas, as
constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de
cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou
de diferentes modalidades.
§ 1º – Os associados individuais das
cooperativas centrais e federações de cooperativas
serão inscritas no Livro de Matrícula da sociedade e
classificados em grupos visando à transformação, no
futuro, em cooperativas singulares que a elas se
filiarão.
§ 2º – A execução estabelecida no item II, in
fine, do caput dêste artigo não se aplica às centrais e
federações que exerçam atividades de crédito.
Art. 7º – As cooperativas singulares se
caracterizam pela prestação direta de serviços aos
associados.
Art. 8º – As cooperativas centrais e federações
de cooperativas objetivam organizar, em comum e
em maior escala, os serviços econômicos e
assistenciais de interêsse das filiadas, integrando e
orientando suas atividades, bem como facilitando a
utilização recíproca dos serviços.

Art. 9º – As confederações de cooperativas
têm por objetivo orientar e coordenar as atividades
das filiadas, nos casos em que o vulto dos
empreendimentos transcender o âmbito de
capacidade ou conveniência de atuação das centrais
e federações.
Art. 10 – As cooperativas se classificam
também de acôrdo com o objeto ou pela natureza
das atividades desenvolvidas por elas ou por seus
associados.
§ 1º – Além das modalidades de cooperativas
já consagradas, caberá ao respectivo órgão
controlador apreciar e caracterizar outras que se
apresentem.
§ 2º – Serão consideradas mistas as
cooperativas que apresentarem mais de um objeto
de atividades.
§ 3º – Sòmente as cooperativas agrícolas
mistas poderão criar e manter seção de crédito.
Art. 11 – As sociedades cooperativas serão de
responsabilidade limitada, quando a responsabilidade
do associado pelos compromissos da sociedade se
limitar ao valor do capital por êle subscrito.
Art. 12 – As sociedades cooperativas serão de
responsabilidade
ilimitada,
quando
a
responsabilidade do associado pelos compromissos
da sociedade fôr pessoal, solidária e não tiver limite.
Art. 13 – A responsabilidade do associado
para com terceiros, como membro da sociedade,
sòmente poderá ser invocada depois de
judicialmente exigida da cooperativa.
CAPÍTULO IV
Da Constituição das Sociedades Cooperativas
Art. 14 – A sociedade cooperativa constitui se
por
deliberação
da
Assembléia-Geral
dos
fundadores, constante da respectiva Ata ou por
instrumento público.
Art. 15 – O ato constitutivo, sob pena de
nulidade, deverá declarar:
I – a denominação da entidade, sede e objeto
de funcionamento;
II – o nome, nacionalidade, idade,
estado
civil,
profissão
e
residência
dos associados fundadores que o assina-
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ram, bem como o valor e número da quota-parte de
cada um;
III – aprovação do estatuto da sociedade;
IV – o nome, nacionalidade, estado civil,
profissão e residência dos associados eleitos para os
órgãos de administração, fiscalização e outros.
Art. 16 – O ato constitutivo da sociedade e os
estatutos, quando não transcritos naquele, serão
assinados pelos fundadores.
SEÇÃO I
Da Autorização de Funcionamento
Art. 17 – A cooperativa constituída na forma da
legislação vigente apresentará ao respectivo órgão
executivo federal de contrôle, no Distrito Federal,
Estados ou Territórios, ou ao órgão local para isso
credenciado, dentro de 30 (trinta) dias da data da
constituição, para fins de autorização, requerimento
acompanhado de 4 (quatro) vias do ato constitutivo,
estatuto e lista nominativa, além de outros
documentos considerados necessários.
Art. 18 – Verificada, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de entrada em seu
protocolo, pelo respectivo órgão executivo federal
de contrôle ou órgão local para isso credenciado, a
existência de condições de funcionamento da
cooperativa em constituição, bem como a
regularidade da documentação apresentada, o órgão
controlador devolverá, devidamente autenticada, 2
(duas) vias à coperativa acompanhadas de
documento dirigido à Junta Comercial do Estado
onde a entidade estiver sediada, comunicando a
aprovação do ato constitutivo da requerente.
§ 1º – Dentro dêsse prazo, o órgão
controlador, quando julgar conveniente, no interêsse
do fortalecimento do sistema, poderá ouvir o
Conselho Nacional de Cooperativismo, caso em que
não se verificará a aprovação automática prevista no
parágrafo seguinte.
§ 2º – A falta de manifestação do órgão
controlador no prazo a que se refere êste artigo
implicará a aprovação do ato constitutivo e o seu
subseqüente arquivamento na Junta Comercial
respectiva.

§ 3º – Se qualquer das condições citadas
neste artigo não fôr atendida satisfatòriamente, o
órgão ao qual compete conceder a autorização dará
ciência ao requerente, indicando as exigências a
serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias,
findos os quais, se não atendidas, o pedido será
automàticamente arquivado.
§ 4º – À parte é facultado interpor da decisão
proferida pelo órgão controlador, nos Estados,
Distrito Federal ou Territórios, recurso para a
respectiva administração central, dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da data do recebimento da
comunicação e, em segunda e última instâncias, ao
Conselho Nacional de Cooperativismo, também no
prazo de 30 (trinta) dias.
§ 5º – Cumpridas as exigências deverá o
despacho do deferimento ou indeferimento da
autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta)
dias, findos os quais, na ausência de decisão, o
requerimento será considerado deferido. Quando a
autorização depender de dois ou mais órgãos do
poder público cada um dêles terá o prazo de 60
(sessenta) dias para se manifestar.
§ 6º – Arquivados os documentos na
Junta Comercial e feita a respectiva publicação
a cooperativa adquire personalidade jurídica
tornando-se apta a funcionar.
§
7º
–
A
autorização
caducará,
independentemente de qualquer despacho, se a
cooperativa não entrar em atividade dentro do prazo
de 90 (noventa) dias contados da data em que fôr
autorizada a funcionar.
§ 8º – Cancelada a autorização, o órgão de
contrôle comunicará à respectiva Junta Comercial,
que dará baixa nos documentos arquivados.
§ 9º – A autorização para funcionamento
das cooperativas de habitação, das de crédito
e das seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas subordina-se, ainda, à política
dos respectivos órgãos normativos.
§ 10 – A criação de seções de
crédito nas cooperativas agrícolas mistas será
submetida à prévia autorização do Banco Central
do Brasil.
Art. 19 – A cooperativa escolar não
estará
sujeita
ao
arquivamento
dos
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documentos de constituição, bastando remetê-los ao
VII – os casos de dissolução voluntária da
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, sociedade;
ou respectivo órgão local de contrôle, devidamente
VIII – o modo e o processo de
autenticados pelo diretor da cooperativa escolar e alienação ou oneração de bens imóveis da
encaminhado à maior autoridade escolar do município, sociedade;
quando a cooperativa congregar associados de mais
IX – o modo de reformar o estatuto;
de um estabelecimento de ensino.
X – o número mínimo de associados.
Art. 20 – A reforma de estatutos obedecerá, no
que couber, ao disposto nos artigos anteriores,
CAPÍTULO V
observadas as prescrições dos órgãos normativos.
DOS LIVROS
SEÇÃO II
Art. 22 – A sociedade cooperativa deverá
possuir os seguintes livros:
Do Estatuto Social
I – de Matrícula;
Art. 21 – O Estatuto da cooperativa, além de
II – de Atas das Assembléias-Gerais;
atender ao disposto no art. 4º, deverá indicar:
III – de Atas dos Órgãos de Administração;
I – a denominação, sede, prazo de duração,
IV – de Atas do Conselho Fiscal;
área de ação, objeto da sociedade, fixação do
V – de Presença dos Associados nas
exercício social e da data do levantamento do Assembléias-Gerais;
balanço geral;
VI
–
outros,
fiscais
e
contábeis,
II – os direitos e deveres dos associados, obrigatórios.
natureza de suas responsabilidades e as condições
Parágrafo único – É facultada a adoção de
de admissão demissão, eliminação e exclusão livros de fôlhas sôltas ou fichas.
e as normas para sua representação nas
Art. 23 – No Livro de Matrícula, os
assembléias-gerais.
associados serão inscritos por ordem cronológica
III – o capital mínimo, o valor da quota-parte, de admissão, dêle constando:
o mínimo de quotas-partes a ser subscrito
I – o nome, idade, estado civil,
pelo associado, o modo de integralização das nacionalidade,
profissão
e
residência
do
quotas-partes, bem como as condições de sua associado;
retirada nos casos de demissão, eliminação ou de
II – a data de sua admissão e, quando fôr o
exclusão do associado;
caso, de sua demissão a pedido, eliminação ou
IV – a forma de evolução das sobras líquidas exclusão;
aos associados ou de repartição das perdas entre
III – a conta corrente das respectivas
êles;
quotas-partes do capital social.
V – o modo de administração e fiscalização,
estabelecendo os respectivos órgãos, com definição
CAPÍTULO VI
de suas atribuições, podêres e funcionamento a
representação ativa e passiva da sociedade em juízo
Do Capital Social
ou fora dêle, o prazo do mandato, bem como o
processo de substituição dos administradores e
Art. 24 – O capital social será subdividido
conselheiros fiscais;
em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá
VI – as formalidades de convocação das ser superior ao maior salário-mínimo vigente no
Assembléias-Gerais e a maioria requerida para a sua País.
instalação e validade de suas deliberações, vedado o
§ 1º – Nenhum associado poderá subscrever
direito de voto aos que nelas tiverem interêsse mais de 1/3 (um têrço) do total das quotas-partes,
particular sem privá-los da participação nos debates; salvo nas sociedades em que a subscrição deva
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ser diretamente proporcional ao movimento
financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos
produtos a serem comercializados, beneficiados
ou transformados, ou ainda, em relação a área
cultivada ou ao número de plantas e animais em
exploração.
§ 2º – Não estão sujeitas ao limite
estabelecido no parágrafo anterior as pessoas
jurídicas de direito público que participem de
cooperativas de eletrificação, irrigação e
telecomunicações.
§ 3º – É vedado às cooperativas
distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras
vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em
favor de quaisquer associados ou terceiros,
excetuando-se os juros até o máximo de 12%
(doze por cento) ao ano que incidirão sôbre a
parte integralizada.
Art. 25 – Para a formação do capital social
poder-se-á estipular que o pagamento das
quotas-partes seja realizado mediante prestações
periódicas independentemente de chamada,
por meio de contribuições ou outra forma
estabelecida a critério dos respectivos órgãos
executivos federais.
Art. 26 – A transferência de quotas-partes
será averbada no Livro de Matrícula, mediante
têrmo que conterá as assinaturas do cedente,
do cessionário e do diretor que o estatuto
designar.
Art. 27 – A integralização das quotas-partes
e o aumento do capital social poderão ser
feitos com bens avaliados prèviamente e
após homologação em Assembléia-Geral ou
mediante retenção de determinada porcentagem
do valor do movimento financeiro de cada
associado.
§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica
às cooperativas de crédito, às agrícolas mistas
com seção de crédito e às habitacionais.
§ 2º – Nas sociedades cooperativas em
que a subscrição do capital fôr diretamente
proporcional ao movimento ou à expressão
econômica de cada associado, o estatuto deverá
prever sua revisão periódica para ajustamento às
condições vigentes.

CAPÍTULO VII
DOS FUNDOS
Art. 23 – As Cooperativas são obrigadas a
constituir:
I – Fundo de Reserva destinado a reparar
perdas e atender ao desenvolvimento de suas
atividades, constituído com 10% (dez por cento), velo
menos, das sobras líquidas do exercício;
II – Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social, destinado à prestação de assistência aos
associados; seus familiares e, quando previsto nos
estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído
de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras
líquidas apuradas no exercício.
§ 1º – Além dos previstos neste artigo, a
Assembléia-Geral poderá criar outros fundos, inclusive
rotativos, com recursos destinados a fins específicos,
fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.
§ 2º – Os serviços a serem atendidos pelo
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social
poderão ser executados mediante convênio com
entidades públicas e privadas.
CAPÍTULO VIII
DOS ASSOCIADOS
Art. 29 – O ingresso nas cooperativas é livre a
todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela
sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e
preencham as condições estabelecidas no estatuto;
ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei.
§ 1º – A admissão dos associados poderá ser
restrita, a critério do órgão normativo respectivo, às
pessoas que exerçam determinada atividade ou
profissão, ou estejam vinculadas a determinada
entidade.
§ 2º – Poderão ingressar nas cooperativas de
pesca e nas constituídas por produtores rurais ou
extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as
mesmas atividades econômicas das pessoas físicas
associadas.
§ 3º – Nas cooperativas de eletrificação,
irrigação e telecomunicações, poderão ingressar as
pessoas jurídicas que se localizem na respectiva
área de operações.

– 184 –
§ 4º – Não poderão ingressar no quadro
das cooperativas os agentes de comércio e
empresários que operem no mesmo campo
econômico da sociedade.
Art. 30 – A exceção das cooperativas de
crédito e das agrícolas mistas com seção de
crédito, a admissão de associados, que se efetive
mediante aprovação de seu pedido de ingresso
pelo órgão de administração, complementa-se
com a subscrição das quotas-partes do capital
social e a sua assinatura no Livro de Matrícula.
Art. 31 – O associado que aceitar e
estabelecer
relação
empregatícia
com
a
cooperativa perde o direito de votar e ser votado,
até que sejam aprovadas as contas do exercício
em que êle deixou o emprêgo.
Art. 32 – A demissão do associado será
ùnicamente a seu pedido.
Art. 33 – A eliminação do associado é
aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no
estatuto, mediante têrmo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que
a determinaram.
Art. 34 – A diretoria da cooperativa tem o
prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao
interessado a sua eliminação.
Parágrafo único – Da eliminação cabe
recurso, com efeito suspensivo, à primeira
Assembléia-Geral.
Art. 35 – A exclusão do associado será
feita:
I – por dissolução da pessoa jurídica;
II – por morte da pessoa física;
III – por incapacidade civil não suprida.
Art.
36
–
A
responsabilidade
do
associado perante terceiros, por compromissos
da sociedade; perdura para os demitidos,
eliminados ou excluídos até quando aprovadas as
contas do exercício em que se deu o
desligamento.
Parágrafo
único
–
As
obrigações
dos associados falecidos, contraídas com a
sociedade, e as oriundas de sua responsabilidade
como associado em face de terceiros,
passam aos herdeiros, prescrevendo, porém,
após um ano contado do dia da abertura da

sucessão, ressalvados os aspectos peculiares das
cooperativas de eletrificação rural e habitacionais.
Art. 37 – A cooperativa assegurará a igualdade
de direito dos associados, sendo-lhe defeso:
I – remunerar a quem agencie novos
associados;
II – cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos
associados ainda a título de compensação das reservas;
III – estabelecer restrições de qualquer
espécie ao livre exercício dos direitos sociais.
CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
SEÇÃO I
Das Assembléias-Gerais
Art. 38 – A Assembléia-Geral dos associados
é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limitas
legais e estatutários, tendo podêres para decidir os
negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as
resoluções convenientes ao desenvolvimento e
defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos,
ainda que ausentes ou discordantes.
§ 1º – As Assembléias-Gerais serão
convocadas com antecedência mínima de 10 (dez)
dias, em primeira convocação, mediante editais
afixados em locais apropriados das dependências
comumente mais freqüentadas pelos associados,
publicação em jornal e comunicação aos associados
por intermédio de circulares. Não havendo, no
horário estabelecido, quorum de instalação, as
Assembléias poderão ser realizadas em segunda ou
terceira convocações desde que assim permitam os
estatutos e conste do respectivo edital, quando então
será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora
entre a realização por uma ou outra convocação.
§ 2º – A convocação será feita pelo
Presidente, ou por qualquer dos orgãos de
administração, pelo Conselho Fiscal, ou após
solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos
associados em pleno gôzo dos seus direitos.
§ 3º – As deliberações nas Assembléis-Gerais
serão tomadas por maioria de voto dos associados
presentes com direito de votar.
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Art. 39 – É da competência das AssembléiasGerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição
dos membros dos órgãos de administração ou
fiscalização.
Parágrafo único – Ocorrendo destituição
que possa afetar a regularidade da administração
ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia
designar
administradores
e
conselheiros
provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição
se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 40 – Nas Assembléias-Gerais o quorum
de instalação será o seguinte:
I – 2/3 (dois terços) do número de
associados, em primeira convocação;
II – metade mais 1 (um) dos associados em
segunda convocação;
III – mínimo de 10 (dez) associados
na terceira convocação, ressalvado o caso
de cooperativas centrais e federações e
confederações de cooperativas, que se instalarão
com qualquer número.
Art.
41
–
Nas
Assembléias-Gerais
das
cooperativas
centrais,
federações
e
confederações de cooperativas, a representação
será feita por delegados indicados na forma dos
seus estatutos e credenciados pela diretoria das
respectivas filiadas.
Parágrafo único – Os grupos de associados
individuais
das
cooperativas
centrais
e
federações de cooperativas serão representadas
por 1 (um) delegado, escolhido entre seus
membros
e
credenciado
pela
respectiva
administração.
Art. 42 – Nas Assembléias-Gerais das
cooperativas singulares cujos associados se
distribuam por área distante mais de 50 km
(cinqüenta quilômetros) da sede, ou no caso
de doença comprovada, será permitida a
representação por meio de procurador que tenha
a qualidade de associado no gôzo de seus
direitos sociais e não exerça mandato eletivo na
sociedade.
Parágrafo único – Cada procurador não
poderá representar mais de um associado.
Art. 43 – Prescreve em 4 (quatro) anos a ação
para anular as deliberações da Assembléia-Geral
viciadas de êrro, dolo, fraude ou simulações, ou

tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado
o prazo da data em que a Assembléia foi realizada.
SEÇÃO II
Das Assembléias-Gerais Ordinárias
Art. 44 – A Assembléia-Geral Ordinária, que se
realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses
após o término do exercício social, deliberará sôbre
os seguintes assuntos que deverão constar da
ordem do dia:
I – prestação de contas dos órgãos de
administração acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo da conta de sobras e perdas
da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;
II – destinação das sobras ou rateio dos
prejuízos, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas
para os fundos e remunerações obrigatórias;
III – eleição dos componentes dos órgãos de
administração, do Conselho Fiscal e de outros,
quando fôr o caso;
IV – quando previsto, a fixação do valor dos
honorários, gratificações e cédulas de presença dos
membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria e do Conselho Fiscal;
V – quaisquer assuntos de interesse social,
excluídos os enumerados no art. 46.
§ 1º – Os membros dos órgãos de
administração e fiscalização não poderão participar
da votação das matérias referidas nos itens I e IV
dêste artigo.
§ 2º – À exceção das cooperativas de crédito e
das agrícolas mistas com seção de crédito, a
aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos
de administração, desonera seus componentes de
responsabilidade, ressalvados os casos de êrro,
dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da
lei ou do estatuto.
SEÇÃO III
Das Assembléias-Gerais Extraordinárias
Art.
45
–
A
Assembléia-Geral
Extraordinária
realizar-se-á
sempre
que

– 186 –
necessário e poderá deliberar sôbre qualquer
assunto de interêsse da sociedade, desde que
mencionado no edital de convocação.
Art. 46 – É da competência exclusiva da
Assembléia-Geral Extraordinária deliberar sôbre os
seguintes assuntos:
I – reforma do estatuto;
II – fusão, incorporação ou desmembramento;
III – mudança do objeto da sociedade;
IV – dissolução voluntária da sociedade e
nomeação de liquidantes;
V – contas do liquidante.
Parágrafo único – São necessários os votos
de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para
tornar válidas as deliberações de que trata êste
artigo.
SEÇÃO IV
Dos Órgãos de Administração
Art. 47 – A sociedade será administrada por
uma Diretoria ou Conselho de Administração,
composto exclusivamente de associados eleitos pela
Assembléia-Geral, com mandato nunca superior a 4
(quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de no
mínimo, 1/3 (um têrço) do Conselho de
Administração.
§ 1º – O estatuto poderá criar outros órgãos
necessários à administração.
§ 2º – A posse dos administradores e
conselheiros fiscais das cooperativas de crédito e
das agrícolas mistas com seção de crédito e
habitacionais fica sujeita à prévia homologação dos
respectivos órgãos normativos.
Art. 48 – Os órgãos de administração podem
contratar gerentes, técnicos ou comerciais, que não
pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as
atribuições e salários.
Art. 49 – Ressalvada a legislação específica
que rege as cooperativas de crédito, as seções de
crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de
habitação,
os
administradores
eleitos
ou
contratados não serão pessoalmente responsáveis
pelas obrigações que contraírem em nome da
sociedade, mas responderão solidàriamente pe-

los prejuízos resultantes de seus atos, se
procederem com culpa ou dolo.
Parágrafo único – A sociedade responderá
pelos atos a que se refere a última parte dêste artigo
se os houver ratificado ou dêles logrado proveito.
Art. 50 – Os participantes de ato ou operação
social em que se oculte a natureza da sociedade
podem ser declarados pessoalmente responsáveis
pelas obrigações em nome dela contraídas, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 51 – São inelegíveis, além das pessoas
impedidas por lei, os condenados a pena que vede,
ainda que temporàriamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
suspeita ou subôrno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único – Não podem compor uma
mesma Diretoria ou Conselho de Administração, os
parentes entre si até 2º (segundo) grau, em linha reta
ou colateral.
Art. 52 – O diretor ou associado que, em
qualquer operação, tenha interêsse oposto ao da
sociedade, não pode participar das deliberações
referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o
seu impedimento.
Art. 53 – Os componentes da Administração e
do Conselho Fiscal, bem como os liquidantes,
equiparam-se aos administradores das sociedades
anônimas para efeito de responsabilidade criminal.
Art. 54 – Sem prejuízo da ação que couber ao
associado, a sociedade, por seus diretores, ou
representada
pelo
associado
escolhido
em
Assembléia-Geral, terá direito de ação contra os
administradores, para promover sua responsabilidade.
SEÇÃO V
Do Conselho Fiscal
Art. 55 – A administração da sociedade será
fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um
Conselho Fiscal constituído de 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos
anualmente pela Assembléia-Geral, sendo permitida
apenas a reeleição de 1/3 (um têrço) dos seus
componentes.
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§ 1º – Não podem fazer parte do Conselho
Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no art. 51,
os parentes dos diretores até o 2º (segundo) grau,
em linha reta ou colateral, bem como os parentes
entre si até êsse grau.
§ 2º – O associado não pode exercer
cumulativamente
cargos
nos
órgãos
de
administração e de fiscalização.
CAPÍTULO X
DA FUSÃO, INCORPORAÇÃO
DESMEMBRAMENTO

as mesmas formalidades estabelecidas para a fusão,
limitadas as avaliações ao patrimônio da ou das
sociedades incorporadas.
Art. 59 – As sociedades cooperativas
poderão desmembrar-se em tantas quantas forem
necessárias para atender aos interêsses dos seus
associados, podendo uma das novas entidades
ser constituída como cooperativa central ou
federação de cooperativas, cujas autorizações de
funcionamento e os arquivamentos serão
requeridos conforme o disposto nos artigos 17 e
seguintes.
Art. 60 – Deliberado o desmembramento, a
Assembléia designará uma comissão para
estudar as providências necessárias à efetivação
da medida.
§ 1º – O relatório apresentado pela comissão,
acompanhado dos projetos de estatutos das novas
cooperativas, será apreciado em nova Assembléia
especialmente convocada para êsse fim.
§ 2º – O plano de desmembramento preverá o
rateio, entre as novas cooperativas, do ativo e
passivo da sociedade desmembrada.
§ 3º – No rateio previsto no parágrafo anterior,
atribuir-se-á a cada nova cooperativa parte do capital
social da sociedade desmembrada em quota
correspondente à participação dos associados que
passam a integrá-la.
§ 4º – Quando uma das cooperativas fôr
constituída como cooperativa central ou federação
de cooperativas, prever-se-á o montante das
quotas-partes que as associadas terão no capital
social.
Art. 61 – Constituídas as sociedades e
observado o disposto nos artigos 17 e seguintes,
proceder-se-á às transferências contábeis e
patrimoniais necessárias à concretização das
medidas adotadas.

Art. 56 – Pela fusão, duas ou mais
cooperativas formam nova sociedade.
§ 1º – Deliberada a fusão, cada cooperativa
interessada indicará nomes para comporem comisão
mista que procederá aos estudos necessários à
constituição da nova sociedade, tais como o
levantamento patrimonial, balanço geral, plano de
distribuição de quotas-partes, destino dos fundos de
reserva e outros e o projeto de estatuto.
§ 2º – Aprovado o relatório da comissão mista
e constituída a nova sociedade em Assembléia-Geral
conjunta, os respectivos documentos serão
arquivados, para aquisição de personalidade jurídica,
na Junta Comercial competente, e duas vias dos
mesmos, com a publicação do arquivamento, serão
encaminhadas ao órgão executivo de contrôle ou ao
órgão local credenciado.
§ 3º – Exclui-se o disposto no parágrafo
anterior a fusão que envolver cooperativas que
exerçam atividades de crédito. Nesse caso,
aprovado o relatório da comissão mista e constituída
a nova sociedade em Assembléia-Geral conjunta, a
autorização para funcionar e o registro dependerão
de prévia anuência do Banco Central do Brasil.
Art. 57 – A fusão determina a extinção das
sociedades que se unem para formar a nova
CAPÍTULO XI
sociedade que lhes sucederá nos direitos e
obrigações.
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Art. 58 – Pela incorporação, uma sociedade
cooperativa absorve o patrimônio, recebe os
Art. 62 – As sociedades cooperativas se
associados, assume as obrigações e se investe nos dissolvem de pleno direito:
direitos de outra ou outras cooperativas.
I
–
quando
assim
deliberar
a
Parágrafo
único
–
Na
hipótese Assembléia-Geral,
desde
que
os
prevista
neste
artigo,
serão
obedecidas associados, totalizando o número mínimo
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exigido por esta lei, não se disponham a assegurar a
sua continuidade;
II – pelo decurso do prazo de duração;
III – pela consecução dos objetivos
predeterminados;
IV – devido à alteração de sua forma jurídica;
V – pela redução do número mínimo de
associados ou do capital social mínimo se, até a
Assembléia-Geral subseqüente, realizada em prazo
não inferior a 6 (seis) meses, êles não forem
restabelecidos;
VI – pelo cancelamento da autorização para
funcionar;
VII – pela paralisação de suas atividades por
mais de 120 (cento e vinte) dias.
Parágrafo único – A dissolução da sociedade
importará no cancelamento da autorização para
funcionar e do registro.
Art. 63 – Quando a dissolução da sociedade
não fôr promovida voluntàriamente, nas hipóteses
previstas no artigo anterior, a medida poderá ser
tomada judicialmente a pedido de qualquer
associado ou por iniciativa do órgão executivo
federal.
Art. 64 – Quando a dissolução fôr deliberada
pela Assembléia-Geral esta nomeará um liqüidante,
ou mais, e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros
para proceder à sua liqüidação.
§ 1º – O processo de liqüidação só poderá
ser iniciado após a audiência do respectivo órgão
executivo federal.
§ 2º – A Assembléia-Geral, nos limites de suas
atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os
liqüidantes e os membros do Conselho Fiscal,
designando os seus substitutos.
Art. 65 – Em todos os atos e operações,
os liquidantes deverão usar a denominação
da cooperativa, seguida da expressão: "Em
liqüidação".
Art. 66 – Os liqüidantes terão todos os
podêres normais de administração, podendo
praticar atos e operações necessários à
realização do ativo e pagamento do passivo.

Art. 67 – São obrigações dos liqüidantes:
I – providenciar o arquivamento, na Junta
Comercial, da Ata da Assembléia-Geral em que foi
deliberada a liqüidação;
II – comunicar à administração central do
respectivo órgão executivo federal e ao Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S.A. a sua
nomeação,
fornecendo
cópia
da
Ata
da
Assembléia-Geral que decidiu a matéria;
III – arrecadar os bens, livros e documentos da
sociedade, onde quer que estejam;
IV – convocar os credores e devedores e
promover o levantamento dos créditos e débitos da
sociedade;
V – proceder nos 15 (quinze) dias seguintes
ao de sua investidura e com a assistência, sempre
que possível, dos administradores, ao levantamento
do inventário e balanço geral do ativo e passivo;
VI – realizar o ativo social para saldar o
passivo e reembolsar os associados de suas
quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive
o dos fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S.A.;
VII – exigir dos associados a integralização,
das respectivas quotas-partes do capital social não
realizadas, quando o ativo não bastar para a solução
do passivo;
VIII – fornecer aos credores a relação dos
associados, se a sociedade fôr de responsabilidade
ilimitada e se os recursos apurados forem
insuficientes para o pagamento das dívidas;
IX – convocar a Assembléia-Geral, cada 6
(seis) meses ou sempre que necessário, para,
apresentar relatório e balanço do estado da
liqüidação e prestar contas dos atos praticados
durante o período anterior;
X – apresentar à Assembléia-Geral, finda a
liqüidação, o respectivo relatório e as contas finais;
XI – averbar, no órgão competente, a Ata da
Assembléia-Geral que considerar encerrada a
liqüidação.
Art. 68 – As obrigações e as responsabilidades
dos liqüidantes regem-se pelos preceitos peculiares aos
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dos administradores da sociedade liqüidante.
Art. 69 – Sem autorização da Assembléia
não poderá o liqüidante gravar de ônus os móveis
e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando
indispensáveis para o pagamento de obrigações
inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar
a liqüidação, na atividade social.
Art. 70 – Respeitados os direitos dos
credores preferenciais, pagará o liqüidante as
dívidas sociais proporcionalmente e sem
distinção entre vencidas ou não.
Art. 71 – A Assembléia-Geral poderá
resolver, antes de ultimada a liqüidação, mas
depois de pagos os credores, que o liqüidante
faça rateios por antecipação da partilha, à medida
em que se apurem os haveres sociais.
Art. 72 – Solucionado o passivo,
reembolsados os cooperados até o valor de suas
quotas-partes e encaminhado o remanescente
conforme o estatuído, convocará o liqüidante
Assembléia-Geral para prestação final de contas.
Art. 73 – Aprovadas as contas, encerra-se a
liqüidação e a sociedade se extingue, devendo a
Ata da Assembléia ser arquivada na Junta
Comercial e publicada.
Parágrafo único – O associado discordante
terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação da Ata, para promover a ação que
couber.
Art. 74 – A liqüidação extrajudicial das
cooperativas poderá ser promovida por iniciativa
do respectivo órgão executivo federal, que
designará o liqüidante, e será processada de
acôrdo com a legislação específica e demais
disposições regulamentares, desde que a
sociedade
deixe
de
oferecer
condições
operacionais, principalmente por constatada
insolvência.
§ 1º – A liqüidação extrajudicial, tanto
quanto possível, deverá ser precedida de
intervenção na sociedade.
§ 2º – Ao interventor, além dos podêres
expressamente
concedidos
no
ato
de
intervenção, são atribuídas funções, prerrogativas
e obrigações dos órgãos de administração.

Art. 75 – A publicação, no Diário Oficial, da Ata
da Assembléia-Geral da sociedade, que deliberou
sua liqüidação, ou da decisão do órgão executivo
federal quando a medida fôr de sua iniciativa,
implicará a sustação de qualquer ação judicial contra
a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem
prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou
pactuados e seus acessórios.
Parágrafo único – Decorrido o prazo previsto
neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja
encerrada a liqüidação, poderá ser o mesmo
prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano,
mediante decisão do órgão citado no artigo,
publicada com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.
Art. 76 – Na realização do ativo da sociedade,
o liqüidante deverá:
I – mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou
de instituições financeiras públicas, os bens da
sociedade;
II – proceder à venda dos bens necessários ao
pagamento do passivo da sociedade, observadas, no
que couber, as normas constantes dos arts. 117 e
118 do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
Art. 77 – A liqüidação das cooperativas de
crédito e da seção de crédito das cooperativas
agrícolas mistas reger-se-á pelas normas próprias
legais e regulamentares.
CAPÍTULO XII
DO SISTEMA OPERACIONAL DAS
COOPERATIVAS
SEÇÃO I
Do Ato Cooperativo
Art. 78 – Denominam-se atos cooperativos os
praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre êstes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associadas, para a consecução dos objetos
sociais.
Parágrafo único – O ato cooperativo não
implica operação de mercado nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
SEÇÃO II
Das Distribuições de Despesas
Art. 79 – As despesas da sociedade serão
cobertas pelos associados mediante rateio na
proporção direta da fruição de serviços.
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Parágrafo único – A cooperativa poderá, para
melhor atender à equanimidade de cobertura das
despesas de sociedade, estabelecer:
I – Rateio, em partes iguais, das despesas
gerais da sociedade entre todos os associados, que
tenham ou não no ano usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme definidas no estatuto;
II – rateio, em razão diretamente proporcional,
entre os associados que tenham usufruído dos
serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos
prejuízos verificados no balanço do exercício,
excluídas as Despesas gerais já atendidas na forma
do item anterior.
Art. 80 – A cooperativa que tiver adotado o
critério de separar as despesas da sociedade e
estabelecido o seu rateio na forma indicada no
parágrafo único do artigo anterior, deverá levantar
separadamente as despesas gerais.
SEÇÃO III
Das Operações da Cooperativa
Art. 81 – A cooperativa que se dedicar a vendas
em comum poderá registrar-se como armazém geral
e, nessa condição, expedir "Conhecimentos de
Depósitos" e warrants para os produtos de seus
associados conservados em seus armazéns, próprios
ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros
títulos decorrentes de suas atividades normais,
aplicando-se, no que couber, a legislação específica.
§ 1º – Para efeito dêste artigo, os armazéns da
cooperativa se equiparam aos "Armazéns Gerais",
com as prerrogativas e obrigações dêstes, ficando os
componentes do Conselho de Administração ou
Diretoria Executiva, emitente do título, responsáveis,
pessoal e solidàriamente, pela boa guarda e
conservação dos produtos vinculados, respondendo
criminal e civilmente pelas declarações constantes
do título, como também por qualquer ação ou
omissão que acarrete o desvio, deterioração ou
perda dos produtos.
§ 2º – Observado o disposto no § 1º, as
cooperativas
poderão
operar
unidades
de
armazenagem, embalagem e frigorificação, bem
como armazéns gerais alfandegados, nos têrmos

do disposto no Capítulo IV da Lei nº 5.025, de 10 de
junho de 1966.
Art. 82 – As cooperativas de crédito rural e as
seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas
só poderão operar com associados, pessoas físicas,
que de forma efetiva e predominante:
I – desenvolvam, na área de ação da
cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias ou
extrativas;
II – se dediquem a operações de captura e
transformação do pescado.
Parágrafo único – As operações de que trata
êste artigo só poderão ser praticadas com
pessoas jurídicas, associadas, desde que exerçam
exclusivamente atividades agrícolas, pecuárias ou
extrativas na área de ação da cooperativa ou
atividades de captura ou transformação do pescado.
Art. 83 – As cooperativas agropecuárias e de
pesca poderão adquirir produtos de não associados,
agricultores, pecuaristas ou pescadores, para
completar lotes destinados ao cumprimento de
contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações
industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 84 – As cooperativas poderão fornecer
bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais.
Parágrafo único – No caso das cooperativas
de crédito e das seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se
aplicará com base em regras a serem estabelecidas
pelo órgão normativo.
Art. 85 – Os resultados das operações das
cooperativas com não associados, mencionados nos
arts. 83 e 84, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão
contabilizados em separado, de molde a permitir
cálculo para incidência de tributos.
Art. 86 – Mediante prévia e expressa
autorização
concedida
pelo
respectivo
órgão executivo federal, consoante as normas e
limites instituídos pelo Conselho Nacional de
Cooperativismo,
poderão
as
cooperativas
participar de sociedades não cooperativas,
públicas ou privadas, em caráter excepcional,
para atendimento de objetivos acessórios ou
complementares.
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Parágrafo único – As inversões decorrentes
dessa participação serão contabilizadas em títulos
específicos e seus eventuais resultados positivos
levados ao "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social".
SEÇÃO IV

rios e Distrito Federal onde foi arrecadada.
§ 2º – Em seu primeiro exercício
social, a cooperativa recolherá dentro de 30
(trinta) dias da data de sua constituição
a importância correspondente a 1/30 (um
trinta avos) do maior salário-mínimo vigente do
País.

Dos Prejuízos

CAPÍTULO XIII

Art. 87 – Os prejuízos verificados no decorrer
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
do exercício serão cobertos com recursos
provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente
Art. 92 – A fiscalização e o contrôle das
êste, mediante rateio, entre os associados, na razão sociedades cooperativas, nos têrmos desta lei e
direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção dispositivos legais específicos serão exercidos,
prevista no parágrafo único do art. 79.
de acôrdo com o objeto de funcionamento, da
seguinte forma:
SEÇÃO V
I – as de crédito e as seções de crédito das
agrícolas mistas pelo Banco Central do Brasil;
Do Sistema Trabalhista
II – as de habitação pelo Banco Nacional da
Habitação;
Art. 88 – Qualquer que seja o tipo de
III – as demais pelo Instituto Nacional de
cooperativa não existe vínculo empregatício entre ela
Colonização e Reforma Agrária.
e seus associados.
§ 1º – Mediante autorização do Conselho
Art. 89 – As cooperativas igualam-se
Nacional
de
Cooperativismo,
os
órgãos
às demais emprêsas em relação aos seus
controladores federais poderão solicitar, quando
empregados para os fins da legislação trabalhista e
julgarem necessário, a colaboração de outros
previdenciária, e a entidade representativa, de quê
órgãos administrativos, na execução das
trata o art. 105, terá prerrogativas sindicais.
Art. 90 – É facultativa aos empregados em atribuições previstas neste artigo.
§ 2º – As sociedades cooperativas
cooperativas de qualquer grau ou atividade, a
permitirão
quaisquer verificações determinadas
constituição de sindicatos, abrangendo tôdas as
pelos
respectivos
órgãos de contrôle, prestando
categorias profissionais que exerçam função ou
os
esclarecimentos
que lhes forem solicitados,
profissão remunerada em cooperativas.
Art. 91 – Fica instituída a Contribuição Sindical além de serem obrigadas a remeter-lhes
Cooperativista que será recolhida anualmente pela anualmente a relação dos associados admitidos,
cooperativa após o encerramento de seu exercício demitidos, eliminados e excluídos no período,
social, a favor da Organização das Cooperativas cópias de atas, de balanços e dos relatórios do
Brasileiras de que trata o artigo 105 desta lei, exercício social e parecer do Conselho Fiscal.
Art. 93 – O Poder Público, por intermédio
excluída a obrigação de pagamento de impôsto
da
administração
central dos órgãos executivos
sindical a qualquer outra entidade.
federais
competentes,
por iniciativa própria ou
§ 1º – A Contribuição Sindical Cooperativista
constituir-se-á de importância correspondente a solicitação da Assembléia-Geral ou do Conselho
0,2% (dois décimos por cento) do valor do capital Fiscal, intervirá nas cooperativas quando ocorrer
subscrito e fundos da sociedade cooperativa no um dos seguintes casos:
I – violação contumaz das disposições
exercício social do ano anterior, sendo o respectivo
montante distribuído, por metade, a Organização legais;
II – ameaça de insolvência em virtude de
das Cooperativas Brasileiras e a outra metade,
proporcionalmente, a suas filiadas nos Estados, Territó- má administração da sociedade;
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III – paralisação das atividades sociais por
Art. 97 – Ao Conselho Nacional de
mais de 120 (cento e vinte) dias;
Cooperativismo compete:
IV – inobservância do art. 55, § 2º
I – editar atos normativos para a atividade
Art. 94 – Observar-se-á, no processo de cooperativista nacional;
intervenção, a disposição constante do § 2º do art.
II – baixar normas regulamentadoras,
74.
complementares e interpretativas da legislação
cooperativista;
III – organizar e manter atualizado o cadastro
CAPÍTULO XIV
geral das cooperativas nacionais;
DO CONSELHO NACIONAL DE
IV – decidir, em última instância, os recursos
COOPERATIVISMO
originários de decisão do respectivo órgão executivo
federal;
Art. 95 – A orientação geral da política
V – apreciar os anteprojetos que objetivam a
cooperativista nacional caberá ao Conselho Nacional revisão da legislação coperativista;
de Cooperativismo – CNC –, que passará a funcionar
VI – estabelecer condições para exercício de
junto ao Instituto Nacional de Colonização e quaisquer cargos eletivos de administração ou
Reforma Agrária – INCRA – com plena autonomia fiscalização de cooperativas;
administrativa e financeira, na forma do art. 172 do
VII – definir as condições de funcionamento do
Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, empreendimento cooperativo, a que se refere o art.
composto de 1 (um) Presidente e 8 (oito) membros 18;
indicados pelos seguintes órgãos representados:
VIII – votar o seu próprio regimento;
I – Ministério do Planejamento e Coordenação
IX – autorizar, onde houver condições, a
Geral;
criação de Conselhos Regionais de Cooperativismo,
II – Banco Central do Brasil;
definindo-lhes as atribuições;
III – Banco Nacional de Crédito Cooperativo
X – decidir sôbre a aplicação do Fundo
S.A.;
Nacional de Cooperativismo, nos têrmos do art. 102
IV – Banco Nacional da Habitação;
desta lei;
V – Instituto Nacional de Colonização e
XI – estabelecer em ato normativo ou de caso
Reforma Agrária;
a caso, conforme julgar necessário, o limite a ser
VI
–
Organização
das
Cooperativas observado nas operações com não associados a que
Brasileiras.
se referem os arts. 83 e 84.
Parágrafo único – A entidade referida no inciso
Parágrafo único – As atribuições do Conselho
Vl dêste artigo contará com 3 (três) elementos para Nacional de Cooperativismo não se estendem às
fazer-se representar no Conselho.
cooperativas de habitação, às de crédito e às seções
Art. 96 – O Conselho, que deverá reunir-se de crédito das cooperativas agrícolas mistas, no em
ordinàriamente uma vez por mês, será presidido pelo que forem regidas por legislação própria.
Ministro da Agricultura, a quem caberá o voto de
Art. 98 – O Conselho Nacional de
qualidade, sendo suas resoluções votadas por Cooperativismo – CNC – contará com uma
maioria simples, com a presença, no mínimo, de Secretaria Executiva que se incumbirá de
3 (três) representantes dos órgãos oficiais seus encargos administrativos, podendo seu
mencionados nos itens I a V do artigo anterior.
Secretário-Executivo requisitar funcionários de
Parágrafo único – Nos seus impedimentos qualquer órgão da Administração Pública.
eventuais o substituto do Presidente será o
§ 1º – O Secretário-Executivo do Conselho
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Nacional de Cooperativismo será o Diretor do
Reforma Agrária.
Departamento de Desenvolvimento Rural do Instituto
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Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA –, devendo o Departamento referido
incumbir-se dos encargos administrativos do
Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 2º – Para os impedimentos eventuais do
Secretário-Executivo, êste indicará à apreciação
do Conselho seu substituto.
Art. 99 – Compete ao Presidente do
Conselho Nacional de Cooperativismo:
I – presidir as reuniões;
II – convocar as reuniões extraordinárias;
III – proferir o voto de qualidade.
Art. 100 – Compete à Secretaria Executivo
do Conselho Nacional de Cooperativismo:
I – dar execução às resoluções do
Conselho;
II – comunicar as decisões do Conselho ao
respectivo órgão executivo federal;
III – manter relações com os órgãos
executivos federais, bem assim com quaisquer
outros órgãos públicos ou privados, nacionais ou
estrangeiros,
que
possam
influir
no
aperfeiçoamento do cooperativismo;
IV – transmitir aos órgãos executivos
federais e entidade superior do movimento
cooperativista nacional todas as informações
relacionadas com a doutrina e práticas
cooperativistas de seu interêsse;
V – organizar e manter atualizado o
cadastro geral das cooperativas nacionais e
expedir as respectivas certidões;
VI – apresentar ao Conselho, em tempo
hábil, a proposta orçamentária do órgão, bem
como o relatório anual de suas atividades;
VII – providenciar todos os meios
que assegurem o regular funcionamento do
Conselho;
VIII – executar quaisquer outras atividades
necessárias ao pleno exercício das atribuições do
Conselho.
Art. 101 – O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, incluirá,
em sua proposta orçamentária anual, os recursos
financeiros solicitados pelo Conselho Na-

cional de Cooperativismo – CNC, para custear seu
funcionamento.
Parágrafo único – As contas do Conselho
Nacional de Cooperativismo – CNC, serão prestadas
por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA.
Art. 102 – Fica mantido, junto ao Banco Nacional
de Crédito Coperativo S.A., o "Fundo Nacional de
Cooperativismo", criado pelo Decreto-lei nº 59, de 21 de
novembro de 1966, destinado a prover recursos de
apoio ao movimento cooperativista nacional.
§ 1º – O Fundo de que trata êste artigo será
suprido por:
I – dotação incluída no orçamento do
Ministério da Agricultura para o fim específico de
incentivo às atividades cooperativas;
II – juros e amortizações dos financiamentos
realizados com seus recursos;
III – doações, legados e outras rendas eventuais;
IV – dotações consignadas pelo Fundo
Federal Agropecuário e pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reformas Agrária – INCRA.
§ 2º – Os recursos do Fundo, deduzido
o necessário ao custeio de sua administração,
serão aplicados pelo Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S.A., obrigatòriamente, em
financiamento de atividades que interessem de
maneira relevante o abastecimento das populações,
a critério do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 3º – O Conselho Nacional de
Cooperativismo poderá, por conta do Fundo,
autorizar a concessão de estímulos ou auxílios para
execução de atividades que, pela sua relevância
sócio-econômica, concorram para o desenvolvimento
do sistema coperativista nacional.
CAPÍTULO XV
DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
Art. 103 – As cooperativas permanecerão
subordinadas, na parte normativa, ao Conselho
Nacional de Cooperativismo, com exceção
das de crédito, das seções de crédito
das agrícolas mistas e das de habitação, cujas
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normas continuarão a ser baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional, relativamente às duas
primeiras, e Banco Nacional da Habitação, com
relação à última, observado o disposto no art. 92
desta lei.
Parágrafo único – Os órgãos executivos
federais, visando à execução descentralizada de
seus serviços, poderão delegar sua competência,
total ou parcialmente, a órgãos e entidades da
administração estadual e municipal, bem como,
excepcionalmente, a outros órgãos e entidades da
administração federal.
Art. 104 – Os órgãos executivos federais
comunicarão todas as alterações havidas nas
cooperativas sob a sua jurisdição ao Conselho
Nacional de Cooperativismo, para fins de atualização
do cadastro geral das cooperativas nacionais.
CAPÍTULO XVI
DA REPRESENTAÇÃO
Art.
105
–
A
representação
do
sistema cooperativista brasileiro caberá à
Organização das Cooperativas Brasileiras, que
será considerada órgão consultivo do Govêrno
Federal.
Parágrafo único – Para êsse efeito, a
Organização das Cooperativas Brasileiras deverá
atender aos seguintes requisitos:
I – não ter fins econômicos nem lucrativos;
II – manter neutralidade política e
indiscriminação racial, religiosa e social;
III – conjugar todos os principais ramos de
cooperativismo;
IV – prencher os cargos de direção mediante
votação;
V – renovar 1/3 (um têrço) dos cargos
diretivos, mediante votação;
VI – fixar a política da entidade tendo em
vista as proposições emanadas de seus órgãos
técnicos;
VII – dispor de setores consultivos
especializados, de acôrdo com os ramos do
cooperativismo;
VIII – ter quadro social constituído de
entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito
Federal, criadas com as mesmas características da
entidade nacional.

CAPÍTULO XVII
DOS ESTÍMULOS CREDITÍCIOS
Art. 106 – Caberá ao Banco Nacional
de Crédito Cooperativo S.A. estimular e apoiar
as
cooperativas,
mediante
concessão
de
financiamentos necessários ao seu desenvolvimento.
§ 1º – Poderá o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. receber depósitos das cooperativas
de crédito e das seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas.
§ 2º – Poderá o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. operar com pessoas físicas ou
jurídicas, estranhas ao quadro social cooperativo,
desde que haja benefício para as cooperativas e
estas figurem na operação bancária.
§ 3º – O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. manterá linhas de crédito
específicas para as cooperativas, de acôrdo com o
objeto e a natureza de suas atividades, a juros
módicos e prazos adequados, inclusive com sistema
de garantias ajustado às peculiaridades das
cooperativas a que se destinam.
§ 4º – O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. manterá linha especial de crédito
para financiamento de quotas-partes de capital.
Art. 107 – Fica extinta a contribuição de que
trata o artigo 13 do Decreto-lei nº 60, de 21 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo
Decreto-lei nº 668, de 3 de julho de 1969.
CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 108 – Serão considerados como renda
tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tartam os arts.
83, 84 e 86 desta lei.
Art. 109 – O Balanço Geral e o Relatório do
exercício social que as cooperativas deverão
encaminhar anualmente aos órgãos de contrôle
serão acompanhados, a juízo dêstes, de parecer
emitido por um serviço independente de auditoria
credenciado pela Organização das Cooperativas
Brasileiras.
Parágrafo
único
–
Em
casos
especiais, tendo em vista a sede da Co-
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operativa, o volume de suas operações e outras
circunstâncias dignas de consideração, a exigência
da apresentação do parecer pode ser dispensada.
Art. 110 – Atendidas as deduções determinadas
pela legislação específica, às sociedades cooperativas
ficará assegurada primeira prioridade para o
recebimento de seus créditos de pessoas jurídicas que
efetuem descontos na fôlha de pagamento de seus
empregados, associados de cooperativas.
Art. 111 – Fica estabelecido o prazo de 12
(doze) meses para que as cooperativas atualmente
registradas nos órgãos competentes reformulem os
seus estatutos, no que fôr cabível, adaptando-os ao
disposto na presente lei.
Art. 112 – Fica assegurada a continuidade de
funcionamento das cooperativas de produtores de
açúcar existentes na data de publicação desta
lei, até que legislação especial institua categoria
societária em que serão transformadas.
Parágrafo único – O Poder Executivo, através
do Instituto do Açúcar e do Álcool, promoverá os
estudos para execução do disposto neste artigo.
Art. 113 – A presente lei não altera o disposto
nos sistemas próprios instituídos para as
cooperativas de habitação e cooperativas de crédito,
aplicando-se ainda, no que couber, o regime
instituído para essa últimas às seções de crédito das
cooperativas agrícolas mistas.
Art. 114 – Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e especificamente o Decreto-lei nº 59, de
21 de novembro de 1966, bem como o Decreto
nº 60.597, de 19 de abril de 1967.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Nos têrmos regimentais, vai-se passar à votação, em
globo, das emendas das comissões.
Sôbre a mesa pedido de destaque que será
lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:

12-CE ao Projeto de Lei da Câmara nº 63,
de 1971, que define a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– A Presidência esclarece, que, aprovado
o requerimento, fica rejeitada a Emenda nº 12CE.
Em votação o requerimento que acaba de ser
lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Em conseqüência, está rejeitada a Emenda
12-CE.
É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 12 (CE)

Dar a seguinte redação ao art. 87:
"Os prejuízos verificados no exercício serão
cobertos com recursos provenientes do Fundo de
Reserva e, se insuficientes, mediante rateio entre
os associados proporcionalmente às respectivas
quotas-partes."
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (pela ordem):
– Sr. Presidente, queria que. V. Ex.ª consignasse
que o Movimento Democrático Brasileiro votou
pela aprovação dessa emenda, coerente com o
pronunciamento da Comissão Especial.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A
declaração
de V. Ex.ª constará de ata.
REQUERIMENTO
Em
votação
as emendas das Comissões,
Nº 247, DE 1971
salvo a Emenda nº 12-CE.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
Nos têrmos do art. 350, alínea c,
do Regimento Interno, requeiro destaque, permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
para
rejeição,
da
Emenda
numero
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São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA Nº 1 (CE)
Ao art. 2º, parágrafo único:
Suprima-se a expressão, in fine:
"... que pretendam executar ou executem
atividades consideradas prioritárias nos planos
governamentais."
EMENDA Nº 2 (CE)
Acrescente-se ao art. 8º:
"Parágrafo único – Para a prestação de
serviços de interêsse comum, é permitida a
constituição."
EMENDA Nº 3 (CE)
Acrescente-se ao art. 18, § 4º, in fine:
“... dias, exceção feita às cooperativas de
crédito, às seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas e às cooperativas habitacionais,
hipótese em que o recurso será apreciado pelo
Conselho Monetário Nacional, no tocante às duas
primeiras e pelo Banco Nacional da Habitação em
relação às últimas.”
EMENDA Nº 4 (CE)
Dê-se a seguinte redação ao art. 21, inciso IV:
"A forma de devolução dos superavits
registrados aos associados, ou do rateio do deficit
apurado por insuficiência de contribuição para
cobertura das despesas da sociedade."
EMENDA Nº 5 (CE)
Art. 35
Acrescente-se:
"IV – por deixar de atender aos requisitos
estatutários de ingresso ou permanência na
cooperativa."
EMENDA Nº 6 (CE)
Substitua-se o art. 42 do projeto pelo seguinte:
"Art. 42 – Nas cooperativas singulares, cada
associado presente ou representado não terá direito
,

a mais de um voto, qualquer que seja o número
de suas quotas-partes.
§ 1º – Nas assembléias-gerais das
cooperativas singulares cujos associados se
distribuam por área distante a mais de 50 km da
sede, ou no caso de doença comprovada, será
permitida a representação por meio de
mandatário que tenha a qualidade de associado
no gôzo de seus direitos sociais e não exerça
cargo eletivo na sociedade, vedada a cada
mandatário dispor de mais de três votos,
compreendido o seu.
§ 2º – Nas cooperativas singulares, cujo
número de associados fôr superior a mil, poderá
o mandatário que preencher as condições do
parágrafo anterior representar até o máximo de
quatro associados, de conformidade com o
critério que, em função da densidade do quadro
associativo, fôr estabelecido no estatuto.
§ 3º – Quando o número de associados nas
cooperativas singulares exceder a três mil,
pode o estatuto estabelecer que os mesmos
sejam representados nas assembléias-gerais por
delegados que revistam as condições exigidas
para o mandatário a que se refere o § 1º. O
estatuto determinará o número de delegados, a
época e a forma de sua escolha por grupos
seccionais de associados de igual número e o
tempo de duração da delegação.
§ 4º – O delegado disporá de tantos votos
quantos forem os associados componentes do
grupo seccional que o elegeu.
§ 5º – Aos associados localizados em áreas
afastadas, os quais por insuficiência de número
não puderam ser organizados em grupo seccional
próprio, é facultado comparecerem pessoalmente
às assembléias para exercer o seu direito de
voto.
§ 6º – Os associados, integrantes de
grupos seccionais, que não sejam delegados
poderão comparecer às assembléias-gerais,
privados, contudo, de voz e voto.
§
7º
–
As
assembléias-gerais
compostas
por
delegados
decidem

– 197 –
sôbre tôdas as matérias que, nos têrmos da lei ou
dos estatutos, constituem objeto de decisão da
assembléia-geral dos associados."
EMENDA Nº 7 (CE)
Dê-se a seguinte redação ao artigo 44, inciso I-C:
"I – Prestação, etc.

EMENDA Nº 11 (CE)
Acrescente ao art. 84, in fine:
"... sociais e estejam de conformidade com
a presente lei."
EMENDA Nº 13 (CE)

Acrescente-se o seguinte parágrafo único
c) demonstrativo do superavit apurado ou do ao art. 93:
deficit decorrente da insuficiência das contribuições
"Parágrafo único – aplica-se, no que
para cobertura das despesas da sociedade e o couber, às Cooperativas Hatacionais, o disposto
parecer do Conselho Fiscal."
neste artigo."
EMENDA Nº 8 (CE)

EMENDA Nº 14 (CE)

Dê-se a seguinte redação ao art. 44, II:
O artigo 95 passa a vigorar com a seguinte
"II – destinação dos superavits apurados ou redação:
rateio dos deficits decorrentes da insuficiência das
"Art. 95 – A orientação geral da política
contribuições para cobertura das despesas da cooperativista nacional caberá ao Conselho
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as Nacional de Cooperativismo – CNC, que passará
parcelas para os Fundos Obrigatórios."
a funcionar junto ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com
EMENDA Nº 9 (CE)
plena autonomia administrativa e financeira, na
forma do art. 172 do Decreto-lei nº 200, de 25 de
Acrescente-se o seguinte artigo na Seção IV
fevereiro de 1967, sob a presidência do Ministro
"DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO":
da Agricultura e composto de 8 (oito) membros
"Art. – Os empregados de emprêsas que
indicados pelos seguintes órgãos representados:
sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas
I – Ministério do Planejamento e
pelos mesmos criadas, gozarão das garantias
Coordenação
Geral;
asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da
II
–
Ministério
da Fazenda, por intermédio
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei
do
Banco
Central
do
Brasil;
nº 5.452, de 1º de maio de 1943)."
III – Ministério do Interior, por intermédio do
Banco Nacional da Habitação;
EMENDA Nº 10 (CE)
IV – Ministério da Agricultura, por
Acrescente-se aonde couber o seguinte artigo: intermédio do Instituto Nacional de Colonização e
"Art. – A entrega da produção do associado a Reforma Agrária – INCRA – e do Banco Nacional
sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos de Crédito Cooperativo S/A;
V – Organização das Cooperativas
podêres para a sua livre disposição, inclusive para
Brasileiras.
grava-la e dá-la em garantia de operações de crédito
Parágrafo único – A entidade referida no
realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista
os usos e costumes relativos á comercialização de inciso V (quinto) dês-te artigo contará com 3
determinados produtos, sendo de interêsse do (três) elementos para fazer-se representar no
Conselho."
produtor, os estatutos dispuserem de outro modo."
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EMENDA Nº 15 (CE)
(Do Relator)
O artigo 101 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 101 – O Ministério da Agricultura incluirá
em sua proposta orçamentária anual, os recursos
financeiros solicitados pelo Conselho Nacional
de Cooperativismo – CNC, para custear seu
funcionamento.
Parágrafo único – As contas do Conselho
Nacional de Cooperativismo – CNC, serão prestadas
por intermédio do Ministério da Agricultura, observada a
legislação específica que regula a matéria."
EMENDA Nº 16 (CE)
Suprimam-se os artigos 90, 91 e substitua-se
o art. 105 pelo seguinte:
CAPÍTULO XVI
DA REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA
COOPERATIVISTA
Art. 105 – A representação do sistema
cooperativista nacional cabe à Organização das
Cooperativas Brasileiras – OCB, sociedade civil, com
sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo
do govêrno, estruturada nos têrmos desta lei, sem
finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente:
a)
manter
neutralidade
política
e
indiscriminação racial, religiosa e social;
b) integrar todos os ramos das atividades
cooperativistas;
c) manter registro de tôdas as sociedades
cooperativas que, para todos os efeitos, integram a
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB;
d) manter serviços de assistência geral ao
sistema cooperativista, seja quanto à estrutura social,
seja quanto aos métodos operacionais e orientação
jurídica mediante pareceres e recomendações,
sujeitas, quando fôr o caso, à aprovação do Conselho
Nacional de Cooperativismo – CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional de
Cooperativismo práticas nocivas ao desenvolvimento
cooperativista;

f) opinar nos processos que lhe sejam
encaminhados pelo Conselho Nacional de
Cooperativismo;
g)
dispor
de
setores
consultivos
especializados, de acôrdo com os ramos do
cooperativismo;
h) fixar a política da organização com base
nas proposições emanadas de seus órgãos
técnicos;
i) exercer outras atividades inerentes à sua
condição de órgão de representação e defesa do
sistema cooperativista;
j) manter relações de integração com as
entidades congêneres do exterior e suas
cooperativas.
§ 1º – A Organização das Cooperativas
Brasileiras – OCB, será constituída de entidades,
uma para cada Estado, Território e Distrito
Federal, criadas com as mesmas características
da organização nacional.
§ 2º – As Assembléias-Gerais do órgão
central serão formadas pelos representantes
credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade,
admitindo-se proporcionalidade de voto.
§ 3º – A proporcionalidade de voto,
estabelecida no parágrafo anterior, ficará a
critério da OCB, baseando-se no número de
associados – pessoas físicas e as exceções
previstas nesta lei – que compõem o quadro das
cooperativas filiadas.
§ 4º – A composição da Diretoria da
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB
será estabelecida em seus estatutos sociais.
§ 5º – Para o exercício de cargos de
Diretoria e Conselho Fiscal, as eleições se
processarão por escrutínio secreto, permitida a
reeleição para mais um mandato consecutivo.
Art.
–
A
atual
Organização
das
Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam
investidas das atribuições e prerrogativas
conferidas nesta lei devendo, no prazo de um
ano, promover a adaptação de seus estatutos e a
transferência da sede nacional.
Art. – As cooperativas são obrigadas, para
seu funcionamento, a registrar-se na Organização
das Cooperativas Brasileiras ou na entidade
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estadual, se houver, mediante apresentação dos
estatutos sociais e suas alterações posteriores.
Parágrafo único – Por ocasião do registro a
cooperativa pagará 10% (dez por cento) do maior
salário-mínimo vigente, se a soma do respectivo
capital integralizado e fundos não exceder de 250
(duzentos e cinqüenta) salários-mínimos e 50%
(cinqüenta por cento) se aquêle montante fôr
superior.
Art. – Fica instituída, além do pagamento
previsto no parágrafo único do artigo, a Contribuição
Cooperativista que será recolhida anualmente pela
cooperativa após o encerramento de seu exercício
social, a favor da Organização das Cooperativas
Brasileiras de que trata o artigo 105 desta lei.
§ 1º – A Contribuição Cooperativista
constituir-se-á de importância correspondente a 0,2%
(dois décimos por cento) do valor do capital
integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no
exercício social do ano anterior, sendo o respectivo
montante distribuído por metade, às suas filiadas,
quando constituídas.
§ 2º – No caso das cooperativas centrais ou
federações, a Contribuição de que trata o parágrafo
anterior será calculada sôbre os fundos e reservas
existentes.
§ 3º – A Organização das Cooperativas
Brasileiras poderá estabelecer um teto à contribuição
Cooperativista, com base em estudos elaborados
pelo seu corpo técnico.
EMENDA Nº 17 (CE)

EMENDA Nº 19 (CE)
Acrescentar em Disposições Transitórias:
"Art. – As Cooperativas dos Estados,
Territórios ou Distrito Federal, enquanto não
constituírem seus órgãos de representação, serão
convocadas as Assembléias da OCB, como vogais,
com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante
editais publicados 3 (três) vêzes em jornal de grande
circulação local."
EMENDA Nº 1 – CF
Ao art. 18
No art. 18, § 7º, in fine, onde se lê:
"...da data em que for autorizado a funcionar"
leia-se:
“...da data em que foram arquivados os
documentos na JUNTA COMERCIAL”.
EMENDA Nº 2-CF

93:

Ao art. 93 –
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art.

"III – paralização das atividades sociais por
mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação a emenda de plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:

O art. 111 do projeto passa a ter a seguinte
redação:
EMENDA Nº 1 (DE PLENÁRIO)
"Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis)
meses para que as cooperativas atualmente
Inclua-se, onde convier, o seguinte:
registradas nos órgãos competentes reformulem os
Art. 2 – As formas de cooperativismo
seus estatutos, no que fôr cabível adaptando-se ao organizadas por prestadores ou usuários de
disposto na presente lei."
assistência médica, além dos princípios gerais
estabelecidos nesta Lei, ficarão sujeitas a registro,
EMENDA Nº 18 (CE)
regulamentação
e
fiscalização
específicos,
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
"Fica suprimido o art. 112 e seu parágrafo
Parágrafo único – Nos casos de que
único do Projeto de Lei nº 292-B, de 1971, ora em trata êste artigo, em se tratando de prestação
tramitação no Senado."
de seguro-saúde, ficarão, ainda, sujeitas ao dis-
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posto no Capítulo XI – Seção I, do Decreto-lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (para declaração
de voto.): – Sr. Presidente, queria que V. Ex.ª
consignasse que o Movimento Democrático Brasileiro
também votou pela aprovação dessa emenda, de
autoria do nobre Senador Benjamin Farah.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A declaração de V. Ex.ª constará de Ata.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 226, de 1971, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que solicita a transcrição, nos
Anais do Senado, do editorial intitulado "A LUZ QUE
FALTAVA", publicado em O Globo do dia 21-10-71,
tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 524, de 1971,
da Comissão:
– Diretora
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
EDITORIAL INTITULADO "A LUZ QUE
FALTAVA", PUBLICADO EM O GLOBO DO DIA 2110-71, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO
REQUERIMENTO Nº 226, DE AUTORIA DO
SENADOR VASCONCELOS TORRES.
A LUZ QUE FALTAVA
Quando o Presidente Médici descer as
escadas do avião que o leverá a Washington,
a Revolução Brasileira pisará com êle o solo
do reconhecimento e do respeito internacionais.

Será êle o primeiro Presidente do Brasil
pós-revolucionário a visitar os Estados Unidos a
convite do Governo Americano e o contraste se fará
inevitàvelmente com a lembrança da visita do
ex-presidente Goulart aos Estados Unidos.
Com Médici irá um Brasil renovado por dentro
e em sua imagem exterior. Confiante em seu destino
nacional e seguro do conceito de credibilidade que
desfruta internacionalmente sob a forma de respeito
que vence, finalmente, a tentativa de minorias
frustradas de brasileiros no estrangeiro.
Impõe-se o modêlo brasileiro, já chamado de
"milagre brasileiro". Não se trata mais de explicar o
Brasil no exterior. O exemplo brasileiro traduzido em
resultados – êstes colhidos na ordem e no trabalho
do povo e do Govêrno – forjou a resposta ao
descrédito de inspiração inconfessável. Trata-se de
transmitir a mensagem brasileira ao Mundo, partindo
de um de seus pontos de convergência – a capital
americana. Seguramente, de lá do Hemisfério Norte,
seremos ouvidos em todos os quadrantes, e mais
particularmente na América Latina e no Universo em
Desenvolvimento. Pois a credibilidade e a autoridade
brasileiras não mais serão negadas em uma
sociedade de Nações que se curva aos fatos
inelutáveis do poder, a despeito e apesar da
permanência de diferenças ideológicas.
O Brasil que conversará com os Estados
Unidos é uma Nação dotada de massa de poder, de
densidade nascida da coesão política interna e de
elevado grau de consciência do poder nacional. O
Brasil revolucionário é governado pela disposição de
gerar poder interno e de utilizá-lo dentro de sua
capacidade de influência, corretamente avaliada,
sem megalomanias, mas sem omissões. Um país
presente e não omisso terá de ser forçosamente
ouvido e consultado, jamais confrontado com
surprêsas.
Credibilidade, coesão, poder e consciência da
crescente capacidade de influir situam o nosso País
em posição relevante no cenário movediço e incerto
dos dias correntes. A "era da negociação"
do Presidente Nixon não é um fenômeno político
condicionado pela situação interna dos Estados
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Unidos. A "era da negociação" se abre por fôrça de
exagerado engajamento de poder entre os dois
Grandes.
Dois gigantes engalfinhados estão com suas
fôrças comprometidas a se exaurirem num amplexo de
poder indeciso e terrível. Nem à Rússia, nem aos
Estados Unidos é permitido distrair fôrças do impasse.
De dominantes convertem-se em Nações que negociam,
enquanto as potências do mundo das nações
emergentes têm seu papel e suas funções internacionais
valorizadas pela liberdade de movimentos e pela
necessidade de conter a anarquia internacional.
O Brasil revolucionário é uma dessas potências
emergentes. Outras há em outros Continentes.
Washington as reconhece, tal como Moscou. É a hora
do reconhecimento, portanto, do Brasil como naçãocrítica na América Latina, tudo mais daí decorrendo nas
relações entre Brasil e Estados Unidos. Reconhecido o
status, os problemas bilaterais terão encaminhamento
normal nas relações entre dois países que praticam
diplomacias de "interêsse nacional" segundo critérios de
compromisso e de cooperação.
A importância da visita do Presidente Médici aos
Estados Unidos mais se destaca ainda pelo fato de o
Brasil revolucionário conceder à América Latina a
prioridade que ela precisava ter em momento de
transformações político-sociais ao sul do Equador. Aqui,
em nossa região do mundo, a "revolução das
expectativas" também gera expectativas caóticas a
serem resolvidas, satisfatòriamente, pela ação de
presença atuante do Brasil. Na América Latina, vontades
latinas se afirmam e a vontade brasileira é essencial à
vitória do estilo de vida ocidental.
O reconhecimento do poder emergente do Brasil,
como nação, ultrapassa a sua significação para a física
social, e converte-se assim na proclamação do mérito
intrínseco do modêlo brasileiro de desenvolvimento em
comparação com outros experimentados no Hemisfério.
E não temos dúvida: a visita do Presidente
Médica aos Estados Unidos, a convite do Presidente
Nixon, já de volta de suas viagens a Pequim e a
Moscou, projetará a luz que faltava sôbre a Revolução
Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto
Decreto Legislativo nº 23, de 1971 (nº 15-A/71,
Câmara dos Deputados), que aprova as contas
Presidente da República, relativas ao exercício
1966, tendo:

de
na
do
de

PARECER, sob nº 531, de 1971, da
Comissão:
– de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 23, DE 1971
(Nº 15-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pelo Presidente da República, relativas ao exercício
de 1966, na forma dos arts. 66, item VIII, e 87, item
XVII, da Constituição da República de 1946, com
ressalvas àqueles valôres lançados à conta de
"Diversos
Responsáveis",
dependentes
de
verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 49, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer
nº 482, de 1971), que suspende a execução da Lei
nº 4.325, de 16 de abril de 1964, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 49, DE 1971
Suspende a execução da Lei nº 4.325, de 16
de abril de 1964, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federal resolve:
Art.
1º
–
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida a
22 de abril de 1971, a execução da Lei nº 4.325, de
16 de abril de 1964.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores:
Acabo de receber dolorosa notícia do meu
Estado, relativa ao falecimento, ocorrido hoje em
Aracaju, de um grande amigo – Gabriel Curvelo
Sampaio. Trata-se de um ilustre sergipano que grande
lutador e possuidor de raro espírito empreendedor,
logrou tornar-se, à custa de enormes sacrifícios e rara
capacidade de trabalho, um dos mais progressistas
industriais de Sergipe.
Homem simples afável e bom, tornou-se
profundamente estimado em todo o Estado, o que o
levou, entre outras atividades meritórias, à presidência
do Rotary Club Aracaju–Norte, pôsto para o qual levou
seu idealismo e sua excepcional capacidade de
trabalho, prestando relevantes serviços à comunidade.
Se a notícia de seu falecimento despertou
grande pesar junto ao grande círculo de seus amigos,
a mim me tocou de forma especial, dada a fraternal
amizade que nos unia, e comprovada na constância
da estima com que continuou a sensibilizar-me nas
horas incertas que revelam os grandes amigos.
Ainda tomado pela emoção, cumpro, Sr.
Presidente, o penoso dever de trazer ao
conhecimento desta Casa a infausta notícia, do
passamento de Gabriel Curvello Sampaio, num
derradeiro preito à amizade que nos unia e
registrando em nossos Anais tão triste acontecimento,
expressando, ainda, à sua família meu mais profundo
pesar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO (sem revisão
do orador.): – Sr. Presidente, não pretendia
ocupar hoje esta Tribuna, pois que já ontem tive
oportunidade de tratar aqui do assunto que me
levou a anteriormente inscrever-me para falar
nesta tarde. Mas, Senhores Senadores, como não
me foi possível apartear o nobre Senador José
Sarney, quando S. Ex.ª há pouco proferia aqui
brilhante discurso sôbre a situação do Nordeste –
em virtude de se haver esgotado o seu tempo de

– 203 –
orador – aproveito aquela minha inscrição para o
aparte que desejava dar ao ilustre representante do
Maranhão. O nobre Líder Eurico Rezende pedira,
evidentemente com a intenção de esclarecer e
colaborar, indicasse S. Ex.ª as medidas com as
quais o Govêrno Federal poderia deter o
empobrecimento crescente do Nordeste. Com a
mesma intenção de esclarecer e colaborar, permitome, então, citar algumas providências que, se
tomadas, amenizariam, a meu ver, o sofrimento da
gente nordestina.
INJUSTO REGIME DE TROCAS
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, ressalto que
é preciso modificar o injusto regime das trocas. O
Nordeste exportou, em 1970, quatrocentos milhões
de dólares aos preços internacionais correntes. Se
ao Nordeste fôsse permitido comprar, no exterior,
com êsses dólares, o de que carece para o seu
desenvolvimento, compraria, por exemplo, um
Volkswagen pelo preço de mil dólares. Como,
entretanto, não lhe é possível fazê-lo, temos de
adquiri-lo no mercado interno e, aí, por preço de
duas e meia a três vêzes superior ao preço
internacional. Conseqüentemente, exportamos 400
milhões de dólares, mas na realidade só recebemos
cêrca de 150 milhões.
Em discurso que aqui pronunciei, e também no
trabalho que apresentei à COCENE, cujo relatório
geral se recomenda à meditação dos homens
públicos dêste País, tão bem relata êle a grave
situação do Nordeste e lhe indica os remédios
adequados, sugeri fôssem isentos do malfadado ICM
ou o tivessem reduzido os produtos industrializados
que adquiríssemos no Centro-Sul, como já se faz
com os vendidos para o exterior.
No regime do Impôsto de Vendas e
Consignações, o Estado produtor cobrava 6% sôbre
o produto que vendia, e o Estado consumidor
cobrava 6,12 ou 18%, pois se tratava de impôsto
em cascata, – mas êsse impôsto era pago ao
Govêrno local, ficava na comunidade consumidora.
Hoje, no regime do ICM, o Estado produtor cobra
15% de impôsto, e o Estado consumidor o cobra
apenas sôbre o valor agregado ao produto, ou seja
2,5 a 3%. É esta uma das razões do crescente em-

pobrecimento do Estado consumidor e do
galopante enriquecimento do Estado produtor.
Se o Brasil fôsse um País de economia
igual, êsses inconvenientes não existiriam, mas,
como somos um País de economia extremamente
desigual – em que há um Estado, como São
Paulo, com uma renda per capita creio que êste
ano de 900 dólares e o Piauí com uma renda per
capita de 70 dólares – evidentemente o que se
está verificando é a drenagem violenta de
recursos para o Estado produtor.
O ICM, na realidade, Sr. Presidente, é um
impôsto de consumo. Na história do Mundo, os
Países coloniais, por mais cruéis, jamais
cobraram impôsto de consumo de suas colônias.
E o que nós estamos pagando ao Estado
produtor, através do ICM, é típico impôsto de
consumo que deveria ficar na comunidade
consumidora para nutrir-lhe o bem estar e
promover-lhe o desenvolvimento.
APARTE
O SR. SALDANHA DERZI: – V. Ex.ª me
permite?
O SR. ARNON DE MELLO: – Com muita
honra, nobre Senador.
O SR. SALDANHA DERZI: – Nobre
Senador Arnon de Mello, estou ouvindo com
atenção o discurso de V. Ex.ª. Louvo mesmo a
preocupação de V. Ex.ª em defesa...
O SR. ARNON DE MELLO: – do Brasil.
O SR. SALDANHA DERZI: – ...contra as
dificuldades que têm assolado especialmente o
Nordeste do País. Todos nós estamos de acôrdo:
é preciso que se encontrem soluções para minorar
o sofrimento daqueles bravos brasileiros que
trabalham para o progresso desta Nação. Mas com
o raciocínio de V. Ex.ª, se fôssemos terminar com
o ICM em todos os Estados produtores, o que
seria dêsses Estados, o que seria de São Paulo se
exportasse para todo o Brasil tudo o que
produz e não recebesse o ICM? Então, iríamos
ver o empobrecimento de um grande Estado,
que realmente é a alavanca do progresso
desta Nação, sem grandes benefícios para as
zonas consumidoras. Louvo V. Ex.ª para que se
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encontrem outras soluções de amparo as zonas pobres
do Nordeste, mas não esta de eliminarmos o ICM dos
Estados produtores, especialmente de São Paulo. Para
todo o Brasil, esta teria de ser medida de caráter geral,
e então, veríamos o que? O empobrecimento de um
Estado sem vantagem nenhuma para as outras
Regiões do País.
ICM

que a simples redução do ICM não resolveria o
problema do empobrecimento do Nordeste. Ainda há
pouco declarei que a nossa Região exportou, no ano
passado, aos preços correntes do mercado
internacional, 400 milhões de dólares, com os quais
poderíamos nos abastecer no mercado estrangeiro
do que precisamos. Entretanto, êsses dólares são
convertidos em cruzeiros, e fazemos nossas
compras, no mercado interno, por preços duas a três
vêzes mais altos do que no exterior.
O SR. SALDANHA DERZI: – Se importada do
exterior, a mercadoria seria totalmente isenta de
taxas, de impostos?
O SR. ARNON DE MELLO: – De ICM, sim,
que os outros países não nos cobram êsse impôsto
de consumo. E o preço da mercadoria seria duas a
três vêzes mais barato do que a compramos no
mercado interno.
O SR. SALDANHA DERZI: – Sabemos que
também o Nordeste, como outras Regiões do Brasil
concorre para as grandes exportações. É a
contribuição dessa geração que está sendo
sacrificada, para que possamos deixar aos nossos
sucessores um Brasil mais evoluído, mais
progressista e mais rico.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador
Saldanha Derzi, permita-me dizer-lhe que o calor
com que falo não matriza o regionalismo mas o meu
patriotismo, porquanto o que sobretudo defendo é a
unidade do Brasil, a segurança dêste País, o futuro
da nossa Pátria, que não se fortalecem com o
subdesenvolvimento, o empobrecimento crescente
do Nordeste. Não deixaremos aos nossos
sucessores um Brasil mais rico se não reduzirmos ou
extinguirmos a alarmante disparidade entre o NorteNordeste e o Centro-Sul.

O SR. ARNON DE MELLO: – Sinto...
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Um momento,
nobre Senador Franco Montoro. Sinto que o nobre
representante de Mato Grosso não estivesse presente
neste Plenário quando no mês passado debatemos o
magistral Relatório do Senador Virgílio Távora,
apresentado à Comissão de Estudos dos Problemas do
Nordeste. Nem a Comissão nem eu, que fui Relator da
parte referente à legislação tributária, propuzemos a
extinção do ICM. O que propuzemos, nobre Senador
Saldanha Derzi, foi que se dividisse ao meio o ICM
entre a comunidade produtora e a comunidade
consumidora. Com isso, evitaríamos também que o
poderoso São Paulo, que merece a minha maior
admiração, se visse, de um momento para outro, sem
mercado interno ao qual vender a sua produção. Com
a permanente drenagem dos recursos dos Estados
consumidores para o Estado produtor, o mercado
interno caminha para o colapso. E pior do que o
consumidor não ter dinheiro para comprar – o que lhe
diminui o bem estar –, é o produtor não ter a quem
vender o que produz – o que lhe cria o grave problema
de, além de não poder pagar os compromissos
assumidos com os investimentos, ter de dispensar a
mão-de-obra e parar a produção.
O SR. SALDANHA DERZI: – Também os 50%
APOIO DE SÃO PAULO
não resolveriam. Mas, pergunto a V. Ex.ª se o Nordeste
e outros Estados brasileiros não comprassem de São
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite-me V.
Paulo, onde iriam adquirir mercadoria, e sem os Ex.ª um aparte?
impostos, sem as taxas?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre
IMPORTAÇÃO
Senador Arnon de Mello, como Senador de
São Paulo e, acima de tudo, como Representante
O
SR.
ARNON
DE
MELLO:
– do povo brasileiro, desejava congratular-me com
Bem sei, nobre Senador Saldanha Derzi, V. Ex.ª pela obra patriótica que faz, não ape-
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nas em defesa do Nordeste, mas também em defesa
do Brasil.
O SR. ARNON DE MELLO: – E de São Paulo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Inclusive de
São Paulo. Declaro ao nobre colega que São Paulo
não reivindicou êsse ICM: esclareço que a grandeza
de São Paulo não se fêz com o ICM. São Paulo
cresceu sem essa medida. Sabe V. Ex.ª que ela foi
introduzida, inclusive, quando as finanças do Brasil
não eram dirigidas por um paulista.
O SR. ARNON DE MELLO: – Contraaparteando V. Ex.ª, desejo recordar que era
Secretário da Fazenda de São Paulo, quando da
criação do ICM, o Ministro Delfim Neto, e S. Ex.ª foi,
então, contrário à medida.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª
confirma o que eu dizia. Evidentemente, acima de
tudo, o interêsse de todos os brasileiros é o de que o
Brasil cresça de forma homogênea. A disparidade
existente, essa injustiça, não prejudica apenas uma
região, prejudica todo o Brasil. Até do ponto de vista
estreito do interêsse econômico, São Paulo precisa
ter um mercado consumidor para a sua produção. E,
sem que haja um mínimo de bem-estar, de
capacidade aquisitiva por parte de todos os demais
Estados do Brasil, e particularmente do Nordeste,
será impossível manter o desenvolvimento do Estado
de São Paulo. Aliás, a crise que V. Ex.ª diz existir no
Nordeste já está acarretando conseqüências para
São Paulo.
OBJETIVO DO APARTE
O SR. ARNON DE MELLO: – Realmente,
nobre Senador Franco Montoro, mercê do
enfraquecimento do mercado interno, São Paulo já
começa a encontrar dificuldades não sòmente para
vender o que produz mas também para receber dos
seus compradores a importância correspondente às
suas vendas.
O SR. FRANCO MONTORO: – O objetivo de
meu aparte, nobre Senador, foi apenas dar a
amplitude que tem o discurso de V. Ex.ª, que não
está defendendo apenas o Nordeste, mas
defendendo o Brasil. V. Ex.ª traz a esta Casa uma
questão concreta, e com isto está prestando
magnífica colaboração ao Govêrno. Não me venham

perguntar se o seu discurso é de crítica, ou se não é
crítica ao Govêrno, porque o Presidente da
República pede ao Congresso Nacional que faça o
jôgo da verdade, que aponte o problema tal como êle
está, para que seja encontrada uma solução. V. Ex.ª
dá uma contribuição patriótica, como igualmente
estão fazendo os demais integrantes da Bancada
nordestina, apontando a realidade para a qual não
podemos fechar os olhos. Devemos patriòticamente,
acima de divisões regionais ou de divisões
partidárias, ter presente êste problema que ameaça
realmente o futuro do desenvolvimento brasileiro.
O SR. ARNON DE MELLO: – Senador Franco
Montoro, líder do MDB, paulista e representante de
São Paulo, o aparte de V. Ex.ª enaltece a sua
consciência de homem público, engrandece esta
Casa e honra a vida política brasileira.
NORDESTINOS EM SÃO PAULO
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não, nobre
Líder Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS: – O nobre Senador
Franco Montoro declarou que não foi o ICM que fêz a
grandeza de São Paulo. Eu queria apenas deixar
expresso que a grandeza de São Paulo se fêz e está
sendo feita por todo o Brasil. Para a grandeza de
São Paulo temos contribuído muito, nós, paus-dearara,
que
ali
chegamos
aos
magotes,
constantemente, levados do Nordeste. Por isso acho,
e graças a Deus que já há esta compreensão, que
São Paulo reconhece ter recebido tanto dos
nordestinos que tem o dever de devolver ao
Nordeste aquilo que nós já lhe demos, na
contribuição do nosso suor, das nossas lágrimas e
do nosso sangue, para repetir a expressão de
Churchill.
O SR. FRANCO MONTORO: – Faço minhas
as palavras do nobre Senador Ruy Santos.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador
Ruy Santos, sôbre o assunto que me traz à
tribuna, conversei longamente com o eminente
brasileiro Clemente Mariani, filho do Estado
de V. Ex.ª, Ministro da Fazenda do Govêrno
Jânio
Quadros
e
hoje
Presiden-
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te do Banco da Bahia. Entregou-me ilustre homem
público documento impressionante referente à
situação do Nordeste em relação ao Centro-Sul. São
as transferências de dinheiro da nossa Região para
São Paulo. Transferimos semanalmente do Nordeste
para São Paulo e Guanabara cêrca de cem milhões
de cruzeiros, e daí recebemos cêrca de quinze
milhões de cruzeiros. Vê-se que o esvaziamento da
Região é galopante. Falo na defesa do Nordeste de
hoje e de amanhã, tanto como na de São Paulo do
presente e do futuro. Com o mesmo calor com que
agora debato êste assunto, ocupei a Tribuna no ano
passado para protestar contra a injustiça de deduzirse a cota de produção de açúcar do Nordeste em
benefício do Centro-Sul. E tivemos, os alagoanos, a
compreensão do atual Presidente do IAA, o General
Tavares Carmo, cujo patriotismo não me canso de
louvar.
IRMÃOS DE SOFRIMENTO
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Com grande
prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Ouço V. Ex.ª, como
sempre, com o maior respeito...
O SR. ARNON DE MELLO: – Somos irmãos
de sofrimento, pois que V. Ex.ª é do Norte-Nordeste.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...quando faz a
colocação dos problemas brasileiros e do Nordeste
aqui no Senado. A tese que V. Ex.ª hoje está
defendendo tem sido abordada diversas vêzes por V.
Ex.ª, e tem-me preocupado. Diz V. Ex.ª que somos
irmãos de sofrimento. O nosso sofrimento é comum,
a nossa angústia também o é, como grande e
comum é a nossa esperança de tornar êste País um
País desenvolvido, um País com níveis de bem-estar
satisfatório capaz, portanto, de nos proporcionar
felicidade pelo menos na ordem material das coisas.
Mas eu não gostaria de dar nenhuma conotação
emocional às observações que ouso fazer à
discurso de V. Ex.ª tem insistido no problema do
ICM. O assunto é extremamente técnico.
Compulsando
os
debates
relativamente
à
Emenda Constitucional que proporcionou a reforma
tributária, no Govêrno Castello Branco, eliminando

inclusive o Impôsto de Indústrias e Profissões e o
Impôsto de Vendas e Consignações, que era em
cascata, constatamos que o Govêrno, àquela
época, em face da conjuntura, que se caracterizava
por uma inflação quase galopante, quis,
decididamente, deter essa inflação, inclusive
buscando nesse instrumental – a Reforma
Tributária – os métodos e os processos para
estancá-la. As discussões havidas na Câmara – e
eu, a essa época, estava na minha Província
distante, cumprindo as minhas obrigações de
professor universitário, mas sempre voltado para os
problemas do Brasil – as discussões havidas se
feriam em plano político e em plano técnico; e a
Reforma Tributária saiu vitoriosa, não como uma
expressão de solução política, mas sim como uma
solução eminentemente técnica. Aos impostos
havia-se de dar, agora, uma conotação econômica,
despida do colorido político, pôsto que até
referência a discriminação tributária – que foi
característica
da
República
fazer
aquela
discriminação, associando ao princípio de
autonomia do Estado e do Município – até isso foi
superado, pois foi conferido a alguns impostos a
dimensão de impôsto nacional, como disse o
Ministro Octávio Gouvêa de Bulhões ao discutir o
problema dessa Emenda Constitucional. Pois bem,
entendo que, quando colocamos o assunto
aritmèticamente, dizendo que se evadem rendas do
Nordeste e do Amazonas em cem milhões, e não
há retôrno de numerário, nós não estamos fazendo
uma colocação completa, isto é, com todos os
dados, porque, realmente, se pagamos cem
milhões a uma determinada praça do Centro-Sul,
êsses cem milhões estão em função de
mercadorias e bens para atender às necessidades
do Norte e do Nordeste. Seria importante
discriminar o pagamento do volume de impôsto em
função do volume de mercadorias. Seria também
necessário que se examinasse – eu estou
simplesmente suscitando um outro ângulo para o
debate e para que V. Ex.ª em sua inteligência
sempre lúcida faça o devido exame, o que será
valioso, face a sua categoria de expert em problema
do Nordeste. Êsse outro ângulo, êsse outro aspecto
– e diríamos que é importante – é relativamente à
questão da exportação e importação. O Go-
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vêrno disciplina a importação, a fim de que compremos
no mercado interno o maior número de itens para
satisfazer as necessidades do consumidor brasileiro, e
para aceitar isso precisamos nos colocar numa
perspectiva de macroeconomia. Uma das grandes
coisas que a Revolução fêz e que representa, um passo
decisivo no nosso amadurecimento nacional, foi
considerar o problema brasileiro dentro de uma
concepção global. A economia brasileira passou a ser
uma economia global, e nós, no esfôrço de
desenvolvimento, quando realizamos exportação e
porfiamos demasiadamente nesse processo de exportar
o fazemos em função da política de desenvolvimento.
Exportamos para compensar a importação. E o Govêrno
necessita de importar máquinas, de importar
implementos, insumos, de importar tôda uma gama de
instrumentais vinculados diretamente aos projetos de
desenvolvimento, que exigem tecnologia que ainda não
temos. Então, dando essa dimensão Brasil ao problema
no qual o Nordeste e a Amazônia estão situados, não
estaremos defendendo o Centro-Sul, estaremos
contribuindo todos com o sofrimento, com privação,
como diz V. Ex.ª, porque se no exterior há mercadoria
com preço menor, e não buscamo-la, estaremos
pagando mais, condicionados aos interêsses nacionais,
por um projeto nacional de desenvolvimento. E êsse é o
empenho de V. Ex.ª, como é o empenho de todos nós
liderados pelo Presidente Médici, nesta hora meridiana
em que o Brasil está marchando para se tornar uma
grande potência.
OS NÚMEROS COMPROVAM
O SR. ARNON DE MELLO: – Senador José
Lindoso, eminente Líder da ARENA nesta Casa,
partido ao qual pertenço: como vai, nobre Senador, não
vai. Aí estão os números para comprovar a
impossibilidade
do
desenvolvimento
com
o
enfraquecimento do mercado interno. As palavras
são muito bonitas, mas a realidade é extremamente
dolorosa. Os Estados Unidos dispararam à
nossa frente em matéria de progresso, porque
nós, bloqueados pelo regime escravagista, não
tivemos condições de criar o nosso mercado
interno, enquanto o dêles era criado e crescia.
Ainda ontem, falava eu aqui sôbre a ação do
Banco do Nordeste no sertão alagoano, quan-

do o eminente Senador Waldemar Alcântara me deu,
para honra minha, brilhante aparte, com o qual
concordei inteiramente, mas acentuando que as
palavras eram, sem dúvida, fabulosas, as intenções
e os planos do Banco do Nordeste muito bons, mas
a realidade se apresentava outra, cruel, trágica.
PARTE DO DIABO
Ao ouvir as belas palavras de V. Ex.ª, que tão
bem dizem do emérito Professor Universitário que é,
lembro de novo a frase de André Gide, no prefácio
de seu romance "Paludes": na obra do escritor há a
parte dêle, que é a que êle quis dizer, e a parte de
Deus, que é a que o leitor descobre. Na lei, nobre
Senador José Lindoso – repito-o mais uma vez – há
também a parte do diabo, que é aquela que desvirtua
as intenções do legislador.
V. Ex.ª citou, em seu excelente arrazoado, o
grande brasileiro Otávio Gouvêa de Bulhões, Ministro
da Fazenda do Govêrno Castello Branco, ao tempo
em que se fêz a Reforma Tributária. Com êle
também conversei sôbre o ICM, e, mais do que
conversei com êle, lí dêle três artigos publicados na
revista "Visão". Não mantém o Professor Bulhões, a
respeito do ICM, agora, depois de estar êle em vigor,
a mesma opinião de antes.
IMPÔSTO MISTÉRIO
Devo acrescentar ainda que, como impôsto
estadual, o ICM só existe no Brasil. Em todos os
outros países que o implantaram, êle é unitário, com
o que se evita que Estados mais desenvolvidos e
ricos o dispensem para vencer na competição do
mercado interno os Estados mais pobres. Um
exemplo disso: em Alagoas, nobre Senador, ovos
levados de São Paulo são vendidos por preço inferior
aos ovos vendidos em São Paulo. São Paulo isentou
do ICM o algodão e a cana-de-açúcar. Se o meu
pequeno Estado de Alagoas isentasse do ICM a
cana-de-açúcar, não teria recursos para viver. E,
ainda a propósito do nosso empobrecimento, nobre
Senador José Lindoso, vale a pena ressaltar que
em 1969, Alagoas comprou 100 tratores. Calculavase, então, que, em 1970, 1971 e 1972, Alagoas
compraria um total de 1.500 tratores. Sabe V.
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Ex.ª quantos tratores. Alagoas pôde comprar êste
ano? Quinze tratores. Somos um Estado onde a
indústria açucareira é relativamente poderosa, mas a
exigüidade de recursos não nos permitiu adquirir mais
tratores.
TEORIA E REALIDADE
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não, Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Queria dar uma
contribuição concreta à tese de V. Ex.ª. O nobre
Senador José Lindoso lembrou bem a argumentação
teórica apresentada por ocasião da modificação da
Legislação Tributária. Mas a teoria deve passar pelo
crivo da realidade. Feita a experiência, qual o resultado?
Manter uma teoria, explicada, teòricamente, de forma
perfeita, mas que a realidade demonstra ser injusta e
contrária ao interêsse nacional, positivamente não será
boa política. Acabo de receber, nobre Senador, um
estudo sôbre o mesmo tema realizado por economistas
e engenheiros de Recife, tendo à frente um colega
nosso, Sebastião Barreto Campelo, que V. Ex.ª deve
conhecer...
O SR. ARNON DE MELLO: – Conheço bem, e
lhe estimo o valor.
O SR. FRANCO MONTORO: – ...que honra a
representação de Pernambuco. Enviou-me êle cópia
de um trabalho sôbre a reformulação da sistemática
do ICM. Apresenta os seguintes dados estatísticos,
feitos em colaboração com três economistas: Agripino
Pessoa Santana, Luciano Carneiro e Masson Pessoa
Filho. Está aqui o resultado: ICM pago pelo Nordeste
aos Estados da Região Centro-Sul; 283 milhões e 6
mil cruzeiros; ICM pago por êsses Estados ao
Nordeste: 56 milhões de cruzeiros. Diferença em
prejuízo do Nordeste: 326 milhões, 963 mil e 100
cruzeiros. Está aqui o dado objetivo, a resposta que a
realidade dá, porque, nesta matéria, é a realidade que
nos tem de dar as grandes lições. A inteligência está
na humildade de olhar a realidade e reconhecê-la, tal
como ela se apresenta. Isso revela que tal situação
não pode continuar. Vi, nesse trabalho, uma
confirmação da magnífica tese que V. Ex.ª defendeu e

que li com a maior atenção, tendo-a divulgado, em
São Paulo, em setores formadores dos futuros
economistas que poderão influir na boa solução
dêsse problema.
BOA FOI A INTENÇÃO
O SR. ARNON DE MELLO: – Tenho sido
procurado constantemente por estudantes que me
pedem essas informações, convencidos da
verdade dos números.
O SR. FRANCO MONTORO: – Exato.
O SR. ARNON DE MELLO: – Lamento,
apenas, ver o nobre Senador José Lindoso
contrariar ponto de vista que tanto beneficia o
Estado de S. Ex.ª, como o meu. São Paulo
arrecada em poucas horas, por exemplo, o que o
Amazonas arrecada em um mês. Evidentemente, o
gigantismo do Estado de São Paulo não interessa
ao Norte-Nordeste, não interessa ao Brasil nem
mesmo ao Estado de São Paulo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me
V. Ex.ª completar o meu aparte. Queria, em
complemento, declarar que a impressão do
Senador José Lindoso era a minha também. S.
Ex.ª lembrou, penso que com muita oportunidade,
as razões invocadas na fundamentação da
intenção A fundamentação teórica, como disse, foi
perfeita, impressionou a todos e não penso que
haja, da parte de V. Ex.ª nem de ninguém, a
tentativa, a decisão de acusar alguém por ter feito
tal experiência. Acontece que a experiência se
está revelando contrária...
O SR. ARNON DE MELLO: – A medida foi
tomada, sem dúvida, com boas intenções.
O SR. FRANCO MONTORO: – Foi feita com
a melhor das intenções. Mas temos que olhar a
realidade e, neste sentido, parece-me que a tese
de V. Ex.ª não é, apenas, da bancada do
Nordeste, pois eu, pelo menos, de São Paulo,
estou de acôrdo com ela. A realidade exige uma
revisão da matéria e com urgência, porque,
como V. Ex.ª já mencionou, isso esta
prejudicando inclusive São Paulo. Os problemas
que São Paulo está tendo são desconhecidos,
talvez, da opinião pública. Há, inclusive, um de-
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semprêgo em massa, reconhecido em documento
oficial, como conseqüência da falta de mercado.
O SR. ARNON DE MELLO: – A situação se
agrava, ameaçadora.
O SR. FRANCO MONTORO: – Além dessa
conseqüência, segundo os dados, a mortalidade
infantil em São Paulo, Capital, está aumentando. A
causa científica, indicada pelo Secretário de Saúde,
é a deficiência alimentar decorrente das dificuldades
econômicas do chefe de família, ora sofrendo os
resultados dessa situação injusta. Vê V. Ex.ª que
todo o Brasil tem, até do ponto de vista direto,
imediato e econômico, um interêsse na reformulação
que V. Ex.ª defende.
OUVINDO TÉCNICOS
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador
Franco Montoro, antes de fazer o trabalho que
apresentei à COCENE, acolhido, com muita honra
para mim, pelo grande Senador Virgílio Távora, ouvi
numerosos técnicos. Fui a Minas Gerais conversar
com o Governador Rondon Pacheco. S. Ex.ª me
declarou que, ainda quando Chefe da Casa Civil do
Marechal Costa e Silva, havia chamado para o fato a
atenção do Sr. Presidente da República. Fui a São
Paulo, e lá conversei com o Secretário da Fazenda
do Estado; fui ao Paraná, e lá conversei com o
Secretário da Fazenda do Estado, que, por sinal, fôra
um dos assessôres do Sr. Ministro da Fazenda.
Conversei também com várias outras personalidades
conhecedoras dos problemas nacionais. De um
dêsses brasileiros, nosso antigo representante no
Fundo Monetário Internacional, ouvi que, ao ser
implantada a Reforma Tributária, com a criação do
ICM, lhe disse o representante da Alemanha no
mesmo Fundo Monetário Internacional, hoje Diretor
do Deutsch Bank, o seguinte: "Vocês, brasileiros,
são realmente corajosos, porque nós, da Alemanha,
onde a economia é mais igual, para adotarmos o
ICM, fizemos numerosas pesquisas e, assim mesmo,
o adotamos unitário, e não estadual, como no Brasil."
Sr. Presidente, era meu intento falar apenas
dois minutos. Mas os eminentes colegas, nobres
Senadores Saldanha Derzi, Franco Montoro, Ruy

Santos e José Lindoso, que tanto me honraram com
seus apartes, me fizeram permanecer mais tempo
nesta tribuna. Vou terminar, reservando-me para
voltar ao assunto em outra oportunidade.
NÔVO APARTE
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me chamou à
colação, e eu poderia invocar aqui o Mestre Machado
de Assis: "A confusão é geral." Não entendo porque o
ICM é responsável pela mortalidade infantil em São
Paulo, na versão do Senador Franco Montoro. Ao
fazer as observações ao discurso de V. Ex.ª assinalei
que desejava fazê-lo sem nenhuma conotação
emocional. Quando da Reforma Tributária não éramos
representantes do povo no Congresso; aceitamo-la
como estudioso na base da argumentação técnica e
no esquema do equilíbrio de receita das diversas
entidades públicas surgiram os fundos de participação
para os municípios e para os Estados. Na
reformulação geral foram assinalados êsses aspectos
técnicos. V. Ex.ª lamenta que eu esteja dando
contribuição ao debate, fazendo uma conotação de
malícia, como se eu...
O SR. ARNON DE MELLO: – Não tive
nenhuma intenção de malícia, nobre líder José
Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Quero dizer a V. Ex.ª
que o fato de se declarar estar eu contra o Amazonas,
nesta Casa, não vai significar que o Professor Franco
Montoro, eminente Senador da República, esteja
contra São Paulo. O problema não pode ter sentido
regionalista nem pode ser tratado emocionalmente.
Bem o faz V. Ex.ª quando procura abordá-lo despido
dessa conotação, o que nem sempre consegue tôda
vez que se liberta dos trabalhos de pesquisa, dos
trabalhos escritos que apresenta ao Senado. Porque é
com o ardor do debate que, por vêzes, somos
surpreendidos por êsse tom emocional na discussão
do assunto por parte do nobre Senador. Repito a V.
Ex.ª: entendo que a colocação do problema
tem sido feita, por vêzes, parcialmente. Quando re-
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clamamos o valor ela exportação e, ao mesmo
tempo, a coibição da livre importação, estamos
pagando um tributo, estamos tendo um ônus...
ÔNUS
O SR. ARNON DE MELLO: – Que ônus
podemos pagar, ilustre Senador, nós, Estados do
Nordeste, se vivemos à custa do Govêrno Federal,
sem recursos próprios para promover o nosso
desenvolvimento?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Com a nossa
pobreza e apesar dela fomos tangidos para a
realização épica do desenvolvimento do Brasil. Pois
bem, para êsse desenvolvimento há projetos
nacionais. Isso não significa que, ao fazer a
observação e a colocação nas dimensões de projeto
nacional de desenvolvimento, ao dar as explicações
que entendo, conscientemente, estejam dentro da
base da verdade, isso não significa que esteja
adotando como plenamente válido sob o angulo
técnico a permanência do ICM como se apresenta
até agora. Mas, nas suas conseqüências gerais,
estamos pagando realmente um tributo à obra
ciclópica que a nossa geração foi chamada a realizar
– a do desenvolvimento. E foi exatamente contra o
processo inflacionário galopante que se fêz a
Reforma Tributária. Não estamos vendo só o
Nordeste ou só o Amazonas – e eu seria a última
pessoa a estar contra o Nordeste ou contra a
Amazônia, porque estou sempre a favor do Brasil,
por formação como todos nós, e por destinação, por
tudo quanto é mais vital na nossa destinação terrena.
Então, quero repor o debate nos devidos têrmos:
acho que o assunto deve ser estudado com todo o
cuidado, tècnicamente, mas não se deve, em
absoluto, debitar ao ICM até a mortalidade infantil de
S. Paulo, não se lhe deve debitar tôdas as
infelicidades que possam ocorrer no Amazonas,
como a enchente, ou no Nordeste, como a sêca. Isto
desfigura o problema, prejudica a possibilidade de
estudá-lo dentro do prisma que V. Ex.ª coloca com
tanta veemência a ponto de considerar uma questão
vital, e que eu admito pela sua sensibilidade cívica,
que o seja; apenas precisamos inserí-la no interêsse
do País.

RETIFICAÇÃO
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço um
aparte, porque gostaria de fazer uma retificação.
(Assentimento do orador.) Penso que não
consegui fazer-me entender pelo nobre Senador
José Lindoso – não sei se por truque de oratória
de S. Ex.ª ou se porque, sinceramente, S. Ex.ª
acredita naquilo que disse. Ninguém afirmou aqui
que o ICM estava matando crianças em São
Paulo! Isso vai por conta da brilhante inteligência
e do raciocínio dialético de S. Ex.ª. Quando se
falava da situação magnífica de São Paulo,
mencionei apenas, não quis deixar transitar em
julgado essa situação porque hoje, em São Paulo,
estão morrendo mais crianças do que morreram
no Rio, no ano passado. Citei um dado oficial, um
fato objetivo que aí está. E não poderia permitir
que a referência a êsse dado objetivo, que deve
merecer reflexão séria, se preste a uma
interpretação verdadeiramente ginástica como foi
feito.
O SR. ARNON DE MELLO: – Muito obrigado,
nobre Senador Franco Montoro. Eu quase pedi um
aparte a V. Ex.ª e ao nobre Senador José Lindoso
para poder continuar êste pronunciamento
improvisado, apressado.
Por maior que seja o respeito, a admiração e o
aprêço que tenha pelo eminente Senador José
Lindoso, devo, com franqueza, dizer que a tese
defendida por S. Ex.ª é sumamente estranha: nunca
vi desenvolvimento nacional na base do
empobrecimento de uma Região e enriquecimento
galopante de outra. Houve distorção, ao impacto da
realidade...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Defendo uma
tese...
O SR. ARNON DE MELLO: – ...nas intenções
dos autores da Reforma Tributária, nobre Senador.
O SR. FRANCO MONTORO: – Vamos corrigir
o êrro.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nem Machado
de Assis, que V. Ex.ª, com o seu bom gôsto literário,
citou, defenderia tese igual.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Acho que Machado
de Assis está com a razão! A confusão é geral.
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CONFUSÃO
O SR. ARNON DE MELLO: – Não sei onde está
a confusão nem quem a promove. Ninguém mais do
que eu defende o desenvolvimento global, mas
desenvolvimento global não quer dizer empobrecer a
Região menos adiantada, no caso o Nordeste, e
enriquecer a Região mais avançada, como é a CentroSul.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Mas, Sr. Senador, o
nobre Senador Franco Montoro disse que São Paulo
está na maior pobreza. Não entendo mais o apoio dêle
à tese de V. Ex.ª.
CRUZAM-SE APARTES
O SR. ARNON DE MELLO: – Agora percebo a
confusão: V. Ex.ª, do Amazonas, que podia estar
apoiando a tese que defendo, faz restrições a ela, e o
Senador Franco Montoro, de São Paulo, que podia
estar combatendo-a, defende-a. O desenvolvimento
que agiganta no presente o Estado de São Paulo, sem
abrir-lhe perspectivas de futuro, não prejudica sòmente
o Norte-Nordeste mas o resto do Brasil, também o
Paraná, Minas Gerais. Não falo de oitiva, nobre
Senador. Procurei estudar o assunto para cumprir a
tarefa de que me incumbiu a COCENE.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me perdoe...
TROCA DE NOMES
O SR. ARNON DE MELLO: – Também não
estou dizendo que V. Ex.ª esteja falando de oitiva.
Nobre Senador Franco Montoro, não vá pensar...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – É uma honra
excepcional V. Ex.ª me confundir com nobre Senador
Franco Montoro. É simplesmente uma adição à
confusão geral de argumentos, de teses que estamos
apreciando neste Plenário. Jamais disse que V. Ex.ª
estaria falando de oitiva; V. Ex.ª declarou simplesmente
que falava de improviso.
O SR. ARNON DE MELLO: – De improviso,
sim, mas valendo-me de dados que anteriormente
colhi.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª tem trazido à
Casa estudos bem fundamentados...
O SR. ARNON DE MELLO: – E
igualmente
o
nobre
Senador
José
Lin-

doso, a quem aproveito o ensejo para felicitar
pelo seu recente discurso sôbre municípios.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...altamente
apoiados em estatísticas oficiais, e não estou, em
absoluto, me contrapondo a teses, mas
dimensionando o problema em têrmos de
desenvolvimento,
de
projeto
de
desenvolvimento...
O SR. ARNON DE MELLO: – Prefiria que
V. Ex.ª...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permita-me
concluir meu aparte. O Presidente da República
disse que a economia vai bem, mas o povo vai
mal. Todos o sabemos, todos o sentimos. Vimos
de uma campanha eleitoral e sentimos, na
verdade, o sofrimento do povo brasileiro, o
pauperismo em tôdas as dimensões. É
exatamente
para
nos
libertarmos
dêsse
pauperismo que estamos pagando tributo a um
processo de desenvolvimento na projeção dêsse
que o Chefe do Govêrno está realizando.
Discutimos, no Congresso, o Plano Nacional de
Desenvolvimento, através dos investimentos
prioritários que o Govêrno pretende fazer. Se
tècnicamente é inconveniente, demonstremos
sem emoção e sem exasperação ao Govêrno
essas inconveniências, no campo tributário
convençamos o Presidente da República, porque
Sua Excelência é sensível a isso; reformulemos,
porquanto, acima de tudo, existe a preocupação
de fazer o jôgo da verdade e construir uma
grande Nação.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre
Senador José Lindoso, que fizemos nós, da
ARENA, senão levar ao Govêrno o trabalho da
COCENE, o relatório do Senador Virgilio Távora
sôbre os problemas do Nordeste? Nobre Senador
José Lindoso, aqui ninguém está combatendo S.
Ex.ª o Sr. Presidente da República, a quem rendo
minhas maiores homenagens pelos inestimáveis
serviços que está prestando ao Brasil nesta hora
histórica. Devo declarar, entretanto, a V.
Ex.ª, nobre Senador, com a minha consciência de
homem público, que tudo que se está
realizando em favor do Nordeste não produzirá os
efeitos desejados se não fôr modificado o
regime de trocas e o regime do ICM, se não
forem tomadas outras providências correlatas. O
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Brasil está cansado de mandar dinheiro para o
Nordeste, dinheiro que ali chega num dia e volta no
outro para São Paulo. Ainda ontem proferi discurso
nesta Casa, relatando o que me parece conveniente
ao Nordeste.
Sr. Presidente, desejo, ao terminar, pedir
desculpas ao nobre Senador José Lindoso, que tanto
admiro, por ter, num lapso inconcebível, trocado o
nome de S. Ex.ª, tão conhecida figura da vida pública
brasileira, pelo do nobre Senador Franco Montoro.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não há porque. É
uma grande honra para mim ser confundido com o
nobre Senador Franco Montoro.
O SR. ARNON DE MELLO: – Não houve
confusão, nobre Senador, porque V. Ex.ª é
inconfundível. Houve simples troca de palavras. Sr.
Presidente, tenho um compromisso fora dêste
Plenário, e já estou atrasado. Evidentemente, na
pressa em que falo cometi êsse grave lapso, de que
humildemente me penitencio, esperando que o
eminente Senador José Lindoso, com a sua habitual
generosidade, aceite as escusas de um neófito no
improviso parlamentar. Conforta-me, entretanto,
considerar que o lapso não é tão grave, porque, se a
troca de nomes fere porventura a sensibilidade do
ilustre Líder da ARENA, – já que lhe provocou tão
pronta observação – a comparação não o diminui. O
nobre Senador José Lindoso já o declarou: tanto
quanto eu, tem S. Ex.ª pelo eminente Senador
Franco Montoro a maior admiração e o maior aprêço.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
(Os documentos a que se refere o Senador
Arnon de Mello, em seu discurso, encontra-se
publicado no DCN – Seção II – do dia 24 de
novembro de 1971.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador Orlando Zancaner.
(Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Torres. (Pausa.)
Não está presente.

Com a palavra o nobre Senador Franco
Montoro. (Pausa.)
O SR. FRANCO MONTORO (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, exatamente pela
oportunidade do tema que não pode deixar indiferentes
os responsáveis pela legislação brasileira, quero trazer
ao conhecimento do Senado o estudo realizado por
uma equipe jovem de engenheiros e economistas
chefiada por Sebastião Barreto Campelo, sôbre a
reformulação da sistemática do I.C.M.
Êsse trabalho, Sr. Presidente, realizado com a
objetividade em que são especialistas os engenheiros,
apresenta uma série de dados que merecem a
consideração da Casa. Acima das divisões regionais,
acima das divisões partidárias é preciso que todos os
homens do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro do
País, se debrucem sôbre êste problema da nossa
legislação tributária.
Iniciou-se uma experiência no Brasil. Trouxe
alguns aspectos positivos mas trouxe, também, graves
aspectos negativos. Aqui foram mencionados alguns. A
Bancada Nordestina tem-se caracterizado, sem
excetuar nenhum dos seus representantes, pela
apresentação objetiva dêsse quadro. Ainda hoje vários
discursos foram proferidos mencionando a situação
desesperadora em que se encontra essa região.
Penso que aquêles Senadores que trazem ao
conhecimento da Casa e da Nação êsses problemas
não estão desservindo ao Govêrno, não estão
desservindo ao Presidente da República. Pelo
contrário, estão dando a S. Ex.ª a verdadeira
colaboração. Desservem ao Presidente aquêles que
fecham os olhos à realidade, aquêles que querem fazer
crer que não há problemas no Brasil, que estamos
numa época em que todos vivem felizes, a população
desfruta um excelente nível de vida, o índice de renda
per capita é cada vez maior.
Temos dito, Sr. Presidente, que êsses
índices são fórmulas abstratas. Falar que a
renda per capita aumentou não quer dizer que
o povo vai melhor. A renda per capita do
Nordeste pode ter subido porque alguma indústria pode
ter tido lá lucros fabulosos. Por exemplo, a renda per
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capita do Kuwait, uma das nações mais
subdesenvolvidas e miseráveis, é uma das maiores
do mundo, porque lá estão grandes companhias
petrolíferas.
Toma-se a renda geral e divide-se pelo
número de habitantes e tem-se a média.
Uns têm demais e outros têm de menos, mas
a renda per capita, a média, é muito boa.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Pois não,
nobre colega.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Ouço V. Ex.ª com o
maior respeito, num pronunciamento de natureza
técnica, a chamar a atenção para o problema da
economia. E digo a V. Ex.ª, na mesma linha de
raciocínio, que a confiança que temos no futuro
dêste País – nós que integramos o Govêrno da
República, apoiamos a Revolução de março de 64 –
não significa uma posição de euforia. Pelo contrário,
a respeito dos problemas que V. Ex.ª está tratando,
sôbre êste do sentido de euforia que avassala a
opinião pública, no entender de V. Ex.ª, precisamos
dizer que o Presidente da República já declarou que
a economia vai bem, mas o povo vai mal. E é por
isso que S. Ex.ª lançou o PROTERRA e por isso que
S. Ex.ª promoveu, recentemente, o PRODOESTE, e
é por isso que S. Ex.ª tem repetidas vêzes – se V.
Ex.ª já concedeu a honra ao Chefe do Govêrno de
percorrer os seus pronunciamentos deve ter notado
com que insistência S. Ex.ª a isso se refere –
propugnado por uma melhor distribuição de rendas.
Um dos objetivos dêste Govêrno é, portanto,
alcançar uma melhor distribuição de rendas. Aí estão
o PIS, o programa de formação patrimonial para o
funcionário público, estão tôdas essas medidas
visando essa correção de distribuição de renda que é
injusta – concordo com V. Ex.ª. Mas uma Nação num
plano de justiça social – e V. Ex.ª que é professor, e
cultor da Justiça e do Direito, sabe disso – não se
constrói num dia. Não podemos fazer absolutamente
o milagre dos pães, porque êste foi reservado ao
Homem-Deus, mas vamos fazer o milagre da tena-

cidade, da confiança, do desejo de construir. E isto,
aliás, o Govêrno inegàvelmente realiza. Contribua V.
Ex.ª, na posição de oposicionista, com a verdade,
com a grandeza, e a inteligência para êsse objetivo e
a Nação lhe será grata.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a V.
Ex.ª o aparte e a contribuição que traz ao meu
discurso, e quero esclarecer – e penso que consta
das notas taquigráficas do meu discurso – que, ao
me referir a euforia, não pretendi afirmar que todos
os membros do Govêrno, ou todos os representantes
do Partido do Govêrno participem desta posição.
Afirmei que muitos querem fazer crer que a situação
é de euforia. Vejo, com satisfação, que V. Ex.ª não
se alinha entre êsses. V. Ex.ª, com a elevação com
que o Presidente da República tem colocado os
problemas, quer a crítica objetiva e reconhece as
deficiências, os problemas e o muito que há a fazer
para que o Brasil atinja uma situação em que se
possa falar que há um bem-estar da sua população.
Quando V. Ex.ª me interrompeu, eu falava das
médias. V. Ex.ª deve ter testemunhado o debate que
tivemos com o Ministro da Fazenda. Falávamos do
salário-mínimo. S. Ex.ª imediatamente argumentou
com o salário médio. Esta é sempre a diferença.
Falar com médias é falar de algo que não tem
consistência real, porque se um ganha um milhão e
outro ganha um cruzeiro, a média é quinhentos
cruzeiros e cinqüenta centavos – mas um está
ganhando um milhão e outro apenas um cruzeiro.
Falar em média é uma forma de fugir à realidade.
Eu ouvi de um homem do interior de São
Paulo, com aquela sabedoria cabocla, esta
observação: "Se colocarmos um homem com os pés
no fôrno e a cabeça na geladeira, a temperatura
média deve ser boa". Esta comparação simples
mostra a total invalidade dessas grandes médias.
É preciso olhar a realidade concreta. E o que
estamos vendo, através do depoimento feito por
representantes de várias regiões do País e de
várias classes sociais? Vemos representantes
da agricultura protestar contra o abandono em que
se encontra a agricultura. Vemos representan-
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tes dos municípios protestar contra enfraquecimento
a que está reduzido o município brasileiro. Vemos os
trabalhadores protestar contra o salário, que nos
seus reajustamentos tem sido, sistemàticamente,
revisto em bases inferiores à inflação efetiva, como
tem reconhecido, objetivamente, o próprio Govêrno.
E vemos os representantes da grande região
Nordestina mostrar, ao contrário daqueles que
anunciavam um desenvolvimento extraordinário, a
situação de tristeza de miséria em que se encontra
essa região. É para isto que precisamos voltar os
nossos olhos e dar ao Govêrno a colaboração, não
apenas das nossas sugestões, mas das nossas
críticas e das nossas medidas.
Neste sentido, Sr. Presidente, pretendo que
seja incluído, como parte integrante do meu discurso,
como parte integrante dêste discurso o estudo feito
por representantes de outra região que não a minha.
Mas o Brasil só irá bem quando forem ouvidos os
brasileiros, de uma forma geral, do Norte, do Centro
e do Sul, e de tôdas as classes sociais, não apenas
os industriais que exportam, mas pequeno industrial
que está sofrendo, indo à falência (falências que têm
também aumentado prodigiosamente nos últimos
tempos), e também o homem que vive do seu
salário, o servidor público.
Em meu Estado, Sr. Presidente, passou-se um
ano e não se deu um reajustamento, nem sequer
proporcional à desvalorização da moeda. Promete-se
para o próximo ano um reajuste de 20%. Quer dizer,
como se deu a desvalorização da moeda e o servidor
continua receber a mesma coisa, êle está
efetivamente recebendo menos, está, a cada dia,
recebendo menos.
Êstes fatos é que precisam ser considerados
objetivamente.
Há
aspectos
positivos
no
desenvolvimento brasileiro, mas há aspectos
negativos e graves. Para êles é preciso voltar a
nossa atenção.
A colaboração que o Presidente Médici pediu a
um grupo de Senadores e Deputados do MDB, neste
Congresso, é que fizéssemos a crítica objetiva, como
temos feito. É muito mais fácil elogiar, é muito mais
simples dizer que tudo está certo. Corre-se o risco

de ser mal interpretado, corre-se o risco de receber,
muitas vêzes, respostas pouco agradáveis, quando se
fazem críticas objetivas.
Mas, Sr. Presidente, quando temos feito estas
críticas, sempre as temos feito acompanhadas de dados,
dados objetivos, para que se estabeleça o debate, que
explica a existência e é a razão de ser do Parlamento. É
dêsses debates que se pode esperar a modificação em
nossa situação econômica; em nossa situação social, e
é preciso acentuar sempre: em nossa situação política
também.
Na medida em que os homens que têm um
mandato popular não disponham de fôrça para poder
influir na direção dos destinos nacionais, estaremos no
regime de concentração de podêres, com a vantagem
dessa autoridade concentrada mas com todos os riscos,
principalmente num país com a imensa extensão
geográfica como o Brasil.
Concluindo, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
determine seja anexado ao meu discurso o estudo
dessa equipe de técnicos do Recife. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – V.
Ex.ª será atendido.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO.
REFORMULAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ICM
Sebastião de Araújo
Barreto Campello
Colaboram com esta tese:
Agripino Pessoa de Santana
Luciano Hitzschky Carneiro
Massilon Pessoa Filho.
A REFORMA TRIBUTARIA
Anteriormente ao ano de 1965 o impôsto cobrado
pelos Estados era o de Vendas e Consignações.
Qualquer venda efetuada era tributada na base de 6%,
sendo um mesmo produto tributado sucessivamente,
conforme o número de vendas efetuado.
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Esta sistemática acarretava um encarecimento
do produto, dificultando a sua comercialização.
Entretanto, quando um produto era fabricado num
Estado e vendido para um outro, a primeira
tributação era recolhida no Estado produtor e as
seguintes no comprador.
Como em última análise quem paga o imposto
é o consumidor, os contribuintes do Estado
consumidor pagavam 6% para o Estado produtor e
6% ou mais, conforme o número de revendas, para o
Estado consumidor. Assim, os contribuintes do
Estado subdesenvolvido contribuíam pouco para o
industrializado.
Com a reforma tributária, sob a inspiração de
Roberto Campos, as vendas passaram a ser
tributadas com Impôsto de Circulação de
Mercadorias, o qual incide sob a diferença de preços,
de compra e venda, de um mesmo produto num
estabelecimento. Assim, qualquer produto paga o
percentual de ICM sôbre o valor de seu preço final,
evitando o encarecimento sucessivo, feito em cada
comercialização.
Com a nova sistemática a comercialização foi
muito facilitada, porém criou uma grave distorsão
para os Estados não industrializados.
II – O PREJUÍZO DO NORDESTE
Quando uma fábrica efetua uma venda para
um comprador de outro Estado, a mesma é tributada
em 15% e o impôsto, pago pelo consumidor do
Estado importador, é recolhido para o Estado
exportador. Com esta sistemática criou-se o
paradoxo dos contribuintes dos Estados pobres
recolherem impostos para os Estados ricos, os quais
se tornam mais ricos.
O anexo nº 1, referente ao ano de 1968,
mostra a importação nordestina de produtos de São
Paulo, Guanabara e Estado do Rio, em cruzeiros de
1968 (dados da Fundação IBGE).
O anexo nº 2, referente ao mesmo ano, mostra
a exportação de produtos do Nordeste para os
mesmos Estados em cruzeiros de 1968 (dados da
Fundação IBGE). Por êles vemos que o Nordeste
exportou um total de Cr$ 373.622.000,00 e importou
Cr$ 2.553.376.000,00.

Calculando
encontramos:

o

ICM

correspondente,

Cr$
ICM pago pelo Nordeste a êsses
Estados........................................ 383.006.400,00
ICM pago por êsses Estados ao
Nordeste...................................... 56.043.300,00
Diferença .................................... 326.963.100,00
Valor êste, drenado dos recursos nordestinos
para os Estados ricos do Centro-Sul (valor em cruzeiros
de 1968).
No mesmo ano, o Nordeste recebeu de todo o
Brasil sob a forma de incentivos fiscais, inclusive a sua
própria contribuição, o total de Cr$ 456.682.000,00,
valôres em cruzeiros de 1968 (dados do discurso no
Senado Federal do Senador João Cleofas de Oliveira).
Assim, se retirarmos o 34/18 advindo do próprio
Nordeste, o valor dos incentivos fiscais das outras
regiões do País, investido aqui, deve ficar em tôrno de
Cr$ 388.000.000,00. Valor equivalente ao que
pagamos de ICM para enriquecer mais os Estados já
ricos.
Esta situação agravou-se bastante depois de
1968 com a substancial redução dos incentivos fiscais
(extensão dos mesmos à pesca, reflorestamento,
educação, turismo, etc.), o desvio dos mesmos para o
Plano de Integração Nacional e o aumento das nossas
importações da indústria paulista, em franca expansão.
Além disso, em 30 de dezembro de 1968, sob
argumento do deficit orçamentário, o Govêrno Federal,
através do Ato Complementar nº 40, reduziu em 50%
fundo de participação, abalando ainda mais a nossa
economia. Vale ressaltar que o deficit já está
completamente superado, a ponto de o Govêrno ter
aumentado as isenções, e, entretanto, o Ato
Complementar não foi revogado.
III – SOLUÇÃO
Para solucionar o problema devem ser isentas
de ICM as vendas feitas de um Estado para outro,
quando o comprador fôr a indústria ou o comércio, e o
produto, matéria-prima de fabricação ou destinado a
revenda.

(VALOR Cr$ 1.000)
IMPORTAÇÃO DO NORDESTE DE SÃO PAULO, GUANABARA E ESTADO DO RIO
ESTADOS DO CENTROSUL ESTADOS DO
MA
PI
NORDESTE
RJ (*)
1.768
452
GB
18.756
10.579
SP
65.571
40.161
TOTAIS
86.095
51.192
Fonte: – Fundação IBGE
(*) – dados de 1966 extrapolados para 1968

CE
3.247
60.614
226.495
290.356

RGN
876
19.487
54.413
74.776

PB
944
185.261
634.192
92.340

PE

AL

7.044
185.261
634.192
826.497

20.763
21.819
56.256
98.838

SE
139.084
24.298
52.264
215.646

BA
23.066
253.593
540.982
817.641

TOTAIS
197.239
609.366
1.746.771
2.553.376

ANEXO Nº 2
EXPORTAÇÃO DO NORDESTE PARA SÃO PAULO, GUANABARA E ESTADO DO RIO
ESTADOS DO NORDESTE ESTADOS CENTRO-SUL
1. Maranhão (*) ......................................................................................................................................
2. Piauí (*) ..............................................................................................................................................
3. R. G. do Norte ....................................................................................................................................
4. Ceará (**) ...........................................................................................................................................
5. Paraíba ...............................................................................................................................................
6. Pernambuco .......................................................................................................................................
7. Alagoas ..............................................................................................................................................
8. Sergipe (*) ..........................................................................................................................................
9. Bahia (*) .............................................................................................................................................
TOTAL ....................................................................................................................................................
FONTE: FUNDAÇÃO IBGE – ANUÁRIO ESTATÍSTICA – 1970
(*) – dados de 1966 – extrapolados para 1968
(**) – dados de 1965 – extrapolados para 1968

RIO DE
JANEIRO
Em Cr$ 1.000
1.402
1.253
3.024
5.750
5.980
5.564
973
1.996
3.373
29.315

GUANABARA SÃO PAULO
4.561
2.779
9.048
24.772
13.602
18.696
4.771
5.011
20.054
99.142

4.724
2.779
15.649
24.732
26.389
62.392
14.451
17.288
63.344
246.070

TOTAL
10.687
6.923
27.721
79.253
45.971
86.652
20.195
24.292
86.883
373.622
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Antônio Carlos.
(Pausa.)
Não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador José
Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, uma estréia se apagou no mundo azul e
branco do Bandeirantismo.
É que, no último sábado, faleceu, no Rio de
Janeiro, Dona Lya Roquette Pinto, que, no período de
1966 até 1971, foi Presidente da Federação das
Bandeirantes e exercia, ùltimamente, a VicePresidência.
O Bandeirantismo é um movimento mundial,
como todos sabemos, visando promover a educação
integral da juventude; é um sistema educativo global,
com o escôpo de contribuir para a transformação da
sociedade, dando igual oportunidade a todos. Aliás, isto
corresponde a uma das Metas e Bases do Govêrno da
Revolução no campo educacional.
Visando a educação informal, como lazer,
desperta vocações, procura preencher com valôres
positivos a vida de milhares de jovens que em todo
Brasil ingressam no Movimento.
O Bandeirantismo, sensível às mudanças da
sociedade moderna, empenha-se na reformulação de
suas técnicas e, num esfôrço entusiástico, realiza essa
tarefa fascinante.
Pois bem, Dona Lya Roquette Pinto se integrava
nesse programa renovador quando, em pleno vigor de
sua vida plena de idealismo, é colhida pela morte.
Vou ler a trajetória luminosa de Lya Roquette
Pinto no Bandeirantismo:
Lya Roquette Pinto, Vice-Presidente da
Federação das Bandeirantes do Brasil, nascida no
Estado do Rio de Janeiro em 1915, estudou na cidade
do Rio de Janeiro, tendo feito Cursos de
aperfeiçoamento cultural nas áreas da Música,
Comunicação,
Planejamento,
Programação
Radiofônica, Liderança de Reuniões.
Exerceu o cargo de Chefe da Programação
Radiofônica da Embaixada da França no Brasil.

Ingressou no Bandeirantismo em 1929,
tendo feito o compromisso a 15 de agôsto do
mesmo ano.
Exerceu os cargos de Coordenadora de
Grupo, de Distrito, de Divisão, no Rio, de 1944 a
1948; foi Presidente de vários Distritos de 1950 a
1952.
Em 1953 foi Coordenadora da Região do
Distrito Federal (Guanabara); de 1954 a 1955
presidiu a Comissão Internacional na Região do
Distrito Federal.
De 1956 a 1960 voltou a exercer o cargo de
Coordenadora de Região do Distrito Federal.
De 1960 a 1964 foi Vice-Presidente da
Região da Guanabara. Simultâneamente, foi
Secretária Internacional do Conselho Executivo
Nacional de 1963 a 1966, e dessa data até 1971,
foi Presidente da Federação das Bandeirantes do
Brasil.
Em março de 1971 foi eleita, com a nova
Diretoria, Vice-Presidente, com o encargo
específico das relações internacionais da
Federação.
Em âmbito internacional era, atualmente,
membro do Sub-Comitê da Cabana, propriedade
da Associação Mundial existente no México.
Participou
de
várias
atividades
internacionais, como delegada da FBB, entre elas:
Conferência Mundial na Holanda – 1954.
Conferência Mundial no Brasil – 1957.
Conferência Mundial na Grécia – 1960.
Conferência Mundial na Dinamarca – 1963.
Conferência Mundial no Japão – 1966.
Por seus relevantes trabalhos e dedicação
ao Bandeirantismo, recebeu a Medalha de Mérito
em 1948 e a Estrela de Honra em 1951.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
registrando
o
falecimento
dessa
notável
personalidade, manifestamos os sentimentos de
profundo pesar à atual Presidente da Federação
das Bandeirantes, Dona Margot dos Reis Fontes,
pensando que o Brasil bandeirante, sofrendo saudades
pela grande ausente, na definitividade da morte,
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continuará a viver nos Fogos do Conselho, em
contato com a natureza, ao céu aberto, a sua bela
vocação de servir, seguindo o roteiro de caminhar
largos e claros caminhos, de promover a Juventude
do Brasil, que foi a vida de amor e de generosidade
de Lya Roquette Pinto. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa, requerimento de dispensa de
publicação que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 248, DE 1971
Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 63, de
1971 (nº 292-B/71, na Casa de origem), que define a
Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1971. – Flávio Brito.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Face à deliberação do Plenário, passa-se à imediata
apreciação da redação final, cuja leitura será feita
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
PARECER
Nº 585, DE 1971

ANEXO AO PARECER
Nº 585, DE 1971
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 1971 (nº 292-B/ 71,
na Casa de origem), que define a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1-CE)
Ao art. 2º, parágrafo único.
Suprima-se a expressão in fine:
"que pretendam executar ou executem
atividades consideradas prioritárias nos planos
governamentais."
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2-CE)
Ao art. 8º acrescente-se o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único – Para a prestação de serviços
de interêsse comum, é permitida a constituição de
cooperativas centrais, às quais se associem outras
cooperativas de objetivo e finalidades diversas."
EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 3-CE)

Acrescente-se ao art. 18, § 4º, in fine, o seguinte:
"§ 4º – ...dias, exceção feita às cooperativas de
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final das emendas do Senado ao Projeto de crédito, às seções de crédito das cooperativas
Lei da Câmara (nº 63, de 1971, na Casa de origem). agrícolas mistas e às cooperativas habitacionais,
hipótese em que o recurso será apreciado pelo
Relator: Sr. José Lindoso
Conselho Monetário Nacional, no tocante às duas
A Comissão apresenta a redação final das primeiras e pelo Banco Nacional da Habitação em
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº relação às últimas."
63, de 1971 (nº 292-B/71, na Casa de origem), que
define a Política Nacional de Cooperativismo, institui
EMENDA Nº 4
o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá
outras providências.
(Corresponde à Emenda nº 1-CE)
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso,
No art. 18, § 7º, in fine, onde se lê:
Relator – Filinto Müller.
" ...da data em que fôr autorizado a funcionar."
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Leia-se:
"da data em que foram
documentos na Junta Comercial."

o critério que, em função da densidade do quadro
os associativo, fôr estabelecido no estatuto.
§ 3º – Quando o número de associados nas
cooperativas singulares exceder a três mil, pode
EMENDA Nº 5
o estatuto estabelecer que os mesmos sejam
representados
nas
assembléias-gerais
por
(Corresponde à Emenda nº 4-CE)
delegados que se revistam das condições
exigidas para o mandatário a que se refere o § 1º.
Ao inciso IV do art. 21, dê-se a seguinte redação: O estatuto determinará o número de delegados, a
"IV – A forma de devolução das sobras época e a forma de sua escolha por grupos
registradas aos associados, ou do rateio das perdas
seccionais de associados de igual número e o
apuradas por insuficiência de contribuição para
tempo de duração da delegação.
cobertura das despesas da sociedade."
§ 4º – O delegado disporá de tantos votos
quantos
forem os associados componentes do
EMENDA Nº 6
grupo seccional que o elegeu.
§ 5º – Aos associados localizados em áreas
(Corresponde à Emenda nº 5-CE)
afastadas, os quais, por insuficiência de número,
não puderam ser organizados em grupo seccional
Ao art. 35, acrescente-se o seguinte inciso:
"IV – por deixar de atender aos requisitos próprio, é facultado comparecer pessoalmente às
estatutários de ingresso ou permanência na assembléias para exercer o seu direito de voto.
§ 6º – Os associados, integrantes de
cooperativa."
grupos seccionais, que não sejam delegados,
EMENDA Nº 7
poderão comparecer às assembléias-gerais,
privados, contudo, de voz e voto.
(Corresponde à Emenda nº 6-CE)
§ 7º – As assembléias-gerais compostas
por delegados decidem sôbre tôdas as matérias
Ao art. 42, dê-se a seguinte redação:
que, nos têrmos da lei ou dos estatutos,
"Art. 42 – Nas cooperativas singulares, cada constituem objeto de decisão da assembléia-geral
associado presente ou representado não terá direito a dos associados."
mais de um voto, qualquer que seja o número de suas
quotas-partes.
EMENDA Nº 8
§ 1º – Nas assembléias-gerais das cooperativas
singulares cujos associados se distribuam por área
(Corresponde à Emenda nº 7-CE)
distante mais de 50 km da sede, ou no caso de doença
comprovada, será permitida a representação por meio
Ao inciso I-C do art. 44 dê-se a seguinte
de mandatário que tenha a qualidade de associado no
redação:
gôzo de seus direitos sociais e não exerça cargo eletivo
"I – ............................................................
na sociedade, vedado a cada mandatário dispor de mais
de três votos, compreendido o seu.
c) demonstrativo das sobras apuradas ou
§ 2º – Nas cooperativas singulares, cujo
das
perdas
decorrentes da insuficiência das
número de associados fôr superior a mil,
poderá o mandatário que preencher as condições contribuições para cobertura das despesas da
do parágrafo anterior representar até o máximo sociedade e o parecer do Conselho Fiscal."
de quatro associados, de conformidade com
arquivados
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EMENDA Nº 9

EMENDA Nº 13

(Corresponde à Emenda nº 8-CE)

(Corresponde à Emenda nº 13-CE)

Ao inciso II do art. 44 dê-se a seguinte
Ao art. 93.
redação:
O art. 93 passa a vigorar acrescido do
"II – destinação das sobras apuradas ou rateio seguinte parágrafo:
das perdas decorrentes da insuficiência das
"Parágrafo único – Aplica-se, no que couber,
contribuições para cobertura das despesas da às Cooperativas Habitacionais, o disposto neste
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as artigo."
parcelas para os Fundos Obrigatórios."
EMENDA Nº 14
EMENDA Nº 10
(Corresponde à Emenda nº 2-CF)
(Corresponde à Emenda nº 9-CE)
Ao inciso III do art. 93, dê-se a seguinte
Acrescente-se, na seção IV, o seguinte artigo: redação:
"Art – Os empregados de emprêsas que sejam
"III – paralisação das atividades sociais por
eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos."
mesmos criadas gozarão das garantias asseguradas
aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da
EMENDA Nº 15
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº
5.452, de 12 de maio de 1943)."
(Corresponde à Emenda nº 14-CE)
EMENDA Nº 11
(Corresponde à Emenda nº 10-CE)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. – A entrega da produção do associado a
sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos
podêres para a sua livre disposição, inclusive para
gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito
realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista
os usos e costumes relativos à comercialização de
determinados produtos, sendo de interêsse do
produtor, os estatutos dispuserem de outro modo."
EMENDA Nº 12
(Corresponde à Emenda nº 11-CE)
Acrescente-se ao art. 84, in fine:
"Art. 84 – ...sociais e estejam de conformidade
com a presente lei."

Ao art. 95
Dê-se ao art. 95 a seguinte redação:
"Art. 95 – A orientação geral da política
cooperativista nacional caberá ao Conselho Nacional
de Cooperativismo – CNC, que passará a funcionar
junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, com plena autonomia administrativa
e financeira, na forma do art. 172 do Decreto-lei nº 200,
de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do
Ministro da Agricultura e composto de 8 (oito) membros
indicados pelos seguintes órgãos representados:
I – Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral;
II – Ministério da Fazenda, por intermédio do
Banco Central do Brasil;
III – Ministério do Interior, por intermédio do
Banco Nacional da Habitação;
IV – Ministério da Agricultura, por intermédio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA, e do Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S/A;
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V – Organização das Cooperativas Brasileiras.
c) manter registro de tôdas as sociedades
Parágrafo único – A entidade referida do inciso cooperativas que, para todos os efeitos,
V (quinto) dêste artigo contará com 3 (três) integram a Organização das Cooperativas Brasileiras
elementos para fazer-se representar no Conselho."
– OCB;
d) manter serviços de assistência geral ao
EMENDA Nº 16
sistema cooperativista, seja quanto à estrutura
social, seja quanto aos métodos operacionais e
(Corresponde à Emenda nº 15-CE)
orientação
jurídica,
mediante
pareceres
e
recomendações, sujeitas, quando fôr o caso, à
Ao art. 101.
aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo
Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:
– CNC;
"Art. 101 – O Ministério da Agricultura incluirá,
e) denunciar ao Conselho Nacional de
em sua proposta orçamentária anual, os recursos Cooperativismo práticas nocivas ao desenvolvimento
financeiros solicitados pelo Conselho Nacional de cooperativista;
Cooperativismo – CNC, para custear seu
f) opinar nos processos que lhe sejam
funcionamento.
encaminhados
pelo
Conselho
Nacional
de
Parágrafo único – As contas do Conselho Cooperativismo;
Nacional de Cooperativismo – CNC, serão prestadas por
g)
dispor
de
setores
consultivos
intermédio do Ministério da Agricultura, observada a especializados, de acôrdo com os ramos de
legislação especifica que regula a matéria."
cooperativismo;
h) fixar a política da organização com
EMENDA Nº 17
base nas proposições emanadas de seus órgãos
técnicos;
(Corresponde à Emenda nº 16-CE)
i) exercer outras atividades inerentes à sua
condição de órgão de representação e defesa do
I – Suprimam-se os arts. 90 e 91.
sistema cooperativista;
II – Dê-se ao art. 105 a seguinte redação:
j) manter relações de integração com as
entidades congêneres do exterior e suas
cooperativas.
CAPÍTULO XVI
§ 1º – A Organização das Cooperativas
DA REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA
Brasileiras – OCB – será constituída de entidades,
COOPERATIVISTA
uma para cada Estado, Território e Distrito Federal,
criadas com as mesmas características da
Art. 105 – A representação do sistema organização nacional.
cooperativista nacional cabe à Organização das
§ 2º – As Assembléias-Gerais do órgão central
Cooperativas Brasileiras – OCB, sociedade civil, com serão formadas pelos representantes credenciados
sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se
govêrno, estruturada nos têrmos desta lei, sem proporcionalidade de voto.
finalidade lucrativa, competindo-lhe precìpuamente:
§ 3º – A proporcionalidade de voto,
a)
manter
neutralidade
política
e estabelecida no parágrafo anterior, ficará a critério da
indiscriminação racial, religiosa e social;
OCB, baseando-se no número de associados –
b) integrar todos os ramos das atividades pessoas físicas e as exceções previstas nesta lei que
cooperativistas;
compõem o quadro das cooperativas filiadas.
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§ 4º – A composição da Diretoria da
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB
será estabelecida em seus estatutos sociais.
§ 5º – Para o exercício de cargos de Diretoria
e Conselho Fiscal, as eleições se processarão por
escrutínio secreto, permitida a reeleição para mais
um mandato consecutivo."
III – Acrescente-se após o art. 105:
"Art.
– A atual Organização das
Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam
investidas das atribuições e prerrogativas conferidas
nesta lei, devendo, no prazo de um ano, promover a
adaptação de seus estatutos e a transferência da
sede nacional.
Art.
– As cooperativas são obrigadas,
para seu funcionamento, a registrar-se na
Organização das Cooperativas Brasileiras ou
na entidade estadual, se houver, mediante
apresentação dos estatutos sociais e suas alterações
posteriores.
Parágrafo único – Por ocasião do registro, a
cooperativa pagará 10% (dez por cento) do maior
salário-mínimo vigente, se a soma do respectivo
capital integralizado e fundos não exceder de 250
(duzentos e cinqüenta) salários-mínimos, e 50%
(cinqüenta por cento) se aquêle montante fôr
superior.
Art.
– Fica instituída, além do pagamento
previsto no parágrafo único do artigo anterior, a
Contribuição Cooperativista que será recolhida
anualmente pela cooperativa após o encerramento
de seu exercício social, a favor da Organização das
Cooperativas Brasileiras de que trata o artigo 105
desta lei.
§ 1º – A Contribuição Cooperativista constituirse-á de importância correspondente a 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do capital integralizado e
fundos da sociedade cooperativa, no exercício social
do ano anterior, sendo o respectivo montante
distribuído, por metade, a suas filiadas, quando
constituídas.

§ 2º – No caso das cooperativas centrais ou
federações, a Contribuição de que trata o parágrafo
anterior será calculada sôbre os fundos e reservas
existentes.
§ 3º – A Organização das Cooperativas
Brasileiras poderá estabelecer um teto à contribuição
Cooperativista, com base em estudos elaborados
pelo seu corpo técnico.
EMENDA Nº 18
(Corresponde à Emenda nº 17-CE)
Dê-se a seguinte redação ao art. 111:
"Art. 111 – Fica estabelecido o prazo de 36
(trinta e seis) meses para que as cooperativas
atualmente registradas nos órgãos competentes
reformulem os seus estatutos, no que fôr cabível,
adaptando-se ao disposto na presente lei.
EMENDA Nº 19
(Corresponde à Emenda nº 18-CE)
Suprima-se o art. 112 e seu parágrafo único.
EMENDA Nº 20
(Corresponde à Emenda nº 19-CE)
Acrescente-se, nas Disposições Transitórias, o
seguinte artigo:
"Art.
– As Cooperativas dos Estados,
Territórios ou do Distrito Federal, enquanto não
constituírem seus órgãos de representação, serão
convocadas às Assembléias da OCB, como vogais,
com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante
editais publicados 3 (três) vêzes em jornal de grande
circulação local."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a redação
final, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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O projeto volta à Câmara dos Deputados.
gem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
que dispõe sôbre o Ensino no Exército.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, designando para a Sessão Ordinária de
3
amanhã a seguinte.
Discussão, em turno único, do Projeto de
ORDEM DO DIA
Decreto Legislativo nº 16, de 1971 (nº 26-B/71, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto do
1
Acôrdo sôbre Cooperação Comercial entre a
República Federativa do Brasil e a República do
Votação, em turno único, do Requerimento nº Iraque, firmado em Bagdá, a 11 de maio de 1971,
231, de 1971, de autoria do Senador Adalberto Sena, tendo:
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, das
Conclusões e Recomendações da Conferência
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 559 e
técnica sôbre Planejamento e Operação de 560, de 1971, das Comissões:
Mercados Atacadistas na América Latina organizada
– de Relações Exteriores; e
pela FAO, em colaboração com a CEMAB – COBAL,
– de Economia.
e realizada em Brasília, no período de 18 a 22 de
outubro de 1971, tendo:
4
PARECER FAVORÁVEL, sob número 544, de
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
1971, da:
Lei do Senado nº 42, de 1971, de autoria do Sr.
– Comissão Diretora.
Senador Paulo Guerra, que institui o dia do Hino
Nacional, tendo:
2
PARECER, sob nº 565, de 1971, da
Discussão, em turno único, da Redação Final Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
(oferecida pela Comisão de Redação em
seu Parecer nº 566, de 1971) das emendas constitucionalidade e juridicidade.
Está encerrada a Sessão.
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 68, de 1971 (nº 340-B/71, na Casa de ori(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 50 minutos.)

170ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete
Pinheiro – Renato Franco – Clodomir Milet – Petrônio
Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara –
Dinarte Mariz – Jessé Freire – Domício Gondim –
Milton Cabral – Wilson Campos – Ruy Santos –
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – João Calmon
– Paulo Tôrres – Danton Jobim – Carvalho Pinto –
Franco Montoro – Benedito Ferreira – Osires Teixeira
– Fernando Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi
– Accioly Filho – Ney Braga – Lenoir Vargas – Daniel
Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 35
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:

gislativo nº 78/71 que aprova o Protocolo relativo à
emenda ao Artigo 56 da Convenção sôbre Aviação
Civil Internacional, assinado em Viena, a 7 de julho
de 1971:
– Nº 254/71 (nº 449/71, na origem), referente
ao Decreto Legislativo nº 77, de 1971, que aprova o
texto do Convênio de Intercâmbio Cultural entre os
Estados Unidos do Brasil e a República do Haiti,
assinado na cidade do Rio de Janeiro, aos 5 de julho
de 1966.
Agradecendo remessa de autógrafo de
resolução:
– Nº 253/71 (nº 451/71, na origem), referente à
Resolução nº 49, de 1971, que autoriza o Estado de
Santa Catarina a continuar o pagamento de
contratos firmados até 30 de novembro de 1970,
mediante aceite de letras de câmbio.

Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado:
– Nº 255/71 (nº 448/71, na origem), referente
MENSAGENS
ao Projeto de Lei da Câmara nº 65/71 (nº 342, de
1971, na Casa de origem), que dá nova redação ao
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
parágrafo único do art. 27 da Lei nº 2.800, de 18-6Agradecendo remessa de autógrafos de 56, que cria os Conselhos Federal e Regionais de
Química, dispõe sôbre o exercício da profissão de
decretos legislativos:
–
Nº
252/71
(nº
450/71,
na químico e dá outras providências (Projeto que se
origem),
referente
ao
Decreto
Le- transformou na Lei nº 5.735, de 17-11-71).
EXPEDIENTE
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OFÍCIOS
DO
SR.
PRIMEIRO-SECRETÁRIO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão
autógrafos dos seguintes projetos:

do

DA

Senado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 78, DE 1971
(Nº 440-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar utilizando como recurso o excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito suplementar ao Orçamento da União,
aprovado pela Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de
1970, até o limite de Cr$ 2.005.916.000,00 (dois
bilhões, cinco milhões, novecentos e dezesseis mil
cruzeiros), consignado, inicialmente, ao subanexo
28.00 – Encargos Gerais da União, conforme a
especificação seguinte:
28.00 – ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO –
Cr$ 1,00.
28.02 – Recursos sob Supervisão do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
28.02.18.00.1.024 – Provisão para o
Atendimento de Eventuais Insuficiências em
Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo,
Judiciário e Executivo
3.2.6.0 – Reserva de Contingência – Cr$
2.005.916.000. – Total – Cr$ 2.005.916.000.
Art. 2º – É o Poder Executivo autorizado a
distribuir a importância prevista no artigo anterior,
mediante créditos suplementares às unidades
orçamentárias, na forma do item I do art. 6º da Lei nº
5.628, de 1º de dezembro de 1970.
Parágrafo único – A autorização dêste artigo é
acrescida à constante do art. 6º da referida lei.
Art. 3º – Fica o Poder Executivo igualmente
autorizado a complementar o crédito especial
de que trata a Lei nº 5.723, de 26 de outubro de

1971, destinado a atender despesa com o
recolhimento da contribuição da União para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público, até o limite de Cr$ 100.000.000,00 (cem
milhões de cruzeiros), utilizando como recurso o
cancelamento parcial de igual importância no Projeto
28.02.18.00.1.024 – Provisão para o Atendimento de
Eventuais Insuficiências em Dotações Orçamentárias
dos Podêres Legislativo, Judiciário e Executivo.
Art. 4º – Os recursos necessários à abertura
do crédito autorizado no art. 1º desta lei provirão
do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, em conformidade com o disposto no §
3º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM
Nº 439, DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, tenho
a honra de submeter a 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 "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar utilizando como recurso o excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício e dá
outras providências".
Brasília, 9 de novembro de 1971.– Emílio G.
Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 193-B, DE 4
DE NOVEMBRO DE 1971, DO MINISTRO DO
PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República:
Os órgãos técnicos dêste Ministério e do
Ministério da Fazenda, revendo a estimativa da
receita da União para o ano em curso, estimam um
excesso de arrecadação no montante de Cr$
3.177.700.000,00 (três bilhões, cento e setenta e
sete milhões e setecentos mil cruzeiros).
2. Êsse excesso decorre, principalmente,
do
alto
nível
da
atividade
eco-
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nômica nos últimos 12 meses, a par da ação mais
eficaz do sistema fiscal-arrecadador, fatôres que
proporcionaram
acentuado
crescimento
na
arrecadação, notadamente, dos impostos sôbre
Importação, sôbre Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos.
3. Cumpre acentuar que, como o projeto de lei
do orçamento é elaborado e encaminhado ao
Congresso antes do dia 31 de agôsto de cada ano,
as estimativas da receita são realizadas no decorrer
do primeiro semestre e repousam em informações
sôbre fatos ocorridos anteriormente. Nestas
condições, ante o dinamismo da economia brasileira,
é fato normal a reestimativa com base em dados
iniciais do segundo semestre, a exemplo do do
verificado em anos anteriores.
4. A arrecadação do impôsto sôbre a
Importação foi prevista, na Lei Orçamentária, em Cr$
1.467.000.000,00, importância que, em relação à que
foi arrecadada no exercício anterior, representa um
crescimento correspondente a 10,3%. Êste baixo
crescimento foi estimado tendo em vista as
liberações fiscais concedidas para facilitar a
aquisição de insumos e bens de capital que, na
época, foram consideradas como fator redutor de
arrecadação do tributo. Em que pese a êsse fato, a
elevação do volume de importações de outros
produtos, não atingidos pelas liberações fiscais, a
variação da taxa média do dólar e o próprio
crescimento dos preços no exterior, indicam que
êsse tributo, até o final do ano, produzirá uma receita
cêrca de 19% superior à de 1970, no montante de
Cr$ 1.582.500.000,00. Isso significará uma
disponibilidade de recursos, provenientes de excesso
de arrecadação, igual a Cr$ 115.500.000,00.
5. Considerando a receita que, à época da
elaboração do projeto de lei orçamentária, era
esperada para o exercício passado, o Orçamento em
vigor previa que o Impôsto sôbre Produtos
Industrializados deveria elevar-se em cêrca de
20,9% sôbre o total de 1970, estimando
a sua arrecadação em Cr$ 9.625.000.000,00.
A
aceleração
da
produção
industrial,
superior à esperada para o segundo semestre
daquele ano, proporcionou considerável incremento
na arrecadação do impôsto, fazendo com que a
previsão orçamentária para o corrente exercício

passasse a corresponder, em têrmos percentuais, a
apenas 13,2% mais do efetivamente arrecadado no
ano anterior, ficando, conseqüentemente, em nível
inferior ao ritmo de crescimento de preços estimado
para o corrente ano. O reexame da primeira
estimativa, realizado levando em conta o que foi
arrecadado até o terceiro trimestre do corrente
exercício, recomenda a sua reformulação e indica a
possibilidade de que êste tributo proporcione uma
receita correspondente a Cr$ 10.711.000.000,00,
originando um excesso de arrecadação igual a Cr$
1.086.000.000,00. Dêste total, Cr$ 130.320.000,00
correspondem a recursos vinculados aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, e Cr$
955.680.000,00 constituem parcela disponível para a
programação federal.
6. Em 1970 registrou-se excepcional
crescimento do Impôsto sôbre a Renda, sendo
obtidos Cr$ 4.897.000.000,00, o que representou um
excesso de arrecadação correspondente a 36,5%
sôbre o estimado. As ocorrências que originaram
êsse fato – aceleração das atividades empresariais,
elevação nos níveis de salários e aperfeiçoamento
dos métodos fiscais – continuam a exercer sua ação
sôbre o que vem sendo arrecadado no corrente ano
e proporcionam recursos excedentes em uma
proporção correspondente a 20% sôbre o estimado.
Isso apesar do esperado decréscimo do impôsto
devido pelas pessoas físicas, resultante do
parcelamento e retardamento do recolhimento, que
farão com que cêrca de 78% do tributo seja recolhido
em 1972. Os estudos realizados indicam que a
arrecadação total do Impôsto sôbre a Renda, até o
final do exercício alcançará a importância de Cr$
6.422.200.000,00, propiciando um excesso de
arrecadação igual a Cr$ 1.062.200.000,00, dos quais
Cr$ 127.464.000,00 deverão ser, por determinação
constitucional, canalizados para os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, e Cr$
934.736.000,0.0 estarão livres para a programação
governamental.
Os impostos especiais, estimados na
Lei Orçamentária em Cr$ 3.864.000.000,00,
apresentam, também, sensível melhoria em
sua arrecadação, devendo exceder em 16%,
aproximadamente,
a
receita
prevista.
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Com isso, serão carreados para o Tesouro Cr$
4.467.200.000,00, dos quais Cr$ 3.767.000.000,00
provenientes do Impôsto Único sôbre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos, proporcionando
um excesso de arrecadação global de Cr$
603.200.000,00.
8. Outros tributos – as Receitas Patrimonial,
Industrial e Diversas e as Transferências Correntes,
em conjunto, proporcionarão ao Tesouro o
recebimento de mais Cr$ 310.800.000,00, que,
somados aos demais, elevarão o excesso de
arrecadação, no corrente exercício financeiro, a Cr$
3.177.700.000,00.
Dêsse
montante,
Cr$
1.171.784.000,00, na forma da legislação vigente,
estão vinculados a órgãos, fundos ou determinadas
despesas, e Cr$ 2.005.916.000,00 constituem
recursos disponíveis para o atendimento das
insuficiências financeiras da administração federal.
9. As insuficiências financeiras de cada
programa, unidade orçamentária, projeto ou
atividade estão sendo objeto de detalhado estudo
por parte dos órgãos técnicos do Sistema de
Planejamento e Orçamento, o qual deverá estar
concluído nas próximas semanas. Sabe-se,
entretanto, que as necessidades apontadas superam
as disponibilidades previstas, fato que está exigindo
dos órgãos especializados maior profundidade no
exame das solicitações recebidas. Isso impossibilita,
no momento, especificar, com precisão, qual o
volume de recursos que deverá ser destinada a cada
projeto ou atividade.
10. A utilização dos recursos disponíveis,
provenientes de excesso de arrecadação, na forma
do disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, deverá ser autorizada pelo Congresso
Nacional. Na forma, ainda, da Constituição, o
Congresso deverá encerrar o seu período anual de
reuniões no próximo dia 30 de novembro, fato que
impossibilita seja aguardada a conclusão dos
estudos em andamento, para a remessa da
Mensagem ao Congresso Nacional solicitando
autorização para a abertura dos créditos adicionais.
11. A Lei Orçamentária vigente na forma do
artigo 91, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, apresenta, sob o título de Reserva de
Contingência,
dotação
global
não
especì-

ficamente destinada a determinado programa ou
unidade orçamentária, cujos recursos estão sendo
utilizados para a abertura de créditos suplementares
quando se evidenciam insuficientes as dotações
orçamentárias. Acontece que o atendimento das
despesas resultantes do Decreto-lei nº 1.150/71, das
Leis nºs 5.626/70, 5.660/71, 5.677/71 e 5.685/71,
entre outras que concederam reajustes salariais aos
servidores dos Três Podêres da União, está
resultando no esgotamento da dotação prevista no
Orçamento, sem que, entretanto, tôdas as
necessidades tenham sido atendidas.
12. Após examinar o assunto, os órgãos técnicos
dêste Ministério e do Ministério da Fazenda
manifestaram-se pela solicitação de autorização para a
abertura de um crédito suplementar global, na
importância de Cr$ 2.005.916.000,00 (dois bilhões, cinco
milhões, novecentos e dezesseis mil cruzeiros),
correspondente ao excesso de arrecadação disponível e
não vinculado, previsto na forma do § 3º do artigo 43 da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que será
consignado, inicialmente, à Reserva de Contingência,
para, depois, quando concluídos os estudos sôbre as
reais necessidades dos programas e unidades
orçamentárias, ser redistribuído aos projetos e atividades
constantes da Lei Orçamentária.
13. Em face ao exposto, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
– João Paulo dos Reis Velloso, Ministro.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 79, DE 1971
(Nº 441-C/71, na Casa de origem)
Altera o art. 407 do Decreto-lei nº 1.004, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 407 do Decreto-lei nº 1.004, de
21 de outubro de 1969, alterado pelas leis nºs 5.573,
de 1º de dezembro de 1969, e 5.597, de 31
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de julho de 1970, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 407 – Êste código entrará em vigor no dia
1º de janeiro de 1973."
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
OFÍCIOS
DO SR. PRIMEIRO
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETÁRIO

DA

– Nº 554, de 18 do corrente, comunicando a
aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 60/71 (nº 284/71, na Casa de origem),
que autoriza a União a subscrever aumento de
capital da Companhia Auxiliar de Emprêsas Elétricas
Brasileiras – CAEEB, e dá outras providências
(Projeto enviado à sanção em 18-11-71).
– Nº 556, de 18 do corrente, comunicando a
sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara nº 52/71 (nº 269/71, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
cruzeiros) para o fim que especifica (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.723, de 26-10-71).
PARECERES
PARECER
Nº 586, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício nº S-27,
de 1971 (nº GG/625/71), do Sr. Governador do Estado
do Rio Grande do Sul, solicitando autorização do
Senado Federal para contratar com a firma E.M.I.
Electronics
Limited,
Inglaterra,
operação
de
financiamento externo para a compra de equipamento
de iluminação para uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), com fins educativos, em
instalação no mesmo Estado.

Rio

Relator: Sr. Tarso Dutra
O
Sr.
Governador
do
Estado
do
Grande do Sul, no Ofício nº GG-

625/71, de 22 de junho de 1971, solicita ao Senado
Federal, nos têrmos do art. 42, item IV, da
Constituição, autorização para aquêle Govêrno
contratar, através da Secretaria de Educação e
Cultura, com a firma E.M.I. Electronics Limited,
Inglaterra, uma operação de financiamento externo,
para que a mencionada firma forneça equipamento
de Serviço de Iluminação para uma estação de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
educativos.
2. Pelo mesmo documento, o Chefe do
Executivo do Estado esclarece as demais condições
da operação, a saber:
"a) Valor: £ 134.078 (cento e trinta e quatro mil
e setenta e oito libras esterlinas);
b) Juros: 9% (nove por cento) ao ano;
c) Prazo: 7 (sete) anos a partir da publicação
do contrato no Diário Oficial do Estado."
3. Integram o presente processo os seguintes
documentos:
a) cópia do Edital de Concorrência Pública nº
6/69, publicado no Diário Oficial do Estado de 29 de
maio de 1969 (fls. 15 a 24);
b) cópia do Edital nº 16/69, do Departamento
Estadual de Compras, em que torna público o
resultado da concorrência constante no Edital nº 6/69
(fls. 25);
c) Ofício nº 718, de 30 de abril de 1971, do Sr.
Secretário da Educação e Cultura, encaminhado ao
Sr. Governador do Estado, solicitando o envio do
processo ao Senado Federal (fls. 31);
d) aprovação da Assembléia Legislativa do
Estado, do Acôrdo para a venda de equipamento de
televisão firmado entre o Govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul e a firma E.M.I. Electronics Limited,
nos têrmos do Decreto Legislativo nº 2.811, de 26 de
novembro de 1970, publicado no D.O. do Estado do
dia 12 de novembro de 1970;
e) exposição de motivos (EM nº 437, de 1971)
do Sr. Ministro da Fazenda encaminhando o assunto
à apreciação do Exmo. Sr. Presidente da República;
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f) Diário Oficial da União, com o despacho da
Presidência da República, autorizando o envio do
pleito ao Senado Federal PR nº 10.267/71.
4. Como se vê, foram atendidas as exigências
contidas no art. 406, letras a, b e c, do Regimento
Interno, a saber:
a) documentos que habilitem o Senado a
conhecer a operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a finalidade;
b) publicação oficial com o texto da
autorização do Legislativo Estadual, atendida nos
têrmos do Decreto Legislativo nº 2.811, de 26 de
novembro de 1970;
c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo (EM nº 437, do Sr. Ministro da Fazenda).
5. Ante o exposto, opinamos favoràvelmente
ao atendimento solicitado, nos têrmos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 54, DE 1971

dos contratos, desde que atendidas tôdas as demais
exigências e prescrições dos órgãos encarregados
da política econômico-financeira do Govêrno
Federal, para operações da espécie, obtidas no
exterior, e ainda o disposto no Decreto Legislativo nº
2.811, de 26 de novembro de 1970, publicado no
Diário Oficial do Estado de 12 de dezembro de 1970
e demais condições do Acôrdo firmado entre o
fornecedor e o Govêrno do Estado do Rio Grande do
Sul, para a venda de equipamento de televisão,
publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de
dezembro de 1969.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Tarso Dutra,
Relator – Flávio Brito – Milton Trindade – Ruy Santos
– Daniel Krieger – Geraldo Mesquita – Amaral
Peixoto – Franco Montoro – Wilson Gonçalves –
Carvalho Pinto – Lourival Baptista – Saldanha Derzi.

PARECER
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio Grande
Nº 587, DE 1971
do Sul a adquirir, através da Secretaria de Educação
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
e Cultura, mediante operação de financiamento
externo, equipamento de Serviço e de Iluminação, o Projeto de Resolução nº 54, de 1971, que "autoriza
para uma estação de radiodifusão de sons e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a
adquirir, através da Secretaria de Educação e
imagens (televisão), para fins educativos.
Cultura, mediante operação de financiamento
externo, equipamento de Serviço e de Iluminação
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio para uma estação de radiodifusão de sons e
Grande do Sul autorizado a adquirir, através da imagens (Televisão), para fins educativos.
Secretaria de Educação e Cultura, mediante
Relator: Sr. José Lindoso
financiamento externo a ser concedido pela firma
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
E.M.I. Electronics Limited, Inglaterra, equipamento
presente Projeto de Resolução autoriza o Govêrno
de Serviço e de Iluminação, para uma estação de
do Estado do Rio Grande do Sul (art. 1º) a "adquirir,
radiodifusão de sons e imagens (televisão), para fins através da Secretaria de Educação e Cultura,
educativos, em instalação no mesmo Estado.
mediante financiamento externo a ser concedido pela
Art. 2º – O valor da operação de financiamento a firma: E. M. I. Electronics Limited, Inglaterra,
que se refere o artigo anterior, é de £ 134.078 (cento e equipamento de Serviço e de Iluminação, para uma
trinta e quatro mil e setenta e oito libras esterlinas), estação de radiodifusão de sons e imagens
acrescido de juros e calculados sôbre os saldos (televisão), para fins educativos, em instalação no
devedores, à taxa admitida pelo Banco Central mesmo Estado".
do Brasil, obedecido para o principal e juros, o prazo
2. No ofício que o Senhor Governador do Estado
total de 7 (sete) anos a partir da data da formação enviou ao Senhor Presidente do Senado Federal, fica-
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ram esclarecidas as seguintes condições básicas da
operação:
a) valor: £ 134,078 (cento e trinta e quatro mil
e setenta e oito libras esterlinas);
b) juros: 9% (nove por cento) ao ano;
c) prazo: 7 (sete) anos a partir da publicação
do contrato no Diário Oficial do Estado".
3. Anexos ao processado, encontram-se os
seguintes documentos considerados indispensáveis
ao exame de solicitações desta natureza, a saber:
a) Cópia do Edital de Concorrência Pública nº
6/69, publicado no Diário Oficial do Estado de 29 de
maio de 1969 (fls. 15 a 24);
b) Cópia do Edital nº 16/69 – do Departamento
Estadual de Compras – em que torna público o
resultado da Concorrência constante no Edital nº
6/69 (fl. 25);
c) Ofício nº 718, de 30 de abril de 1971, do
Senhor Secretário da Educação e Cultura,
encaminhado ao Senhor Governador do Estado,
solicitando o envio do processo ao Senado Federal
(fls. nº 31);
d) Aprovação da Assembléia Legislativa do
Estado, do acôrdo para a venda de equipamento de
televisão, firmado entre o Govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul e a firma: E. M. I. Electronics Limited,
nos têrmos do Decreto Legislativo nº 2.811, de 26 de
novembro de 1970 publicado no D.O. do Estado do
dia 12 de dezembro de 1970;
e) Exposição de Motivos (EM nº 437, de
1971),
do
Senhor
Ministro
da
Fazenda
encaminhando o assunto à apreciação do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República;
f) Diário Oficial da União, com o despacho da
Presidência da República, autorizando o envio do
pleito ao Senado Federal (PR nº 10.267/71).
4.
A
Comissão
de
Finanças,
após
examinar
detidamente
todos
os
documentos e informações contidos no processo –
e que esclarecem perfeitamente todos os
detalhes da operação – opinou favoràvelmente à ma-

téria, apresentando como conclusão do seu parecer,
o Projeto de Resolução, ora objeto de nossa
apreciação.
5. No âmbito da competência regimental desta
Comissão, atendidas que foram tôdas as exigências
contidas no Regimento Interno (art. 406, letras a, b, c e
407, letra b) e ainda o estabelecido no art. 42, item IV, da
Constituição, nada temos a opor à tramitação normal do
referido Projeto, vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso,
Relator – Emival Caiado – Gustavo Capanema – Eurico
Rezende – Antônio Carlos – Wilson Gonçalves.
PARECER
Nº 588, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentado a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22,
de 1971 (nº 14-A/71, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo nº 22, de 1971 (nº 14-A/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao exercício de 1965.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – José Lindoso, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER
Nº 588, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
22, de 1971 (nº 14-A/71, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso VIII, da
Constituição, e eu, ....................................,Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971
Aprova as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas
prestadas
pelo
Presidente
da
Repúbli-
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ca, relativas ao exercício de 1965, com ressalvas
àquêles valôres lançados à conta de "Diversos
Responsáveis", dependentes de verificação ulterior
pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PARECER
Nº 590, DE 1971

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício nº 39, de 1971 (Ofício nº 39/71 – P/MC –
Supremo Tribunal Federal) do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, remetendo cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 65.780, do Estado do Rio de
PARECER
Janeiro, e nos Embargos de Declaração opostos
Nº 589, DE 1971
neste, sendo que o primeiro declarou a
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o inconstitucionalidade do art. 21, letra "b", da
Deliberação nº 1.564/63 do Município de Campos,
Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1971, que dispõe
daquele Estado, na parte em que manda aplicar,
sôbre o salário-mínimo profissional do Contador e com base de cálculo, a soma das transações nas
Técnico em Contabilidade.
operações a que se refere o art. 50, § 3º, da
Deliberação nº 488 do mesmo município.
Relator: Sr. José Sarney
Relator: Sr. Gustavo Capanema
Volta a esta Comissão o Projeto de Lei do
A Cia. de Cimento Portlând Paraiso requereu,
Senado nº 66, de 1971, que dispõe sôbre o salárioem ação declaratória, que se decidisse que ela não
mínimo profissional do Contador e Técnico em
estava sujeita ao impôsto de indústrias e profissões,
Contabilidade, a fim de que nos manifestemos sôbre pelo critério de movimento econômico, sôbre o valor
a emenda apresentada, em plenário, pelo ilustre das mercadorias por ela transferidas do Município de
Senador Paulo Guerra.
Campos, onde tem fábrica de cimento, para os seus
Trata-se, na espécie, de providência que visa depósitos de Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
a alterar o disposto no art. 1º do projeto, dando-lhe Guanabara e Vitória.
A ação foi julgada improcedente nas instâncias
nova redação.
ordinárias,
e a autora interpôs recurso extraordinário.
A matéria versada na emenda é daquelas que
No Supremo Tribunal Federal, foi Relator o
invadem a área do serviço público, aumentando a
eminente Ministro Amaral Santos, que tomou
despesa e dispondo sôbre a situação dos servidores conhecimento do recurso e lhe deu provimento,
do Estado, circunstâncias estas vedadas à iniciativa julgando inconstitucional o tributo exigido pelo
do Congresso Nacional, na forma do art. 57, itens II e Município de Campos.
O Tribunal pleno se dividiu, prolongando-se os
V, da Constituição Federal.
debates
por várias sessões.
Assim, reconhecendo a justiça da emenda,
Prevaleceu,
afinal, o voto do ilustre Ministro
mas impossibilitado de aprová-la, o meu parecer é
Eloy
da
Rocha,
que,
considerando constitucional o
pela inconstitucionalidade da mesma.
Código Tributário do Município de Campos
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
(Deliberação nº 488, de 1955), e, portanto, exigível o
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Sarney, impôsto, tinha por inconstitucional a alínea b, do art.
Relator – Antônio Carlos – Nelson Carneiro – Heitor 21, da Deliberação nº 1.564, de 1963, que
Dias – Gustavo Capanema – Accioly Filho – José modificava o valor do tributo cobrado da Cia. de
Cimento Portland Paraíso.
Lindoso – Emival Caiado – Wilson Gonçalves.
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Pela Deliberação nº 488, de 1955, êsse valor
decorria do custo da produção, ao passo que, pelos
dispositivos citados da Deliberação nº 1.564, de
1963, êle tinha de provir também da soma das
transações relativas ao cimento produzido.
A recorrente interpôs, contra a decisão do
Tribunal, embargos de declaração, que foram
rejeitados por unanimidade.
O nobre presidente do Supremo Tribunal
Federal dá ciência ao Senado Federal dos debates e
votos, remetendo cópia das notas taquigráficas e dos
acórdãos proferidos. Comunica, mais, que ambos os
acórdãos foram proferidos pela maioria necessária e
publicados devidamente, e transitaram em julgado.
Tudo isto posto, somos de parecer que ao
Senado Federal, na forma do art. 42, nº VII da
Constituição, cumpre adotar o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 55, DE 1971
Suspende a execução do art. 21, letra "b", da
Deliberação número 1.564, de 1963, do Município de
Campos, Estado do Rio de Janeiro, na parte em que
manda aplicar, como base de cálculo, a soma das
transações nas operações a que se refere o art. 50 §
3º, da Deliberação nº 488, de 1955, daquele
Município, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Art. 1º – É suspensa a execução do art. 21,
letra b, da Deliberação número 1.564, de 1963, do
Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro, na
parte em que manda aplicar, como base de cálculo,
a soma das transações nas operações a que se
refere o art. 50, § 3º, da Deliberação nº 488, de 1955,
daquele município, declarado inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Gustavo
Capanema, Relator – José Sarney – Antônio Carlos
– Heitor Dias – Accioly Filho – José Lindoso – Emival
Caiado – Wilson Gonçalves.

PARECER
Nº 591, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 1971 (número 1.605B/68, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao § 2º do art. 168 do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de
setembro de 1939 (Código de Processo Civil).
Relator: Sr. Heitor Dias
O projeto sob exame é oriundo da Câmara dos
Deputados, onde, depois da tramitação competente,
obteve aprovação da douta Comissão de Justiça
daquela Casa, e do Plenário.
A iniciativa do ilustre autor da proposição –
Deputado
Francisco
Amaral
–
plenamente
esclarecida na sua justificação, altera, em parte, o
teor do § 2º do Código de Processo Civil (Decreto-lei
nº 1.608/39), e, em verdade, longe de lhe alterar a
essência, mais lhe aprimora o objetivo.
A modificação consistiu, apenas, em acrescer
ao dispositivo, até aqui vigorante, a declaração pela
qual o escrivão é obrigado, nas intimações, por carta,
a fazer constar "na íntegra, a petição, cota, despacho
ou sentença".
O projeto é, a nosso ver, constitucional,
jurídico e oportuno, com reflexos positivos na
dinâmica forense. Pela aprovação.
S.M.J.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator
– Accioly Filho – Nelson Carneiro – Emival Caiado –
Gustavo Capanema – Antônio Carlos – José Sarney.
PARECER
Nº 592, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1971, que
dispõe sôbre a averbação do pagamento de títulos
protestados, e dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
De iniciativa do nobre Senador Wilson Campos, o
presente projeto de lei disciplina a averbação do paga-
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mento de títulos protestados e está concebido no
seguinte texto:
"Art. 1º – Quem quer que tenha título de sua
responsabilidade protestado, na forma da lei, poderá,
uma vez efetuado o respectivo pagamento, requerer
seja êste averbado à margem do competente registro
de protesto.
Parágrafo único – O oficial público não poderá
recusar a averbação requerida nos têrmos dêste
artigo, a não ser com fundamento na ocorrência de
vícios capazes de invalidar a prova do pagamento
realizado e que será feita por qualquer meio em
direito permitido.
Art. 2º – A averbação de que trata a presente
lei constará, obrigatòriamente, de quaisquer
certidões exaradas em atinência à matéria e
eliminará tôda a eficácia do protesto, salvo
disposição contrária de lei.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário."
Na justificação, o ilustre representante
pernambucano alega, entre outras razões:
a) que do protesto resultam não só efeitos
jurídicos, mas, de igual importância, reflexos de
ordem sócio-econômica contra a pessoa do devedor,
injustificáveis quando haja êste cumprido, por
quaisquer meios de direito, a obrigação que lhe é
imputada;
b) que a praxe nacional, no tocante à eficácia
do pagamento, não é de molde a ressarcir o devedor
– depois de cumprida a obrigação – do prejuízo
impôsto ao seu crédito, ante o levantamento de
certidão, no cartório respectivo, de assentamento
que so registra o protesto;
c) que inexiste, na sistemática atual, um
processo hábil a promover tal ressarcimento, como
se o crédito fôsse irrecuperável;
d) que a jurisprudência dos tribunais não é
uniforme quanto à aceitação do cancelamento
judicial do protesto ante a prova do pagamento
da dívida, ensejando até recursos extraordiná-

rios, o que fomenta dissídios e acarreta despesas
elevadas às partes interessadas;
e) que o Supremo Tribunal Federal tem
admitido o cancelamento de protestos cambiais,
verificada a concordância do credor quitado, sem
prejuízo de terceiros;
f) que o projeto em aprêço visa a suprir a
omissão do sistema e evitar possíveis injustiças.
À simples leitura do projeto, compreende-se o seu
alcance: o protesto cambial, além da sua função legal de
comprovar o não-pagamento da importância indicada no
título de crédito e produzir os efeitos daí decorrentes,
exerce uma indiscutível coação moral, repercutindo no
conceito de idoneidade financeira do emitente ou
aceitante. É uma norma jurídica do credor. Mas, paga a
quantia nêle expressa, fica o devedor sem um
assentamento notarial que evidencie e comprove o
pagamento posterior. O recibo, prova adequada do
pagamento, passado no próprio título ou em documento
separado, fica em poder do devedor e não assume
qualquer aspecto de publicidade.
Como demonstram os acórdãos juntos ao
processo, a jurisprudência dos tribunais do País não tem
se revelado uníssona no entendimento da questão, pois
há exemplo de decisões que recusam, no silêncio da lei,
admitir o cancelamento do protesto, por via judicial, na
hipótese de pagamento efetuado posteriormente.
Daí, a proposição em aprêço, que estabelece um
meio legal para assegurar a averbação do pagamento à
margem do registro do protesto, pondo fim à
controvérsia, que é prejudicial à boa marcha dos
negócios de natureza econômica e estimula demandas.
A análise da corrente jurisprudencial que vem
permitindo o cancelamento do protesto, no caso
específico, revela que êsse entendimento é
condicionado a duas cautelas, ou seja, a concordância
do credor quitado, sem prejuízo de terceiros.
Pelo texto do parágrafo único do artigo
1º, vê-se que o Projeto prefere que, no caso, a
averbação se pratique por ato exclusivo
do oficial público, sem interferência judicial,
ante a prova irrecusável do pagamento. Não
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cogita da aquiescência do credor, nem faz ressalva
expressa quanto a interêsse de terceiros ou de coobrigados.
No que diz respeito à anuência do credor,
entendemos que essa condição se tornará
desnecessária face à modificação que se pretende
introduzir, uma vez que, existindo lei especial que
autorize, na espécie, a averbação do pagamento,
certo é presumir, com tôda a razão, que o credor, ao
quitar o título de crédito protestado, estará ciente de
que o devedor poderá promover, consoante a nova
lei, a averbação do respectivo pagamento.
Mas, em relação à ressalva dos direitos de coobrigados e de terceiros, achamos indispensável a
inclusão expressa dessa cláusula, em benefício da
ordem jurídica e para evitar possível emprêgo de
fraudes. Com efeito, podemos prever que, em certos
casos, notadamente no campo dos negócios
comerciais, um determinado credor que haja
realizado protesto de seu título creditício, entre em
conluio com o próprio devedor para, recebendo
preferencialmente o valor do seu crédito, possibilitar
averbação do pagamento e evitar que outros
credores, terceiros na hipótese, se utilizem dos
efeitos legais do protesto, em defesa de seus
direitos.
Por outro lado, como a justificação do Projeto faz
demoradas considerações sôbre o protesto judicial e
seus efeitos e, no artigo 1º, é empregada a expressão
ampla – na forma da lei – parece-nos de tôda a
conveniência esclarecer que o protesto a que o texto se
refere é o extra-judicial, assegurado nas leis que
regulam os títulos de crédito, como a letra de câmbio, a
nota promissória, a duplicata, o cheque, etc. Jamais
poder-se-ia admitir que averbação de pagamento, na
forma instituída na proposição, abrangesse, também,
os casos de protestos judiciais.
Reconhecemos a constitucionalidade e a
juridicidade do Projeto, mas, no que tange ao mérito,
que nos cumpre igualmente apreciar, julgamos
acertado promover algumas modificações em
harmonia com as idéias acima manifestadas.
Diante do expôsto, somos pela sua aprovação
com as emendas ora apresentadas.

EMENDA Nº 1 – CCJ
Mantido o parágrafo único, dê-se ao artigo 1º a
seguinte redação:
"Art. 1º – Quem quer que tenha título de sua
responsabilidade protestado perante notário ou
oficial público, na forma da legislação reguladora dos
títulos de crédito, poderá, uma vez efetuado o
respectivo pagamento, requerer seja êste averbado à
margem do competente registro de protesto".
EMENDA Nº 2 – CCJ
Redija-se da seguinte forma o artigo 2º:
"Art. 2º – A averbação, de que trata o artigo
anterior, constará, obrigatóriamente, de quaisquer
certidões extraídas do registro de protesto e
eliminará a eficácia dêste em relação ao credor,
ressalvados direitos de coobrigados e terceiros, nos
têrmos da lei".
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Antônio Carlos – Gustavo
Capanema – Emival Caiado – Nelson Carneiro –
José Sarney – Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da
Câmara nº 78, de 1971, que, nos têrmos do § 1º do
art. 142 do Regimento Interno, sòmente poderá
receber emendas pelo prazo de 5 Sessões
Ordinárias, perante a Comissão de Finanças.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao
nobre Senador Flávio Brito. (Pausa)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete
Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, a Lei Orgânica da Previdência Social (nº
3.807, de 1960), em seu artigo 4º, estabelece que
trabalhadores autônomos são os que exercem,
"habitualmente por conta própria, atividade
profissional remunerada".
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Essa definição, como é óbvio, compreende os
médicos, advogados, assistentes sociais, atuários,
contabilistas, economistas, escritores, professôres,
odontologistas, etc., ou seja, os profissionais liberais,
que concorrem com 8% sôbre os seus respectivos
"salários-de-contribuição". Êste (art. 76, II, da citada
lei, no caso dos autônomos) é igual ao salário-base",
o qual, nos têrmos do art. 77, "será fixado pelo
Departamento Nacional da Previdência Social,
ouvido o Serviço Atuarial e os órgãos de classe".
Devem "ser atendidas as peculiaridades das
diversas categorias de trabalhadores e o padrão de
vida de cada região", conforme redação dada pelo
Decreto-lei nº 66, de 1966.
Surge aí o problema que vem sendo objeto
das mais variadas reivindicações dos membros
dessas classes de profissionais, qual seja o relativo
ao teto das suas contribuições.
Como se sabe, há médicos, advogados e
economistas
que
percebem,
mensalmente,
remuneração das mais elevadas, enquanto outros
quase nada ganham, mal obtendo para o sustento
próprio e o de suas famílias. Difícil, portanto, se torna
o problema de se fixar o quantum contributivo para
classes que variam de índice retributivo de um para
outro dos seus componentes.
O que vem acontecendo, na prática,
aconselha a reformulação da questão em outros
moldes, e isso porque, após a primeira fixação dos
valôres de contribuição, o DNPS não mais modificou
qualquer dêles. Assim os profissionais liberais – que
pela lei poderiam contribuir na base de até dez
salários-mínimos de maior valor vigente no País e,
portanto, aposentar-se com um quantum maior,
tiveram os seus limites fixados, normalmente, em
até cinco salários-mínimos regionais, o que
evidentemente, reduziu em muito a possibilidade de
virem a ter uma aposentadoria em melhores
condições.
Ora, se alguns não podem contribuir, não é
justo que se igualem a êles os que possuem maiores
rendas. É indispensável que se chegue a um meio
têrmo justo, de acôrdo com os princípios que
norteiam a Justiça Social, sem prejuízo para quem
quer que seja, contribuinte ou previdência social.

Atendendo a grande número de solicitações
que nos foram enviadas por elementos da classe
médica, estudamos a matéria em profundidade e
escutamos vários entendidos no assunto.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um parte?
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Com muito
prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Essa questão de
reformulação salarial para as classes que V. Ex.ª
especifica, vem ocupando, há muito tempo, a atenção
do Congresso Nacional, através de projetos de lei. Na
Comissão de Constituição e Justiça, me foi distribuída
proposição dessa natureza e com êsse objetivo
reclamado por V. Ex.ª. Há necessidade, sem dúvida
alguma – e V. Ex.ª tem tôda a razão – não de se
melhorar, mas de uma atualização para que o benefício
instituído pela lei previdenciária fique em padrões reais
e não, com o decurso de tempo, essa retribuição
salarial ficar liquefeita, diluída, sem qualquer eficácia
para compor o orçamento doméstico dos membros das
referidas classes. O Ministério do Trabalho, provocado
por um pedido de diligência, está estudando o assunto.
Então, eu pediria a V. Ex.ª que, com relação aos
advogados, fizesse suas as palavras com que sustenta
a reivindicação com relação aos médicos; os
argumentos expendidos por V. Ex.ª aproveitarão
também aos advogados, que estão na mesma situação
dos médicos: são profissionais liberais com o mesmo
direito de retribuição salarial na aposentadoria – deve
ser – até porque nós, advogados e médicos, estamos
muito ligados e estruturalmente: V. Ex.ªs com a
Medicina integral e nós com a Medicina legal. De modo
que há um sistema de vasos comunicantes. Daí o
sentido dêste aparte para solicitar a V. Ex.ª colocar, na
sua marcha em favor do atendimento da sua classe,
êsses subsídios, essa rogativa, êsse apêlo de uma
classe – a dos advogados, que é tão nobre e tão
necessitada quanto a dos médicos.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Nobre Líder
Eurico Rezende, vamos, então, fazer Medicina
psicossomática, pois estamos pensando no mesmo
sentido. Quando fiz referência à classe médica quis
sòmente revelar os estímulos de onde tinham
partido, para que chegássemos realmente ao es-
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tudo do problema e ao encaminhamento do projeto
de lei que, nesta oportunidade, estamos enviando à
Mesa. Mas, é claro que o projeto visa, justamente,
vamos dizer, fazer justiça a todos os profissionais
liberais. Tanto que pretendemos que na redação a
ser estatuída, se aprovado o projeto, se diga "o
salário-base dos profissionais liberais será fixado
dentro dos seguintes critérios": Então, olhamos aqui
o atendimento a todos os profissionais liberais em
situação semelhante.
O SR. EURICO REZENDE: – Agradeço a V.
Ex.ª, Senador Cattete Pinheiro, porque queria tomar
conhecimento da sua iniciativa, não apenas na
perpetuidade do texto do seu projeto, mas também
nas maviosas e orais observações de V. Ex.ª.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Grato a V.Ex.ª.
O SR. ADALBERTO SENA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Com prazer.
O SR. ADALBERTO SENA: – Meu aparte visa
apenas a uma pergunta ao nobre Senador Eurico
Rezende: tem V. Ex.ª conhecimento da extensão em
que estão sendo feitos tais estudos no Ministério do
Trabalho?
O SR. EURICO REZENDE: – Não. Informei à
Casa, em aparte, que a Comissão de Constituição e
Justiça baixou o processo em diligência, para que o
Ministério do Trabalho examine a questão, porque
isso importa muito e fundamentalmente em critérios
técnicos, quais sejam os cálculos atuariais.
O SR. ADALBERTO SENA: – Quer dizer que
o projeto da Comissão de Constituição e Justiça
abrangia várias classes e não apenas uma ou duas.
O SR. EURICO REZENDE: – Advogados. E
que não é de minha autoria.
O SR. ADALBERTO SENA: – Então, sou
obrigado a concluir que o Ministério do Trabalho vai
responder sòmente quanto aos advogados, porque
foi essa a informação solicitada.
O SR. EURICO REZENDE: – Exato!
Mas há um projeto, parece-me que de autoria do
Senador Benedito Ferreira ou de outro de nossos
eminentes colegas, dispondo sôbre a classe dos

médicos. Na oportunidade, então, serão recrutadas
informações a respeito da classe médica, porque é
muito difícil um projeto assim, em têrmos isolados,
ser aprovado isoladamente; na sua tramitação, sofre
as emendas, estabelecendo a abrangência das
outras classes.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Grato a V.
Ex.ªs (Retoma a leitura.) Como dizia, Sr. Presidente,
estamos encaminhando à Mesa projeto de lei que
elaboramos a respeito e que julgamos solucionar a
matéria.
In casu, indispensável que o profissional liberal
melhor remunerado possa contribuir em bases maiores,
dentro do limite máximo legal, sem, entretanto, criar uma
obrigatoriedade contributiva que possa prejudicar ou
onerar os que recebem menores remunerações;
necessária, ainda, a manutenção de um regime de
obrigatoriedade geral, evitando-se a facultatividade que
os técnicos entendem criar "anti-seleção", contra a
grande massa de segurados.
O projeto que ora apresentamos atende a tôdas
as modalidades do problema; cria uma tabela
progressiva para contribuição obrigatória, levando em
conta os anos de exercício profissional, até atingir o
limite máximo previsto na lei; admite que o segurado
possa aumentar o valor de sua contribuição (com
evidente benefício para a previdência social), desde que
possua renda, caso em que não poderá mais retornar à
escala progressiva; e, finalmente, pensando nos que
ganham menos, permite o congelamento do nível
contributivo após dez anos, com seis salários-mínimos,
hipótese em que não será mais admitida qualquer outra
opção.
Os atuais profissionais, – prevê o projeto – só
terão direito aos benefícios previdenciários, de acôrdo
com a nova tabela, após cinco anos de contribuição
sôbre os novos índices: isso porque, como é sabido,
êsse prazo dá base atuarial a qualquer benefício, dentro
do sistema do seguro social.
Estamos certos de que, com a valiosa
contribuição
dos
Senhores
Congressistas,
especialmente
dos
colegas
desta
Casa,
a matéria atingirá grau de tecnicidade e
de praticabilidade indispensável à solução de
problemas que, como o presente, há anos vêm
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clamando por atendimento. E para isso, Senhor
Presidente, Senhores Senadores, a grande classe
dos profissionais liberais, existente em todo o País
contará, sem dúvida, com a inestimável colaboração
do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro, que falará em nome da liderança do
Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. FRANCO MONTORO (sem revisão do
orador. Como Líder do MDB.): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Presidente da República acaba de
baixar o Decreto nº 69.534, que o autoriza a editar
decreto secreto ou reservado, dispondo sôbre
matéria de Segurança Nacional.
Por êsse decreto, publicado no Diário Oficial
de 16 de novembro último, o Govêrno enviará à
publicação, redigida de modo a não quebrar o sigilo,
sòmente a ementa do decreto com o respectivo
número.
Sem dúvida, há assuntos ligados à segurança
nacional que devem ser tratados sigilosamente,
mas, exatamente pela importância e gravidade do
assunto, para isso devem ser empregados meios
jurìdicamente hábeis.
Dada a relevância da matéria e considerando
que na forma do Regimento do Senado cabe à
Comissão de Constituição e Justiça, no âmbito da
sua competência, a fiscalização dos atos do Poder
Executivo, solicitamos a essa Comissão o exame
dos aspectos jurídicos e constitucionais do referido
decreto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de
Mello. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio
Nunes.
O SR. HELVÍDIO NUNES (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sòmente hoje, apesar da forte gripe que ainda me
molesta, cumpro o dever de comunicar à Casa

que me desincumbi da missão que me confiou o
Senado Federal, na semana transata. Houve por
bem a Mesa designar-me para representar esta
Casa no Festival de Algodão do Piauí, que se
realizou na cidade de Picos, daquele Estado, no dia
14 do corrente.
Além da missão de ordem geral, coube-me
participar daquele conclave na qualidade de
representante pessoal do Presidente desta Casa, o
nobre Senador Petrônio Portella, que, além de
piauiense, é multo ligado por laços de parentesco, de
afetividade e de ordem política àquela região do
Piauí.
No Festival de Algodão do Piauí, tive a honra,
também, de representar o Senhor Governador
Alberto Silva, que, por razões de saúde, não pôde
comparecer às solenidades.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o I Festival do
Algodão do Piauí foi uma festa, por todos os títulos,
notável, vez que também reuniu representantes dos
Estados do Ceará e do Maranhão, além de
numerosas representações dos municípios que têm
em Picos seu polo de desenvolvimento.
O Piauí – sabem todos – é um dos grandes
produtores de algodão do Nordeste, e Picos, a
capital do Algodão.
O Festival recebeu o patrocínio dos "Diários
Associados", do Govêrno do Estado e da Prefeitura
Municipal de Picos e, durante o seu desenrolar,
foram distribuídos diferentes prêmios de grande valor
aos principais agricultores da região.
Cabe-me destacar na oportunidade, Sr.
Presidente, a eleição da "Rainha do Algodão",
presentes representantes das comunas de Picos,
Bocaina, São Julião, Fronteiras, Pio IX, Padre
Marcos, Simões e Itainópolis, sendo eleita Miss
Algodão do Piauí a representante do Município de
Itainópolis.
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores,
os
governos
anteriores,
como
o
atual,
interessaram-se pelo melhoramento do padrão da
fibra piauiense, daí o sentido especial da campanha
que vem sendo encetada, não apenas com
o objetivo de melhoria quantitativa, mas,
sobretudo, de ordem qualitativa, a fim de que o
nosso principal produto encontre mercado certo, não
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apenas no comércio interno, mas também no
internacional.
Fazendo êste registro, por conseguinte, quero
congratular-me com as autoridades patrocinadoras
do certa-me, especialmente com os municípios que
tomaram parte ativa no Festival do Algodão do Piauí,
dizendo a todos e a cada qual que, assim fazendo,
estamos contribuindo para o progresso e o
desenvolvimento não apenas do meu Estado, Piauí,
mas, de uma maneira particular, daquela região que
é o celeiro do Estado.
Nesta oportunidade, também desincumbindome da missão que me confiou o Senado Federal,
quero dizer e proclamar que todos estão trabalhando
com o mesmo objetivo, perseguindo os mesmos
propósitos, que são o do crescimento harmônico
dêste País. (Muito bem! Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves – Milton Trindade – Alexandre
Costa – Fausto Castello-Branco – Virgílio Távora –
Wilson Gonçalves – Ruy Carneiro – Paulo Guerra –
Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Augusto Franco
– Leandro Maciel – Lourival Baptista – Heitor Dias –
Amaral Peixoto – Benjamin Farah – Nelson Carneiro
– Gustavo Capanema – Emival Caiado – Mattos
Leão – Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Senador José Lindoso desiste da palavra. (Pausa.)
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 249, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 30, de 1971 (nº 48-A/71, na Casa de origem),
que aprova o texto da Convenção sôbre igualdade

de Direitos e Deveres entre Brasileiros e
Portuguêses, firmada em Brasília, a 7 de setembro
de 1971, a fim de que figure na Ordem do Dia da
Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em conseqüência da aprovação do requerimento, o
projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da
próxima Sessão.
O Sr. 1º Secretário lerá outro requerimento.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 250, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução nº 52, de
1971, que autoriza o Govêrno do Estado de Santa
Catarina, a adquirir, através da Prefeitura Municipal
de Blumenau, mediante financiamento externo, um
aparêlho de Raio-X, destinado ao Hospital Santo
Antônio daquela cidade, a fim de que figure na
Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere
figurará na Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 251, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução nº 53, de
1971, que autoriza o Govêrno do Estado de São
Paulo a realizar operação de financiamento externo,
nos têrmos dos contratos celebrados entre o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São
Paulo – IPT – e Mitsui & Co. Ltd. de Tóquio e Mitsui
& Co. (USA), Inc., de Nova Iorque, a fim de que
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – Carvalho Pinto.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – requerimento será submetido a exame da Comissão
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere Diretora.
figurará na Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sôbre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 1º Secretário.
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
É lido e aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
REQUERIMENTO
Nº 104, DE 1971
Nº 252, DE 1971
Estabelece critérios para a fixação do "salárioNos têrmos do art. 314 do Regimento Interno, base" e dispõe sobre a contribuição dos profissionais
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição liberais para o Instituto Nacional da Previdência
de avulsos para o Projeto de Resolução nº 54, de Social (INPS), acrescentando parágrafo ao artigo 77
1971 (Ofício S-27/71 do Governador do Estado do da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, (redação
Rio Grande do Sul, solicitando autorização para dada pelo artigo 19 do Decreto-lei nº 66, de 21 de
contrair empréstimo, através da Secretaria de novembro de 1966), e dá outras providências.
Educação e Cultura com a firma E. M.I. – Eletronics
Limited, para financiamento da compra de
O Congresso Nacional decreta:
equipamento de iluminação, destinado a uma
Art. 1º – O artigo 77 da Lei nº 3.807, de 26 de
estação de radiodifusão de sons e imagem, com fins agôsto de 1960, com a redação dada pelo artigo 19
educativos) a fim de que figure na Ordem do Dia da do Decreto-lei nº 66, de 21 de novembro de
Sessão seguinte.
1966, passa a vigorar acrescido do seguinte
Sala das Sessões, em 19 de novembro de 1971. parágrafo:
– Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra.
"Parágrafo único – O "salário-base" dos
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – profissionais liberais será fixado dentro dos seguintes
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere critérios:
figurará na Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sôbre a mesa, requerimento solicitando
I) – Por tempo de atividade profissional:
transcrição de documentos nos Anais. Vai ser lido
a) de um (1) a cinco (5) anos: até dois (2)
pelo Sr. 1º Secretário.
salários-mínimos de maior valor vigente no país;
É lido o seguinte:
b) de cinco (5) a dez (10) anos: até quatro (4)
salários-mínimos de maior valor;
REQUERIMENTO
c) de dez (10) a quinze (15) anos: até seis (6)
Nº 253, DE 1971
salários-mínimos de maior valor;
d) de quinze (15) a vinte (20) anos: até oito (8)
Requeiro, nos têrmos regimentais, a salários-mínimos de maior valor; e
transcrição, nos Anais do Senado, do discurso
e) de vinte (20) anos em diante: até dez (10)
proferido pelo Senador Guido Mondin, na data de salários-mínimos de maior valor.
hoje, em homenagem ao Dia da Bandeira, na praça
defronte do Palácio do Congresso, em nome do
II – pela renda declarada:
Senado.
a) para os que optarem por um teto
Sala das Sessões, em 19 de novembro de contributivo superior ao tempo de exercício
1971. – Ney Braga.
profissional, desde que comprovem o recebimento
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – De de renda permanente garantidora do pagamento,
acôrdo com o artigo 234, § 1º, do Regimento Interno, o não sendo admissível a desistência poste-
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terior da opção: acima dos limites fixados no item
anterior, respeitado o máximo de dez (10) saláriosmínimos de maior valor vigente no país; e
b) para os que, após o décimo ano de
contribuições, comprovando não possuir renda
suficiente, optarem em permanecer estáveis na
contribuição estabelecida para a letra c do item I
dêste parágrafo, caso em que não poderão retornar
à escala progressiva ali estabelecida ou optar pelo
regime da alínea a anterior."
Art. 2º – Os atuais profissionais liberais,
segurados autônomos do INPS, só terão direito aos
benefícios previdenciários de acôrdo com a tabela
prevista no artigo 1º após cinco anos de contribuição
sôbre os novos índices.
Art. 3º – As despesas oriundas da aplicação
desta lei correrão à conta da arrecadação prevista na
Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, Título IV,
Capítulo I, artigos 69 a 75.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
1. São obrigatòriamente segurados da
Previdência Social, dispõe a Lei Orgânica da
Previdência Social (art. 5º, IV), os "trabalhadores
avulsos e os autônomos". Êstes últimos, nos têrmos
da alínea d do artigo 4º da mesma lei, são os que
exercem, habitualmente e por conta própria,
atividade profissional remunerada. Essa definição,
como é óbvio, compreende os médicos, advogados,
assistentes
sociais,
atuários,
contabilistas,
economistas, escritores, professôres, odontologistas,
etc., ou seja: os profissionais liberais. De acôrdo com
o disposto no item I do art. 69 da Lei nº 3.807, de
1960, os segurados, em geral, contribuem com 8%
sôbre o respectivo "salário-de-contribuição", o qual,
no caso dos trabalhadores autônomos, é igual ao
"salário-base": art. 76, II.
2.
Estabelece
o
artigo
77
da
Lei Orgânica que o "salário-base" será fixa-

do pelo Departamento Nacional da Previdência
Social "ouvido o Serviço Atuarial e os órgãos de
classe, quando houver, devendo ser atendidas nas
respectivas tabelas as peculiaridades das diversas
categorias de trabalhadores e o padrão de vida de
cada região" (redação dada pelo artigo 19 do
Decreto-lei 66, de 1966).
Trata-se, evidentemente, de critério muito justo
para as categorias normais de "trabalhadores
autônomos", mas não para os "profissionais liberais",
cuja remuneração varia grandemente, de categoria
profissional para outra e, freqüentemente, dentro da
própria classe.
3. Como se sabe, há médicos, advogados,
contabilistas, etc., percebendo remuneração mensal
das mais elevadas. Outros, no entanto, quase nada
ganham, mal obtendo para o seu próprio sustento e
o de suas famílias. Dessa forma, impossível e
mesmo, injusto, a adoção de um critério rígido,
inflexível.
É de se notar que, da redação original do
dispositivo (art. 78 da Lei Orgânica e não 77 como
atualmente), constava o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único – A fixação vigorará pelo
prazo de 2 (dois) anos, considerando-se prorrogada
por igual prazo sempre que nova tabela não fôr
expedida até 60 (sessenta) dias antes da expiração
do biênio."
Esta determinação – que atualmente não
existe na lei – fazia com que, obrigatoriamente, de
tempos em tempos (dois ou quatro anos) fôssem
revistas as tabelas de fixação do "salário-base". A
redação em vigor tornou quase impossível a revisão
dessas tabelas.
Assim, muito embora a lei diga que o "saláriobase" será fixado pelo DNPS, ouvido o Serviço Atuarial
"e os órgãos de classe", o que ocorre, na realidade, é
que êsses órgãos de classe em NADA influem e, após
a alteração introduzida pelo Decreto-lei nº 66, de 1966,
feita a primeira fixação (e última) dos "sálarios-base"
das categorias profissionais, apesar do grande
número de reivindicações encaminhadas, sòmente as
modificações que os órgãos governamentais
resolveram
fazer
foram
adotadas,
sendo
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as
demais,
solicitadas
pelos
interessados,
indeferidas, normalmente. Anexamos, para exame,
algumas Resoluções do DNPS a respeito.
4. Dessa forma, no que concerne aos
profissionais liberais, êsse critério é iniquo e injusto.
A escala contributiva fixada para os mesmos é
irrisória, só chegando, normalmente, até o máximo
de cinco salários-mínimos regionais, muito embora a
Previdência Social admita um teto contributivo de
dez salários-mínimos, de maior valor vigente no
País. Ora, indaga-se, porque os "despachantes
aduaneiros" podem contribuir sôbre dez saláriosmínimos, aposentando-se proporcionalmente a essa
importância, e os profissionais liberais não? A
Previdência Social, por acaso, não precisa de maior
número de contribuições, pode dispensar receita?
5. O problema exige urgente solução,
especialmente face às constantes reivindicações
dessas classes de profissionais, que se julgam, com
justa razão, prejudicarias e diminuídas. O exemplo
concreto da existência dessas reivindicações está no
número de proposições que, através dos anos, têm
sido apresentadas no Congresso Nacional sôbre a
matéria.
6. Até o presente momento, no entanto, tais
providências têm esbarrado nas objeções dos
técnicos, que se levantam, especialmente, contra o
caráter facultativo sempre dado à elevação do valor
das contribuições. Julgam êsses técnicos que a
concessão da facultatividade do segurado escolher o
momento de aumentar a contribuição fere
frontalmente um dos critérios básicos da previdência
social, o da "anti-seleção" contra a massa de
segurados. Em outras palavras: entendem que se
essa faculdade de escolha do momento fôr dada ao
segurado, êle procurará só contribuir ou aumentar o
valor dessa contribuição quando verificar que poderá
se aposentar em bases melhores e maiores. Em
tese, assiste razão aos que assim pensam, embora,
na prática, alguns outros aspectos existam, em tôrno
do problema, que não são desfavoráveis.
7. Necessário, pois, que se coloque a
matéria em seus justos têrmos, sem prejudicar a
ninguém, seja o profissional liberal, seja a
previdência social. É preciso que os profissionais

melhor remunerados possam contribuir sôbre
importância maior, a fim de que, na aposentadoria,
tenham nível de vida equivalente. Por outro lado, não
se pode criar uma obrigatoriedade contributiva que
venha prejudicar ou onerar aos mesmos favorecidos
pela sorte, que recebem menores remunerações e
lutam pelo sustento diário. Indispensável, ainda,
manter-se o caráter obrigatório geral, pois dessa
forma será evitada a facultatividade combatida pelos
técnicos sob a alegação de criar "anti-seleção".
8. Pesados os prós e contras, parece-nos que
o projeto atende a tôdas as modalidades do
problema: cria uma tabela progressiva para
contribuição obrigatória, levando em conta os anos
de exercício profissional, até atingir o limite máximo
previsto na lei; admite que o segurado possa
aumentar, logo no início e, portanto, com benefício
para a previdência social, o valor da sua
contribuição, desde que possua renda suficiente para
garantir o pagamento, não podendo, nesta hipótese,
voltar à tabela progressiva; e, finalmente, pensando
nos que ganham menos, permite o congelamento do
nível contributivo, após dez anos de contribuição,
quando, então, não será admitida qualquer outra
opção.
9. Indispensável afirmar-se, finalmente,
inexistir
qualquer
injuridicidade
ou
inconstitucionalidade no projeto, o qual versa, em
sua essência, sôbre critérios a serem adotados pela
previdência social no recebimento de contribuições.
Não se diga, por outro lado, que o valor das
aposentadorias serão majoradas, pois, se isso
acontecesse, a fonte de custeio estaria garantida: o
aumento do valor das contribuições durante anos a
fio. O projeto, em todos os sentidos, mantém intacto
o sistema legal vigente para a previdência social.
10. Estamos certos, assim, que a proposição,
sem dúvida merecedora da aprovação do Congresso
Nacional dado o seu caráter eminentemente justo e
correto, será aprimorada e aperfeiçoada pelos
Senhores Congressistas para que, afinal, possa
representar a exata aspiração das classes
interessadas.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – Cattete Pinheiro.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – jistas e outros – para efetuar operações de compra
Passa-se à:
e venda de produtos de origem vegetal e
animal, preferentemente a nível atacadista, cuja
ORDEM DO DIA
função principal consiste em facilitar o fluxo
ordenado dos produtos dentro do sistema de
Item 1
comercialização.
Recomendações à FAO:
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1ª) Que as autoridades em abastecimento da
231, de 1971, de autoria do Senador Adalberto Sena, América Latina constituam uma "Associação Latinosolicitando a transcrição, nos Anais do Senado, das Americana de Mercados Atacadistas".
Conclusões e Recomendações da Conferência
2ª) Que a FAO coordene e promova a criação
Técnica sôbre Planejamento e Operação de dessa Associação.
Mercados Atacadistas na América Latina, organizada
3ª) Que organize uma conferência técnica
pela FAO, em colaboração com a CEMAB–COBAL, regional para analisar as possibilidades de
e realizada em Brasília, no período de 18 a 22 de aperfeiçoamento da etapa de mercado varejista de
outubro de 1971, tendo:
alimentos na América Latina.
4ª) Que organize uma conferência técnica
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 544, de 1971, mundial para analisar os problemas vinculados à
da Comissão:
embalagem de produtos frescos, tendendo a fixar
bases orientadoras para uniformizar as soluções
– Diretora.
Votação do requerimento.
locais ou regionais.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
CONCLUSÕES
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a
Quanto aos aspectos institucionais de novos
transcrição solicitada.
mercados:
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DA
1. A definição do marco legal e da estrutura
CONFERÊNCIA TÉCNICA SÔBRE PLANEJAMENTO administrativa necessária para o funcionamento
E OPERAÇÃO DE MERCADOS ATACADISTAS NA de novos mercados atacadistas representa
AMÉRICA LATINA, QUE SE PUBLICAM NOS um aspecto transcendente no planejamento
TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 231/71, DE da produção, comercialização e consumo de
AUTORIA DO SENADOR ADALBERTO SENA.
alimentos.
2. Um aspecto fundamental da respectiva
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
legislação e estrutura administrativa é permitir
autonomia, modernização e evolução dos mercados
APRESENTADAS PELA CONFERÊNCIA TÉCNICA atacadistas.
SÔBRE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE
3. Uma legislação moderna sôbre mercados
MERCADOS ATACADISTAS NA AMÉRICA LATINA atacadistas deve ter em vista a sua natureza e os
seus fins, cujo impacto no consumo de alimentos
Organizada pela FAO, em colaboração com o determina sua característica fundamental de serviço
CEMAB-COBAL
de utilidade publica.
Brasília, DF. – 18 a 22 de outubro de 1971.
4. A natureza e função das emprêsas
Mercado atacadista: Definição – É o ponto encarregadas do planejamento, construção e
de reunião de agentes de comercialização – funcionamento dos mercados atacadistas na
produtores,
representantes
de
cooperativas América Latina requer uma decisiva participação das
e sociedades comerciais, consignatários, vare- autoridades competentes.
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Quanto aos requisitos necessários às
instituições internacionais que financiam projetos de
mercados atacadistas:
1. A criação de um nôvo mercado atacadista
deve resultar de uma análise e diagnóstico do
sistema de comercialização de alimentos em seu
conjunto e da determinação de prioridade para o
projeto por parte do órgão competente para planejar
ou desenvolver.
2. O projeto de um nôvo mercado atacadista
deve ser parte integrante de um programa geral
destinado a melhorar a eficácia do sistema de
comercialização de alimentos.
3. A Conferência pôde apreciar a boa
disposição de órgãos financeiros internacionais para
o financiamento de projetos de novos mercados
atacadistas e dos aspectos complementares dos
mesmos. Entretanto, tendo em vista ser esta uma
nova linha de crédito, não estão ainda perfeitamente
definidos os pedidos de informação que os
organismos financeiros internacionais terão que
receber dos respectivos governos para o estudo dos
empréstimos solicitados.
4. Em todo o caso, resulta evidente a
necessidade de apresentar, junto com o pedido de
empréstimo, um estudo de viabilidade com o
detalhamento suficiente, que permita aos organismos
financeiros internacionais a adequada avaliação dos
projetos.
5. Os estudos de viabilidade devem abranger
os aspectos técnicos, econômicos e financeiros do
projeto. Entre os primeiros está incluído tudo o que
se refere à operação do mercado, compreendidas as
normas institucionais necessárias para o seu
eficiente funcionamento.
6. O estudo de viabilidade deve abranger a
análise de soluções alternativas. Esta análise
comparativa não deve ser levada além dos limites
razoáveis para os quais devem definir-se com
precisão o ou os projetos alternativos da proposta.
7. A justificativa econômica do projeto deve
surgir da redução dos custos de comercialização ao
longo do processo, incluídos os relativos aos
sistemas de transporte.

8. Considerando que os mercados atacadistas
são de interêsse público, os resultados da análise de
viabilidade econômica devem ser considerados à luz
de outros fatôres sociais e políticos para determinar
em definitivo a utilidade do projeto.
9. Não se deve exigir que os estudos de
viabilidade incluam aspectos que, embora pudessem
estar indiretamente vinculados à execução do
projeto, não correspondem especìficamente à
justificação do mesmo.
10. As características dêstes projetos se
traduzem numa baixa proporção de importações
dentro do montante total da inversão requerida.
Portanto,
considera-se
necessário
que
os
organismos financeiros internacionais levem em
conta a possibilidade de financiar essa maior
participação dos insumos locais na inversão total.
11. Na justificação econômica de alguns
projetos específicos será conveniente aceitar que
certos itens, tais como terras, construções civis e
outros, sejam considerados custo perdido.
Quanto ao Planejamento de novos Mercados
Atacadistas:
1. Na elaboração de um anteprojeto para
a construção de um mercado atacadista é
necessário levar em conta, entre outros, os seguintes
aspectos:
– Fatôres básicos:
a) análise de objetivos;
b) restrições econômicas e de outro tipo.
c) unidade funcional do nôvo mercado;
d) situação atual das atividades atacadistas;
e) localização, tendo em conta as facilidades
de acesso e desenvolvimento urbano;
f) tendências previsíveis a levar em conta para
ampliações futuras;
g) evolução do sistema de comercialização.
– Dimensionamento:
a) volume de produtos que passarão pelo
mercado;
b) número e tipo de usuários do mercado;

– 244 –
c) sistemas de comercialização a utilizar.
– Desenho do mercado:
a) estudo do complexo em nível dimensional;
b) encaixe dimensional;
c) alternativas de pavilhões e serviços;
d) adequação de pavilhões segundo funções e
condicionantes internos e externos;
e) trânsito de pessoas e veículos.
2. Tendo em conta as trocas prováveis que
haverão de se produzir durante a vida do mercado,
nos métodos e escala de operações de
comercialização, é muito importante assegurar a
maior flexibilidade possível de uso e a expansão dos
sistemas construtivos adotados, em especial com
relação à mecanização das operações.
Quanto à Operação e Gerência de Mercados
Atacadistas:
1. Na organização dos mercados atacadistas
diferenciam-se claramente dois níveis: o de direção
e supervisão de seu funcionamento, e o encarregado
de operar os serviços oferecidos em cada
mercado.
2. A difusão de uma informação abundante,
precisa e rápida sôbre os preços, operações e
atividades realizadas nos mercados atacadistas, é
um elemento fundamental para assegurar a
transparência no sistema de comercialização de
alimentos e conseguir assim maior eficiência do
mesmo.
Quanto à Transferência dos Atacadistas para
o Nôvo Mercado:
1. A tarefa fundamental para pôr em
funcionamento um mercado atacadista consiste em
conseguir o entendimento com o maior número
possível de futuros usuários e conseguir a sua
colaboração. Isto permitirá que a abertura do nôvo
mercado atacadista se realize com as dificuldades
mínimas
e
nas
melhores
condições
de
funcionalidade.
2. O pleno entendimento e colaboração entre
os futuros usuários dos novos mercados e as
autoridades
promotoras
dos
mesmos
nem
sempre são alcançados na prática. Entretanto,

em áreas de bem público a transferência pode
resultar impraticável e exigir, portanto, a colocação
em jôgo de instrumentos convenientes para
assegurar que a transferência dos usuários ao nôvo
mercado se realize com as menores dificuldades
possíveis.
3. Em certos casos, e para facilitar a
transferência dos usuários ao nôvo mercado
atacadista, pode ser aconselhável o estabelecimento
de perímetros de ordenação do sistema de
comercialização atacadista, com caráter obrigatório.
Esta ordenação obrigatória deve ser apenas transitória
e com uma duração claramente definida, e não deve
incluir normas que dificultem a modernização e
aperfeiçoamento das operações atacadistas.
4. O dimensionamento do novo mercado
atacadista deve ser orientado pelo volume anual de
operações, compatibilizando o número de usuários a
transferir com as exigências sociais e econômicas
em cada caso.
Quanto ao ajuste da produção Agrícola e dos
métodos e práticas de atacadistas e varejistas em
função dos novos mercados atacadistas:
1. O mercado atacadista constitui um elemento
de concentração e distribuição estreitamente
relacionado com a produção e o consumo.
2. O financiamento do mercado atacadista
afeta tanto o sistema de comercialização de
alimentos como a comunidade em geral e, portanto,
a administração do mercado deve ter em conta que
êste é um serviço público.
3. A realização dos estudos, a elaboração do
projeto, a construção do mercado e sua colocação em
funcionamento requerem um tempo prolongado, que
deve ser aproveitado para realizar, paralelamente, um
conjunto de atividades complementares, ainda que
independentes dos aspectos físicos do projeto.
RECOMENDAÇÕES
Aos Governos Latino-Americanos:
1. Que a legislação sôbre novos mercados
atacadistas estabeleça, entre outras, normas
relativas às diretorias de novos mercados
atacadistas e suas responsabilidades; à necessidade
de assegurar que novos mercados perma-
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neçam integrados dentro de um sistema geral
orientado para incrementar a eficácia da
comercialização de alimentos; à reunião de capital
necessário para a construção e funcionamento de
novos mercados atacadistas.
2. Que as autoridades competentes estimulem
a participação dos setores interessados nas
atividades dos novos mercados atacadistas,
podendo chegar, inclusive, se fôr o caso, até à
criação de sociedades de economia mista.
3. Que seja assegurada a devida coordenação
entre a legislação higiênico-sanitária, impositiva e de
concessão de licença para funcionamento, com a
legislação do mercado de alimentos em geral e a
relativa aos mercados atacadistas em particular, de
forma a que não seja prejudicada a modernização e
o aperfeiçoamento do sistema de comercialização de
alimentos.
4. Que tenham previstas fontes alternativas de
financiamento ante a eventual negativa de
empréstimo solicitado a um organismo financeiro
internacional, para evitar demoras na execução do
projeto.
5. Que procurem contato permanente entre as
entidades que elaboram o estudo de viabilidade para
o nôvo mercado atacadista e os organismos
financeiros internacionais que correspondam em
cada caso, para assegurar a simplificação e rapidez
dos trâmites necessários para a obtenção do
empréstimo a solicitar.
6. Que ao mesmo tempo em que são
construídos novos mercados atacadistas, sejam
tomadas as medidas necessárias para assegurar
uma boa orientação da produção de alimentos e da
oferta dos mesmos a nível de agricultor, ao mesmo
tempo que seja garantido um equilíbrio aceitável e
eqüitativo entre o poder de negociação dos
agricultores e o dos compradores rurais.
7. Que estimulem a criação de cooperativas e
outras associações de agricultores com o fim de,
paulatinamente, as organizações agrárias realizarem
as operações de armazenamento, classificação e
empacotamento dos produtos agrícolas.

8. Que promovam o aperfeiçoamento do
transporte e armazenamento de produtos agrícolas e
alimentícios, dada a importância destas funções
dentro do processo de comercialização.
9. Que obriguem a utilização do sistema
métrico decimal como método para unificar os
sistemas de pesos e medidas ao longo de todo e
processo de comercialização.
10. Que aperfeiçoem as normas de
classificação de produtos agrícolas, procurando a
maior coordenação possível a nível regional.
11. Que promovam o estabelecimento de
normas
para
embalagens
utilizadas
na
comercialização de produtos agrícolas e alimentícios,
procurando a maior coordenação possível a nível
regional.
12. Que estimulem o agrupamento e
organização de emprêsas varejistas de alimentos
para que se consiga economias de escala, que
permitem reduzir suas margens de comercialização.
13. Que promovam a difusão das vantagens
que são oferecidas pelo novo mercado atacadista
para os produtores, atacadistas e varejistas, de
maneira a estimular sua colaboração ao projeto,
capacitando-os, ao mesmo tempo, a fazer o melhor
uso possível do nôvo mercado.
A FAO, ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento:
1. Que com base no rascunho de guia sôbre
Mercados Atacadistas apresentado pela FAO a esta
Conferência, seja feito conjuntamente um guia
definitivo para a identificação, preparação, avaliação
e execução de projetos de mercados atacadistas.
2. Que o citado guia seja distribuído
amplamente e com a maior brevidade para as
entidades latino-americanas interessadas na criação
de novos mercados atacadistas.
3. Que uma vez terminado o mencionado guia,
sejam organizados seminários para o treinamento de
funcionários e técnicos latino-americanos na
identificação, preparação, avaliação e execução de
projetos de mercados atacadistas.
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Às autoridades promotoras de novos
mercados:
1. Que na elaboração do projeto de nôvo
mercado atacadista seja considerada a alternativa de
utilizar plataformas ou de suprimi-las, e que se evite
a construção de bordillos a não ser que existam
razões muito importantes que justifiquem o seu
emprêgo.
2. Que na elaboração do projeto de nôvo
mercado atacadista sejam utilizados, quanto
possível, métodos simples de sistema de construção,
com o fim de reduzir a inversão necessária e facilitar
e acelerar a construção das instalações, assim como
permitir futuras ampliações.
3. Que ao estimar o custo real das
construções dentro dos gastos operacionais do
mercado, sejam somados ao custo inicial das
construções os gastos estimados para conservação
e as amortizações, já que um menor custo inicial das
construções pode determinar amortizações e gastos
de conservação elevados, que podem converter em
anti-econômica a solução considerada.
4. Que na elaboração do projeto do nôvo
mercado se leve em conta as características dos
distintos produtos que serão vendidos no mercado,
para assegurar que as condições ambientais sejam
adequadas. Os aspectos básicos a levar em conta
são: ventilação, iluminação natural e artificial e
temperatura.
5. Que iniciem contatos com os futuros
usuários do nôvo mercado atacadista na etapa
inicial do anteprojeto, com o fim de chegar, o
quanto antes possível, a um entendimento com
os futuros usuários, que assegure sua colaboração
nas fases posteriores do projeto e de sua
execução.
6. Que estabeleçam os incentivos necessários
para assegurar a maior colaboração dos futuros
usuários, reservando as ações coercitivas para
situações extremas.
7. Que, não obstante tudo o que foi dito
anteriormente, se tenha à mão os instrumentos
convenientes
que
permitam
assegurar
a
transferência dos usuários ao nôvo mercado com as
menores dificuldades.

Às autoridades dos mercados atacadistas:
1. Que a administração do mercado atacadista
tenha como objetivo básico o equilíbrio entre a
receita e a despesa.
2. Que as tarifas vigentes no mercado
atacadista sejam estabelecidas levando em conta os
serviços utilizados em cada caso e os objetivos
perseguidos na criação do mercado.
3. Que o sistema de concessão de uso de
locais seja utilizado para estimular as trocas
desejadas na estrutura da comercialização de
alimentos.
4. Que o regulamento interno do mercado
atacadista inclua normas eficazes para evitar as
atividades especulativas dos usuários e para garantir
o máximo de competição (concorrência) entre êles.
5. Que os serviços oferecidos no mercado
atacadista aos usuários sejam, quanto possível,
contratados com concessionários alheios à
administração do mercado, com o fim de estimular a
concorrência nessas atividades, lograr maior
eficiência nas mesmas e separar a supervisão dos
serviços da prestação dos mesmos.
6. Que a informação sôbre os preços,
operações e atividades realizados no mercado
atacadista seja abundante e precisa e que seja
divulgada amplamente e com rapidez.
7. Que seja estimulado o aperfeiçoamento
profissional de todo o pessoal do mercado
atacadista, em nível de direção, administrativo,
técnico e operacional, com o fim de assegurar o
melhor funcionamento do mercado atacadista.
CONFERÊNCIA
TÉCNICA
SÔBRE
PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE MERCADOS
ATACADISTAS NA AMÉRICA LATINA
a) Realizada em Brasília, no Itamarati, no
período de 18 a 22 de outubro de 1971.
b) Organizada pela FAO e patrocinada pelo
Govêrno Brasileiro, através da COBAL, com a
colaboração do GEMAB.
c) Países participantes: Argentina, Brasil,
Cuba, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala,
México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela, com
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a participação especial da Espanha, França e
Portugal.
d) Organismos Internacionais: BID, USAID,
CICOM – Fundação Getúlio Vargas, OEA e Banco
Mundial.
e) Participantes destacados:
FAO – H. J. Mittendorf – Diretor da Divisão de
Comercialização.
FRANÇA – Camille Nicolle – Federação
Francesa de Mercados.
ESPANHA – José Ramon Lasuen Sancho –
MERCASA
Manuel Laguillo Sarmyento – MERCASA.
BID – Frank Meissner – Analista de Projetos
Agrícolas.
BRASIL:
GEMAB e COBAL – Rubens José de Castro
Albuquerque, Presidente.
MINIPLAN
–
Mauricio
Rangel
Reis,
Coordenador do Setor Agrícola e Abastecimento.
GEMAB – Antonio Martins Chaves, SecretárioExecutivo.
GEMAB/COBAL – Roberto Pinheiro Nunes,
Chefe da Assessoria Técnica.
IEA – S. PAULO – Pérsio de Carvalho
Junqueira, Diretor da Divisão de Comercialização.
BNDE – Attilio Geraldo Vivacqua, Projetos
Agrícolas.
Observação: A lista completa encontra-se
anexa.
f) Temas em destaque
1) Plano Nacional de Desenvolvimento
Econômico (por Mauricio Rangel Reis).
2) Implantação do Programa de Centrais de
Abastecimento no Brasil (por Antonio Martins
Chaves).
3) Concepção Técnica da Execução do
Programa de Centrais no Brasil (por Roberto
Pinheiro Nunes).
4) A Experiência Brasileira de Mercado Central
Atacadista – CEAGESP (por Pérsio de Carvalho
Junqueira).

5) Planejamento de Novos Mercados
Atacadistas (por H. J. Mittendorf).
6) Aspectos Institucionais de Novos Mercados
– Propriedade – Administração – Legislação –
Operação e Gerência (por C. Nicolle, J. P. Kahla
(França) e J. R. Lasuen, M. Laguillo Sarmyento –
(Espanha) .
7) Criação de três Grupos de Trabalho, com a
participação
dos
Delegados
dos
países
representados e dos consultores (nacionais e
internacionais) presentes à Conferência. Os Grupos
trataram de assuntos compreendidos desde a
elaboração de Estudos de Viabilidade de um
Mercado até as técnicas de operação em relação
aos mercados nacionais e internacionais.
g) Resultados Positivos do Conclave
1. A opinião francesa sôbre o Programa
Brasileiro:
"O Brasil está enfrentando o problema de
centrais de abastecimento da maneira mais racional
e completa possível, dentro de um sistema integrado
de planos que visam o desenvolvimento nacional",
disseram P. Caminha e C. Nicolle, da equipe de
observadores da França, presentes à Conferência
Técnica sôbre Planejamento de Operação de
Mercados Atacadistas, ao iniciar sua entrevista à
imprensa."
"Isto, continuaram, è uma experiência
altamente interessante, se levarmos em conta que a
solução do problema está sendo enfrentada em "ritmo
de Brasília", com uma concentração de recursos e
esforços para realizações em prazos tão curtos, como
ainda não aconteceu em nenhum outro país".
Sôbre o nível técnico do Brasil, para
desenvolver o seu programa de Centrais de
Abastecimento, o Senhor P. Caminha, em nome da
Delegação Francesa, disse:
"O Brasil tem essa capacidade, como também
certos países, a exemplo do Japão, de absorver
ràpidamente e transformar a experiência dos outros.
O nível está perfeito. Nenhum outro país no mundo,
reafirmou, enfrentou um programa tão grande em tão
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pouco tempo, pretendendo cobrir a sua extensa área
territorial. Os técnicos brasileiros são de nível
internacional, em condições de dar assistência ao
seu país."
Para Nicolle e Caminha vários são os
problemas a vencer, num programa de implantação
do Mercado de Atacados, mas o primeiro dêles, e o
principal, é vencer a hostilidade dos atacadistas. E
isso só se consegue mediante um verdadeiro
trabalho de catequese, para convencê-los de que a
mudança só poderá trazer-lhes benefícios. O
segundo passo, disse o entrevistado, será o
estabelecimento de um sistema de coordenação das
diversas repartições públicas e de órgãos
interessados no programa. Na França o govêrno
delegou podêres a um órgão único estatal – a SCET,
que tem comando de todo o sistema de Centrais de
Abastecimento. A partir destas primeiras medidas
tudo fica facilitado, desde que se promulguem, a
tempo, os regulamentos e normas de funcionamento
dos Mercados.
No Rungis, neste momento, os problemas que
enfrentamos não são fundamentais, porque os
atacadistas consideram que os instrumentos que
êles têm na mão são exatamente aquêles que
sempre desejaram ter para seu trabalho.
O Grupo Francês é responsável pelo
planejamento, construção e implantação de 68
Centros de Abastecimento, na Europa, Ásia, África e
América Latina.
2. A posição espanhola sôbre as Centrais.
Na Espanha já 24 cidades estão incluídas
nos planos da MERCASA (que é uma sociedade
anônima semelhante à COBAL, na qual o
Govêrno tem maioria absoluta das ações), para a
solução do problema do abastecimento. Quem
o diz são os Srs. Manoel Hermenegildo e Manuel
Laguillo Sarmiento, acrescentando ainda que,
no Território Espanhol, treze Sociedades disse
tipo já estão se organizando jurìdicamente para
entrar em funcionamento, enquanto quatro se
encontram em plena operação, expandindo-se
ràpidamente: Barcelona, Bilbao, Sevilha e
Salamanca.

A MERCASA atua não sòmente em seu país,
como em outros que solicitam a sua colaboração.
Exemplo: Argentina e Argélia. Para Hermenegildo e
Laguillo a filosofia de abastecimento adotada pela
MERCASA é válida para qualquer tipo de economia,
isto é, aplica-se com ótimos resultados tanto nos
países subdesenvolvidos quanto nos altamente
industrializados.
"Enquanto
num
país
em
desenvolvimento as Centrais de Abastecimento são
indispensáveis, pois facilitam a chegada mais rápida e
menos onerosa dos gêneros alimentícios aos centros
consumidores, nos países industrializados, apesar de
não serem indispensáveis, os mercados de atacado
agem como um fator de concorrência e, principalmente,
de defesa dos produtores frente aos trusts".
3. A posição da FAO
A Conferência Técnica sôbre Planejamento e
Operação de Mercados Atacadistas na América Latina
objetivou promover um intercâmbio de opiniões de
alto nível entre especialistas, o que resultou num
impacto considerável nos países representados no
que se relaciona com o ,aperfeiçoamento dos
sistemas de comercialização de produtos perecíveis,
especialmente frutas e hortaliças, afirmou o Sr. H. J.
Mittendorf, Diretor da Divisão de Comercialização de
Produtos Alimentícios da FAO, que chefiou a
Delegação dêsse organismo da ONU na Conferência
que se realizou no Itamarati, durante a entrevista
coletiva que concedeu à imprensa brasileira em
companhia dos participantes do conclave.
Como representante do Diretor-Geral da FAO
na Conferência, declarou estar muito bem
impressionado com sua organização, especialmente
com o trabalho desenvolvido pela COBAL e GEMAB
e pelo alto nível dos participantes brasileiros e
estrangeiros.
4. Recomendações (principais)
– Constituição de uma Associação LatinoAmericana de Mercados Atacadistas.
– Adoção dos têrmos de referência para
elaboração de projetos de centrais, apresentados
pela delegação brasileira.
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– Estimular o setor privado a participar das
ANEXO AO PARECER
emprêsas encarregadas de gerir mercados
Nº 566, DE 1971
atacadistas (Centrais de Abastecimento).
– Propiciar treinamento e assistência
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
técnica (em todos os níveis) para aquêles 68, de 1971 (nº 340-B/71, na Casa de origem), que
interessados em modernizar seus sistemas de dispõe sôbre o Ensino no Exército.
abastecimento.
– Planejar as Centrais em conexão com os
O Congresso Nacional decreta:
aumentos da produção programada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
TÍTULO I
Item 2
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 566, de 1971) do Projeto de
Lei da Câmara nº 68, de 1971 (nº 340-B/71, na
Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que "dispõe sôbre o Ensino no
Exército".
Discussão da redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutila, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é
considerada definitivamente aprovada, nos têrmos
do art. 362 do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 566, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 68, de
1971 (nº 340-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 1971 (nº 340
B/71, na Casa de origem), que dispõe sôbre o
Ensino no Exército, com alterações de redação e de
técnica legislativa exigidas.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Danton Jobim.

DAS FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS DO
ENSINO NO EXÉRCITO
Art. 1º – O Exército manterá sistema próprio
de Ensino Militar com a finalidade de proporcionar a
seu pessoal, da ativa e da reserva, a capacitação,
para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos e
funções previstos em sua organização.
Art. 2º – O Ensino Militar obedecerá a um
processo contínuo e progressivo, constantemente
atualizado e aprimorado, de educação sistemática,
que estender-se-á através da sucessão de fases de
estudos e práticas, de exigências sempre
crescentes, desde a iniciação até os padrões mais
apurados de cultura profissional e geral,
imprescindíveis aos altos chefes militares.
Art. 3º – O Ensino Militar desenvolver-se-á
segundo 2 (duas) linhas distintas:
I – Ensino Militar Bélico, destinado ao preparo
e adestramento do pessoal incumbido do
planejamento, preparação, direção e realização das
ações que, no quadro do Exército, interessam à
Segurança Nacional;
II – Ensino Militar Técnico e Científico,
destinado ao preparo e adestramento do pessoal
para pesquisa técnica e científica e obtenção e
produção dos meios materiais, indispensáveis ao
equipamento do Exército, e ainda para o tratamento
da ciência e da tecnologia, tendo em vista a
Segurança Nacional;
Art. 4º – Para os efeitos desta lei, entendem-se
como atividades de ensino no Exército aquelas que,
pertinentes ao conjunto integrado e indissolúvel do
ensino e pesquisa, realizam-se nos Estabelecimentos
de Ensino, Institutos de Pesquisa e outras
Organizações Militares que tenham tal incumbência.
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Parágrafo único – Consideram-se, também,
atividades do Ensino Militar os cursos e estágios
julgados de interêsse do Exército, feitos por militares
em organizações estranhas ao Exército, militares ou
civis, nacionais ou estrangeiras.
Art. 5º – O Exército ministrará, também, ensino
para assegurar assistência educacional a filhos e
órfãos de militares e preparar candidatos à matrícula
em Estabelecimentos de Formação de Oficiais e
Sargentos.
Parágrafo único – O Exército proporcionará
ensino supletivo como colaboração cívica e para
qualificação de mão-de-obra de reservistas.
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MILITAR
CAPÍTULO I
DOS TIPOS DE ENSINO MILITAR
Art. 6º – Distinguem-se 2 (dois) tipos de
Ensino Militar:
I – Ensino Fundamental, destinado a
assegurar base humanística, filosófica e científica ao
preparo militar e ao desenvolvimento da cultura geral
dos Quadros;
II – Ensino Profissional, destinado à
preparação e ao adestramento militar, técnico e
científico dos Quadros.
Art. 7º – A Instrução Militar é a parte do Ensino
Profissional atinente ao adestramento dos Quadros e
da Tropa.
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE CURSOS DO ENSINO
MILITAR

III
–
de
Extensão,
destinados
à
complementação de conhecimentos e técnicas
adquiridas em cursos anteriores;
IV – de Aperfeiçoamento, destinados à
atualização e ampliação de conhecimentos
necessários ao exercício de cargos ou funções
próprias de postos ou graduações superiores;
V – de Pós-Graduação, que sucedendo aos
cursos de Graduação, destinam-se à capacitação
para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa
científica
e
tecnológica,
bem
como
à
complementação do ensino especializado;
VI – de Altos Estudos Militares, destinados à
seleção e à conseqüente capacitação para o
exercício dos Grandes Comandos terrestres e
chefias da Alta Administração do Exército, bem como
para o desempenho de cargos de direção setorial
incumbidos da elaboração de programas de
pesquisa tecnológica e de produção de material
bélico.
§ 1º – Os cursos e seus currículos serão
organizados de maneira a propiciar a necessária
habilitação para o exercício dos cargos ou funções
militares.
§ 2º – Nos cursos de Formação e Graduação,
a aprovação em tôdas as disciplinas de um ano
constitui condição essencial para a promoção ao ano
seguinte.
§ 3º – A aprovação nos cursos de
Aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos, constitui
condição essencial para a promoção aos
postos e graduações superiores, dos respectivos
Quadros.
§ 4º – A aprovação no curso de Altos Estudos
Militares constitui condição essencial para o acesso
a General.
CAPÍTULO III

Art. 8º – O Sistema de Ensino Militar será
DOS GRAUS DO ENSINO MILITAR
constituído das seguintes modalidades de cursos:
I – de Formação ou Graduação, êstes
Art. 9º – O Ensino Militar compreende 3 (três)
referentes ao Ensino Técnico e Científico e aquêles
ao Ensino Bélico, ambos de caráter básico, visando graus:
– elementar
ao exercício dos cargos ou funções peculiares aos
– médio
primeiros postos ou graduações da hierarquia militar;
– superior.
II – de Especialização, destinados à
Art.
10
–
O
Ensino
Militar
de
habilitação para cargos ou funções cujo exercício
exija conhecimento e prática especiais;
grau
elementar,
ministrado
na
instrução
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militar, visa capacitar o soldado e o cabo ao
desempenho de funções integrantes de uma
qualificação militar.
Art. 11 – O Ensino Militar de grau médio,
abrangendo as modalidades de Formação,
Aperfeiçoamento e Extensão, é constituído de 2
(dois) ciclos:
I – o primeiro destina-se à formação e ao
aperfeiçoamento dos Sargentos para o exercício dos
cargos ou funções próprias de qualificações militares
correspondentes a suas graduações;
II – o segundo destina-se à habilitação dos
Primeiros-Sargentos e Subtenentes para o ingresso
nos Quadros de Oficiais de Administração e de
Oficiais Especialistas.
Art. 12 – O Ensino Militar de grau superior
compreende 3 (três) ciclos:
I – o primeiro, abrangendo as modalidades de
cursos de Formação ou Graduação, Especialização
e Extensão, capacita ao exercício dos cargos ou
funções privativas de Oficial Subalterno e Capitão,
previstas nos Quadros de Organização;
II – o segundo, abrangendo as modalidades de
cursos
de
Aperfeiçoamento,
Pós-Graduação,
Especialização e Extensão, capacita ao exercício
dos cargos ou funções privativas de Oficial Superior,
consignadas nos Quadros de Organização;
III – o terceiro, abrangendo o curso de Altos
Estudos Militares, capacita o Oficial ao exercício dos
cargos ou funções previstas no Quadros de EstadoMaior da Ativa e no Quadro de Oficiais-Generais.
Art. 13 – Cada ciclo do Ensino Militar de grau
superior compreenderá a realização de cursos, por
êle abrangidos, seguidos, compulsòriamente de
períodos de aplicação realizados, conforme o caso,
em Corpo de Tropa, Instituto de Ensino e Pesquisa,
Estabelecimento Industrial, Estado-Maior e outras
Organizações Militares adequadas.

sino de 1º grau, no caso de curso do Ensino Militar
de grau médio, ou o ensino de 2º grau, no caso de
curso do Ensino Militar de grau superior, habilite-se
mediante concurso, satisfeitas as demais exigências
da legislação vigente.
Parágrafo
único
–
Serão
também
matriculados,
nos
cursos
profissionais
de
Graduação, os militares com o curso de Formação
de Oficial que, para tanto, se habilitem mediante
concurso.
Art. 15 – A matrícula nos cursos
de Especialização será feita mediante requerimento
do interessado ou compulsòriamente, considerandose, em um e outro caso, o interêsse do
Exército.
Parágrafo único – Em cada ciclo, o Oficial só
poderá fazer um curso de Especialização, devendo o
curso do ciclo mais elevado ter correlação com o
anterior.
Art. 16 – A matrícula nos cursos de Extensão,
considerados os graus e ciclos de ensino, será, de
preferência, concedida aos militares que a
requeiram.
Parágrafo único – Quando as vagas não forem
preenchidas por candidatos voluntários, a matrícula
será feita compulsòriamente, considerados os
interêsses do Exército.
Art. 17 – A matrícula nos cursos de
Aperfeiçoamento será concedida aos militares
que, tendo realizado o período de aplicação,
após o término do curso de Formação ou
Graduação, satisfaçam às exigências da legislação
militar.
Parágrafo único – O adiamento de matrícula
nos cursos de Aperfeiçoamento, por mais de duas
vêzes, eliminará, definitivamente, o direito do militar
à matrícula.
Art. 18 – A matrícula nos cursos de PósGraduação
será
concedida
aos
Oficiais
aperfeiçoados que a requeiram e satisfaçam às
CAPÍTULO IV
exigências de seleção, observadas as respectivas
DAS CONDIÇÕES DE MATRÍCULA NOS
especialidades técnicas e os interêsses do
DIFERENTES CURSOS
Exército.
Parágrafo único – Eventualmente, poderão ser
Art. 14 – A matrícula nos cursos de matriculados nos cursos de Pós-Graduação os
Formação
ou
Graduação
será
concedida candidatos civis que preencham as condições
ao
brasileiro
que,
concluído
o
en- prèviamente estipuladas.
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Art. 19 – A matrícula no curso de Altos
Estudos Militares será concedida a Capitães
aperfeiçoados e a Majores, em função da
classificação e da menção obtidas no curso de
Aperfeiçoamento ou que, não tendo conseguido a
classificação e a menção exigidas, sejam aprovados
e classificados em Concurso de Admissão,
satisfeitas as demais exigências da legislação em
vigor.
§ 1º – Em ambos os casos, a matrícula
depende de o Oficial ser considerado, pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército, moral e profissionalmente
apto para efetivá-la.
§ 2º – O Oficial chamado para matrícula no
curso de Altos Estudos Militares, em virtude do
resultado alcançado no curso de Aperfeiçoamento,
poderá requerer adiamento de matrícula, por duas
vêzes, por motivo excepcional, assim julgado pela
autoridade militar competente.
§ 3º – O candidato ao curso de Altos Estudos
Militares que, submetendo-se ao Concurso de
Admissão, fôr inabilitado por duas vêzes, perde,
definitivamente, o direito à matrícula.
CAPÍTULO V
DAS PECULIARIDADES DO ENSINO DO PESSOAL
DA RESERVA
Art. 20 – A progressão do Ensino Militar dos
Quadros da Reserva é intermitente.
Art. 21 – Os Quadros da Reserva estão
obrigados, sempre que o Ministro do Exército julgar
necessário, a realizar estudos teóricos e participar de
exercícios de aplicação, visando ao aperfeiçoamento
e atualização dos conhecimentos militares, bem
como à sua capacitação para o exercício das
funções dos postos e graduações superiores.
Art. 22 – O pessoal da Reserva, quando
convocado para atender situações de emergência,
de calamidade pública ou de guerra, receberá
preparo de atualização, de caráter prático.
TÍTULO III

o

cípio e observadas as peculiaridades a êle inerentes,
orientar-se-á pelas diretrizes emanadas da legislação
federal específica.
Art. 24 – O ensino supletivo a que se refere o
parágrafo único do art. 5º será ministrado com a
cooperação do Ministério da Educação e Cultura e
dos Governos dos Estados e Territórios.
Art. 25 – Os cursos de formação de mão-deobra industrial realizar-se-ão em escolas de
aprendizagem instaladas, de preferência, em
Estabelecimentos Fabris Militares ou, mediante
convênio, em entidades civis.
TÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS NA
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO NO EXÉRCITO
Art. 26 – O Ministro do Exército estabelecerá a
política de Ensino, mediante diretrizes baixadas aos
órgãos responsáveis pelo seu planejamento e
execução.
Art. 27 – Ao Estado-Maior do Exército
compete, de acôrdo com a política definida pelo
Ministro do Exército, expedir diretrizes traçando as
linhas gerais do Ensino Militar.
Art. 28 – O Departamento de Ensino e
Pesquisa, como órgão central da administração do
Ensino no Exército e de acôrdo com diretrizes a que
se refere o artigo anterior, dirigirá setorialmente as
atividades do ensino no Exército, excetuada a
Instrução Militar ministrada nos Corpos de Tropa,
que é da responsabilidade dos Comandos do
Exército e Militares de Área.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI

Art. 29 – O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
DO ENSINO DE 1º E 2º GRAU
Parágrafo único – O Ministro do Exército, até a
implantação definitiva das disposições desta lei,
Art. 23 – O ensino a que se refere poderá expedir os atos que se fizerem necessários à
art.
5º
da
presente
lei,
em
prin- sua execução.
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CAPÍTULO II
DA VIGÊNCIA DA LEI
Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 42, de 1971, de autoria do Sr.
Senador Paulo Guerra, que "institui o Dia do Hino
Discussão, em turno único, do Projeto de Nacional", tendo:
Decreto Legislativo nº 16, de 1971 (nº 26-B/71, na
Câmara dos Deputados) que "aprova o texto do Acôrdo
PARECER, sob nº 565, de 1971, da
sôbre Cooperação Comercial entre a República
Comissão:
Federativa do Brasil e a República do Iraque, firmado
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
em Bagdá, a 11 de maio de 1971", tendo:
constitucionalidade e juridicidade.
Discussão do projeto, em primeiro turno.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob números
Se nenhum dos Senhores Senadores
559 e 560, de 1971, das Comissões:
quiser discuti-lo, darei por encerrada a discussão.
– de Relações Exteriores e
(Pausa.)
– de Economia.
Está encerrada.
Em discussão o projeto.
Em votação.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutiOs Senhores Senadores que o aprovam
lo, darei por encerrada a discussão. (Pausa.)
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Aprovado.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
O projeto voltará oportunamente à Ordem do
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Dia para o segundo turno regimental.
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42, DE 1971
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 1971
Institui o Dia do Hino Nacional.
Item 3

(Nº 26-B/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acôrdo sôbre Cooperação
Comercial entre a República Federativa do Brasil e a
República do Iraque, firmado em Bagdá, a 11 de
maio de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acôrdo sôbre
Cooperação Comercial entre a República Federativa
do Brasil e a República do Iraque, firmado em
Bagdá, a 11 de maio de 1971.

Art. 1º – Fica instituído o dia 6 de setembro de
cada ano, como o Dia do Hino Nacional.
Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar
a
Sessão,
convocando,
antes,
os
Srs.
Senadores
para
uma
Sessão
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Extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão do Distrito Federal em seu
Parecer nº 561, de 1971) do Projeto de Lei do
Senado nº 82, de 1971-DF, que aprova o Orçamento
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para
o triênio 1972/1974.
2

4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 53, de 1971 (apresentado
pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer nº 570 de 1971), que autoriza o
Govêrno do Estado de São Paulo a realizar
operação de financiamento externo, nos têrmos
dos contratos celebrados entre o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São
Paulo IPT – e Mitsui & Co., Ltd., de Tóquio, e
Mitsui & Co., (USA), Inc., de Nova Iorque
(incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:

PARECER, sob nº 571,
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 30, de 1971 (nº 48-A/71, na Comissão:
–
de
Constituição
e
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção sôbre Igualdade de Direitos e Deveres constitucionalidade.
entre Brasileiros e Portuguêses, firmada em Brasília,
5
a 7 de setembro de 1971, tendo:

de

1971,

Justiça,

da
pela

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 579 e
Discussão, em turno único, do Projeto de
580, de 1971, das Comissões:
Resolução nº 54, de 1971 (apresentado pela
– de Constituição e Justiça; e
Comissão de Finanças como conclusão de seu
– de Relações Exteriores.
Parecer nº 586, de 1971), que autoriza o Govêrno
do Estado do Rio Grande do Sul a adquirir,
3
através da Secretaria de Educação e Cultura,
mediante operação de financiamento externo,
Discussão, em turno único, do Projeto de equipamento de Serviço e de Iluminação, para
Resolução nº 52, de 1971 (apresentado pela uma estação de radiodifusão de sons e imagens
Comissão de Finanças, como conclusão de seu (televisão), para fins educativos (incluído
Parecer nº 568, de 1971), que autoriza o Govêrno do em Ordem do Dia, em virtude de dispensa
Estado de Santa Catarina a adquirir, através da de interstício concedida na Sessão anterior),
Prefeitura Municipal de Blumenau, mediante tendo:
financiamento externo, um aparelho de Raio-X,
PARECER, sob nº 587, de 1971, da
destinado ao Hospital "Santo Antônio" daquela cidade
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
interstício concedida na Sessão anterior), tendo:
constitucionalidade.
PARECER, sob nº 569, de 1971, da Comissão:
Está encerrada a Sessão.
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 10
constitucionalidade.
minutos.)

171ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 18 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Estavas – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet

Submetendo à consideração do Senado a
– Fausto Castello-Branco – Petrônio Portella – indicação de nomes para cargos cujo exercício
depende de sua prévia aprovação
Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar
Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz –
Jessé Freire – Domício Gondim – Milton Cabral –
Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson Campos –
Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Augusto

MENSAGEM
Nº 256, DE 1971
(Nº 457/71, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Senado Federal:
Nos têrmos do artigo 42 ,item III, e parágrafo
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –
1º, letra a, do artigo 141 da Constituição, tenho a
Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto honra de submeter à consideração do egrégio
Senado Federal o nome do Doutor Carlos Coqueijo
– Paulo Tôrres – Benjamin Farah – Danton Jobim
Torreão da Costa para exercer o cargo de Ministro
– Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – Togado do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Fernando
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Benedito
Carneiro da Cunha Nóbrega.
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira –
Os méritos do Doutor Carlos Coqueijo Torreão
da Costa, que me induziram a escolhê-lo para o
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi
desempenho dessa elevada função, constam do
– Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – anexo curriculum vitae.
Brasília, 19 de novembro de 1971. – Emílio G.
Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger –
Médici.
Guido Mondin – Tarso Dutra.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
MINISTRO DA JUSTIÇA
A lista de presença acusa o comparecimento de 56
Brasília, em 16 de novembro de 1971
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
GM/804-B
declaro aberta a Sessão.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do
Tenho
a
honra
de
encaminhar
à
Expediente.
consideração
de
Vossa
Excelência
a
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proposta de indicação, acompanhada de mensagem
ao Senado Federal, do nome do Doutor Carlos
Coqueijo Torreão da Costa, Presidente do Tribunal
Regional da 5ª Região, ao cargo de Ministro Togado
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro
Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega.
O pedido encontra amparo no art. 693, letra a,
e art. 694 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que assim dispõe:
"Art. 693 – O Tribunal Superior do Trabalho
compõe-se de dezessete juízes, com a denominação
de Ministros, sendo:
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros
natos, maiores de trinta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada;
Art. 694 – Os juízes togados escolher-se-ão:
sete, dentre magistrados da Justiça do Trabalho,
dois, dentre advogados no efetivo exercício da
profissão, e dois, dentre membros do Ministério
Público da União junto à Justiça do Trabalho."
Nessas condições, submeto o assunto à
elevada consideração de Vossa Excelência para, se
receber a sua aprovação, ser remetida a mensagem
ao Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de profundo respeito. –
Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça.
"CURRICULUM VITAE" DO JUIZ CARLOS
COQUEIJO TORREÃO DA COSTA, PRESIDENTE
DO TRT DA QUINTA REGIÃO
1. Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da Quinta Região, por quatro (4) biênios,
sendo dois consecutivos, e Vice-Presidente do
mesmo órgão por quatro (4) biênios;
2. Membro titular da Sociedade Internacional
de Direito Social;
3. Professor da Universidade Federal da
Bahia, Cadeira de Direito do Trabalho – Faculdade
de Direito e Escola de Administração;

4. Professor da Universidade Católica da
Bahia, Cadeira de Direito do Trabalho da Escola de
Serviço Social há mais de dez (10) anos;
5. Membro do Instituto Baiano de Direito do
Trabalho, do qual é o atual Presidente;
6. Autor do Livro "Estudos de Direito
Processual do Trabalho" Edições Trabalhistas S.A.
1971;
7. Autor de uma monografia de Direito do
Trabalho, intitulada "O Artigo 767 da Consolidação
das Leis do Trabalho", e de diversos artigos
publicados em revistas especializadas (Rev. dos
Tribunais, Salvador; Ergon, Salvador; Trabalho e
Seguro Social, Rio; Forum, Salvador);
8. Agraciado com a Medalha do Mérito
Tamandaré, da Marinha de Guerra;
9. Agraciado com a Medalha do Mérito Santos
Dumont, da Aeronáutica;
10. Agraciado com o diploma de "Amigo do
Exército";
11. Membro da Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho;
12. Agraciado com a Medalha do Ministério
do Trabalho, comemorativa do cinqüentenário da
OIT;
13. Bolsista do govêrno norte-americano
em 1954, como convidado a observar nos
EE.UU, a organização Sindical-Trabalhista daquele
País;
14. Participou de um Congresso Internacional
de Trabalho, sob os auspícios da Universidade de
Michigan, no ano de 1962, em Lansing, Michigan,
representando a Justiça do Trabalho Brasileira a
convite do Govêrno norte-americano;
15. Jornalista militante do jornal A Tarde, onde
escreve três crônicas assinadas por semana;
16. Bacharel em Filosofia pela Faculdade de
Filosofia da Universidade Católica da. Bahia, no ano
de 1955;
17. Professor de Filosofia do Colégio
Estadual Duque de Caxias e do Ginásio N. S. da
Vitória;
18.
Autor
de
teses
aprovadas
no
Congresso
de
Direito
Constitu-
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cional realizado em Salvador, no ano de 1949, e
no III Congresso Brasileiro de Direito Social, no ano
de 1949, e no III Congresso Brasileiro de Direito
Social, no ano de 1953, também em Salvador, Bahia,
Brasil;
19. Advogado militante, no ano de 1945,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
da Bahia;
20. Diretor do Penitenciária em 1946;
21. Sócio Honorário da Associação dos ExCombatente do Brasil, Secção de Salvador;
22. Fundador e primeiro Presidente do
"CEBENA" (Centro Baiano de Estudos Nacionais),
que congregou os participantes do primeiro curso
promovido pela ADESG em Salvador.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Expediente lido vai à publicação.
Não há oradores inscritos (Pausa.)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão do Distrito Federal em seu
Parecer nº 561, de 1971) do Projeto de Lei do
Senado nº 82, de 1971-DF, que aprova o Orçamento
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para
o triênio 1972/1974.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é
considerada definitivamente aprovada nos têrmos do
Art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
(A
Redação
Final
está
publicada
em Suplemento ao DCN – Seção II – do dia
20-11-71.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 30, de 1971 (nº 48-A/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção sôbre Igualdade de Direitos e Deveres
entre Brasileiros e Portuguêses, firmada em Brasília,
a 7 de setembro de 1971, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 579 e
580, de 1971, das Comissões:
– de Constituição e Justiça e
– de Relações Exteriores.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
discuti-lo vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 1971
(Nº 48-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção sôbre Igualdade
de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portuguêses,
firmada em Brasília, a 7 de setembro de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto da Convenção
sôbre Igualdade de Direitos e Deveres entre
Brasileiros e Portuguêses, firmada em Brasília, a 7
de setembro de 1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 52, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Finanças, como conclusão de seu
Parecer nº 568, de 1971), que autoriza o Govêrno do
Estado de Santa Catarina a adquirir, através da
Prefeitura Municipal de Blumenau, mediante
financiamento externo, um aparelho de Raio-X,
destinado ao Hospital "Santo Antônio" daquela
cidade (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:
PARECER, sob nº 569, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 53, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Finanças como conclusão de seu
Parecer nº 570, de 1971), que autoriza o Govêrno do
Estado de São Paulo a realizar operação de
financiamento externo, nos têrmos dos contratos
celebrados entre o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas da Universidade de São Paulo – IPT – e
Mitsui & Co., Ltd, de Tóquio, e Mitsui & Co. (USA), Inc,
de New York (incluído em Ordem do Dia em virtude

de dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:
PARECER, sob nº 571, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 5
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 54, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Finanças como conclusão de seu
Parecer nº 586, de 1971), que autoriza o Govêrno do
Estado do Rio Grande do Sul a adquirir, através da
Secretaria de Educação e Cultura, mediante operação
de financiamento externo, equipamento de Serviço e
de Iluminação, para uma estação de radio-difusão de
sons e imagens (televisão), para fins educativos
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício concedida na Sessão anterior), tendo:
PARECER, sob nº 587, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando usar a
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
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Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido IV, da Constituição, e eu, .....................................,
pelo Sr. 1º-Secretário.
Presidente, promulgo a seguinte:
É lido e aprovado o seguinte:
RESOLUÇÃO
REQUERIMENTO
Nº , DE 1971
Nº 254, DE 1971
Autoriza o Govêrno do Estado de Santa
Nos têrmos do art. 359 combinado com o Catarina a adquirir, através da Prefeitura Municipal
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, de Blumenau, mediante financiamento externo, um
requeiro dispensa de publicação, para imediata aparelho de Raio X, destinado ao Hospital Santo
discussão e votação, da redação final do Projeto de Antônio daquela cidade.
Resolução nº 52, de 1971, que autoriza o Govêrno
do Estado de Santa Catarina a adquirir, através da
O Senado Federal resolve:
Prefeitura Municipal de Blumenau, mediante
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de Santa
financiamento externo, um aparelho de Raio X,
Catarina
autorizado a adquirir, através da Prefeitura
destinado ao Hospital Santo Antônio daquela cidade.
Municipal
de Blumenau, mediante financiamento
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
externo,
da
firma Siemens Aktiengesellschaft
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – Bereich Medizinische Technik de ErlangenAprovado o requerimento, passa-se imediatamente à Alemanha Ocidental, um aparelho de Raio X, marca
apreciação da redação final, que vai ser lida pelo Sr. Siemens, destinado ao Hospital Santo Antônio, de
Blumenau.
1º-Secretário.
Art. 2º – O valor da operação de
É lido o seguinte:
financiamento a que se refere o artigo anterior, é de
DM 158.647,00 (cento e cinqüenta e oito mil,
PARECER
Nº 593, DE 1971
seiscentos e quarenta e sete marcos alemães),
acrescido de juros calculados sôbre os saldos
da Comissão de Redação, apresentando a devedores, à taxa admitida pelo Banco Central do
redação final do Projeto de Resolução nº 52, de 1971. Brasil, obedecido, para o principal e juros, o prazo
total de 66 (sessenta e seis) meses a contar da
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
data do embarque da mercadoria, desde que
A Comissão apresenta a redação final do Projeto atendidas tôdas as demais exigências e prescrições
de Resolução nº 52, de 1971, que autoriza o Govêrno dos órgãos encarregados da política econômicodo Estado de Santa Catarina a adquirir, através da financeira do Govêrno Federal, para operações
Prefeitura Municipal de Blumenau, mediante
da espécie, obtidas no exterior e, ainda, o disposto
financiamento externo, um aparelho de Raio X,
na Lei Municipal nº 1.398, de 20 de março de
destinado ao Hospital Santo Antônio daquela cidade.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de 1967 e na Lei Estadual nº 4.594, de 21 de julho de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Cattete 1971.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
Pinheiro, Relator – Filinto Müller – Danton Jobim.
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
ANEXO AO PARECER
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nº 593, DE 1971
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
Redação final do Projeto de Resolução nº 52, uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
de 1971.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
Faço saber que o Senado Federal permanecer sentados. (Pausa.)
aprovou, nos têrmos do art. 42, inciso
Aprovada.
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Aprovada a redação final, o projeto vai à
ANEXO AO PARECER
promulgação.
Nº 594, DE 1971
Sôbre a mesa, outro requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1º-Secretário.
Redação final do Projeto de Resolução nº 53,
É lido e aprovado o seguinte:
de 1971.
REQUERIMENTO
Nº 255, DE 1971

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
eu, ........................................., Presidente, promulgo
Nos têrmos do art. 359, combinado com o a seguinte:
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
RESOLUÇÃO
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Nº , de 1971
Resolução nº 53, de 1971, que autoriza o Govêrno
do Estado de São Paulo a realizar operação de
Autoriza o Govêrno do Estado de São Paulo a
financiamento externo, nos têrmos dos contratos realizar operação de financiamento externo, nos
celebrados entre o Instituto de Pesquisas têrmos dos contratos celebrados entre o Instituto de
Tecnológicas da Universidade de São Paulo – IPT – Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São
e Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio e Mitsui & Co. (USA), Paulo – IPT – e Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio, e Mitsui
Inc., de Nova Iorque.
& Co. (USA), Inc., de Nova Iorque.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O Senado Federal resolve:
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de São Paulo
Aprovado o requerimento, passa-se, imediatamente, autorizado a realizar, através do Instituto de
à apreciação da redação final, que vai ser lida pelo Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São
Sr. 1º-Secretário.
Paulo – IPT –, operações de financiamento externo
É lido o seguinte:
contratadas pelo referido Instituto com as firmas
Mitsui & Co. Ltd.. com sede em Tóquio, e Mitsui &
PARECER
Co. (USA), Inc., com sede em Nova Iorque,
Nº 594, DE 1971
destinadas à construção e montagem completa do
Centro de Análises Químicas e Instrumentais na
da Comissão de Redação, apresentando a Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira.
Art. 2º – O valor total do principal das operações
redação final do Projeto de Resolução nº 53, de
de financiamento de que trata o artigo anterior é de
1971.
US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
dólares), assim distribuídos: US$ 2.000.000,00 (dois
A Comissão apresenta a redação final do milhões de dólares), a serem financiados diretamente
Projeto de Resolução nº 53, de 1971, que autoriza o pela Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio, Japão,
Govêrno do Estado de São Paulo a realizar operação correspondente a 80% (oitenta por cento) do total, e de
de financiamento externo, nos têrmos dos contratos US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) a serem
celebrados entre o Instituto de Pesquisas financiados pela Mitsui & Co. (USA), Inc., com sede em
Tecnológicas da Universidade de São Paulo – IPT – Nova Iorque, equivalente a 20% (vinte por cento) do
e Mitsui & Co. Ltd., de Tóquio, e Mitsui & Co. (USA), mesmo total, desde que sejam obedecidas tôdas as
Inc., de Nova Iorque.
demais prescrições e exigências para operações da
Sala das Sessões, em 19 de novembro espécie, obtidas no exterior, dos órgãos encarregados
de 1971. – Antônio Carlos, Presidente – da política econômico-financeira do Govêrno Federal e
Cattete Pinheiro, Relator – Filinto Müller – Danton as condições gerais estabelecidas na Lei Estadual nº
Jobim.
10.407, de 22 de setembro de 1971, publicada no
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Diário Oficial do Estado do dia 23 de setembro de
1971, que autoriza a operação.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão a redação final que acaba de ser lida.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à
promulgação.
Sôbre a mesa requerimento de dispensa de
publicação, que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 256, DE 1971
Nos têrmos do art. 359 combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução nº 54, de 1971, que autoriza o Govêrno
do Estado do Rio Grande do Sul a adquirir, através
da Secretaria de Educação e Cultura, mediante
operação de financiamento externo, equipamento de
serviço e de iluminação, para uma estação de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), para fins
educativos.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em conseqüência da aprovação do requerimento
passa-se à imediata apreciação da redação final, que
será lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 595, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentado a
redação final do Projeto de Resolução nº 54, de
1971.
Relator: Sr. Filinto Müller
A
Comissão
apresenta
a
final do Projeto de Resolução

redação
nº 54,

de 1971, que autoriza o Govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul a adquirir, através da Secretaria de
Educação e Cultura, mediante operação de
financiamento externo, equipamento de serviço e
de iluminação, para uma estação de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), para fins
educativos.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
1971. – José Lindoso, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER
Nº 595, DE 1971
Redação final do Projeto de Resolução nº 54,
de 1971.
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 1971
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio Grande
do Sul a adquirir, através da Secretaria de Educação
e Cultura, mediante operação de financiamento
externo, equipamento de serviço e de iluminação,
para uma estação de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), para fins educativos.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul autorizado a adquirir, através da
Secretaria de Educação e Cultura, mediante
financiamento extreno a ser concedido pela firma
EMI Eletronics Limited, Inglaterra, equipamento de
serviço e de iluminação, para uma estação de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), para fins
educativos, em instalação no mesmo Estado.
Art. 2º – O valor da operação de financiamento
a que se refere o artigo, é de £ 134.078 (cento e
trinta e quatro mil e setenta e oito libras esterlinas),
acrescidos de juros e calculados sôbre os saldos
devedores, à taxa admitida pelo Banco Central do
Brasil obedecido, para o principal e juros, o prazo
total de 7 (sete) anos a partir da data da formação
dos contratos, desde que atendidas tôdas as demais
exigências e prescrições dos órgãos encarregados
da política econômico-financeira do Govêrno Fe-
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deral para operações da espécie, obtidas no exterior,
e ainda o disposto no Decreto Legislativo nº 2.811 de
26 de novembro de 1970, publicado no Diário Oficial
do Estado, de 12 de dezembro de 1970 e demais
condições do Acôrdo firmado entre o fornecedor e o
Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul, para a
venda de Equipamento de Televisão, publicado no
Diário Oficial do Estado, de 26 de dezembro de
1969.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Em discussão a redação final que acaba de ser
lida.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutíla encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto irá à
promulgação.
Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo
registrar, nos Anais da Casa, acontecimento
auspicioso verificado em meu Estado.
Na última semana, deslocou-se para
Vitória uma caravana do Ministério do Interior,
chefiada pelo eminente Ministro Costa Cavalcanti,
que ali foi assinar convênio que, em têrmos de
dimensão financeira, foi o maior verificado até hoje
na história governamental do Espírito Santo, e,
possìvelmente, proporcionalmente também o
maior da história dos Estados brasileiros. Foi um
contrato celebrado entre o Banco Nacional da
Habitação, na intermediação do PLANASA, e o
Govêrno do Espírito Santo, visando à implantação,
à melhoria e à expansão de serviços de
abastecimento de água em 52 municípios
capixabas, isto é, a totalidade das comunas, menos
uma – a Capital. Êsse convênio está cifrado em
92 milhões de cruzeiros, participando a autar-

quia habitacional com mais de 60 milhões de
cruzeiros, e o Govêrno do Espírito Santo com a parte
residual.
Tivemos oportunidade de ouvir a palavra do
ilustre Ministro Costa Cavalcanti, em verdadeira
conferência que merecia ser gravada e divulgada por
todo o País, porque realizou a abrangência e o
estudo dos problemas da infra-estrutura entregues à
sua solução e à jurisdição do seu Ministério.
Na ocasião, tivemos também a palavra do
prelúcido capixaba Doutor Ernâni Galvêas,
Presidente do Banco Central e cujos bons ofícios
para obtenção dêsse redentor convênio surtiram
efeito decisivo.
Presente, no momento, o Sr. Rubens Costa,
Presidente do Banco Nacional de Habitação, um dos
nomes ministeriáveis dêste País, pelo seu
descortino, pela sua agudeza mental, pela sua
inteligência, pelo seu talento e, sobretudo, pelo seu
espírito público, e a cuja competência está entregue
o Banco Nacional de Habitação. E, inobstante os
poucos meses decorridos da sua gestão, ofereceu
soluções para vários ângulos do problema
habitacional, várias obtidas através de mensagens
presidenciais, conduzidas ao Congresso Nacional e,
outras, através de decretos governamentais de sua
inspiração e do seu preparo.
Sr. Presidente, até 1975, graças a êsse
convênio, o problema de abastecimento de água em
todos os municípios interioranos do Espírito Santo
está inteiramente resolvido, porque os projetos
setoriais já estão elaborados e os recursos
financeiros depositados, e, por via de conseqüência,
inteiramente disponíveis para a execução dessa obra
realmente portentosa em favor do nosso
desenvolvimento e do bem-estar do nobre e altivo
povo capixaba.
A conquista dêsse convênio se deveu
também, em grande parte, ao jovem Governador
Artur Carlos Gerhardt Santos, que, desde que
assumiu
o
Govêrno,
se
preocupou
fundamentalmente, como diria Ruy Barbosa,
trabalhando com mão diurna e com mão noturna,
para drenar esta soma de recursos técnicos e
financeiros para o nosso Estado.
Com
essa
obra,
Sr.
Presidente,
devemos
compreender
que
o
Governa-
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dor Arthur Carlos Gerhardt Santos realizou
integralmente a sua administração e vai ter até uma
prorrogação de mandato, porque a obra está
assegurada até 1975 e S. Ex.ª terminará o seu
aplaudível e honroso exercício governamental antes
de 1975.
Mas, modesto, não sendo locatário da
publicidade, não sendo inquilino da propaganda, S.
Ex.ª não procurou os jornais da terra nem do Rio de
Janeiro, como fazem todos os Governadores, o
que, aliás, é iniciativa legítima, mas prática que não
se harmoniza com a modéstia do seu
temperamento.
Ali, porém, está a obra que terá início de
execução nos próximos dias, porque, hoje, graças
aos padrões de seriedade, de estudo e de requintes
de responsabilidade, que se têm implantado e
perseguido intransigentemente pelos governos
revolucionários, quando se anuncia uma obra, a
amortização para a sua execução já está pronta, o
processo de realização já pode ser deflagrado
imediatamente.
Naquela inesquecível solenidade, tivemos
também a presença do eminente Vice-Presidente
do Senado Federal, o nobre Senador Carlos
Lindenberg, e do ilustre Deputado Élcio Álvares,
um dos vice-Líderes do Govêrno na Câmara
congênere, além de acentuar-se a presença
entusiástica da Representação da Assembléia
Legislativa, não só em têrmos de ARENA como
também do MDB.
Com estas palavras, Sr. Presidente, desejo,
saudando pùblicamente a beleza, a importância, a
utilidade e, por que não dizer, o milagre dessa
obra projetada, manifestar aqui, reiteradamente,
em nome do Govêrno e do povo do Espírito Santo
a sinceridade e o entusiasmo dos nossos
agradecimentos ao eminente Presidente Emílio
Garrastazu Médici, que, através do Ministério do
Interior, cujo bâtonnier é o ilustre Ministro Costa
Cavalcanti, drenou para o nosso Estado, repito, uma
obra que será a redenção de todo o interior do
Estado e que teve, para sua conquista, a
participação lúcida e vigorosa do nosso jovem
Governador, Arthur Carlos Gerhardt Santos. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há outros oradores inscritos. (Pausa.)

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, designando para a Sessão Ordinária do dia
22 do corrente, segunda-feira, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 49, de 1971 (nº 1.599-B/68, na Casa
de origem), que denomina Pôrto Barão de Teffé o
Pôrto de Antonina, no Estado do Paraná, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 508, de 1971,
da Comissão:
– de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 56, de 1971 (nº 892-B/68, na Casa de
origem), que transforma em cargos de provimento
em comissão os isolados efetivos de Diretor de
Serviço, do Quadro da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco, tendo:
PARECER, sob nº 490, de 1971,
Comissão:
– de Serviço Público Civil, favorável.

da

3
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 1970, de autoria do Sr.
Senador Adalberto Sena, que proíbe a referência à
filiação ilegítima nos registros civis das pessoas
naturais, nos têrmos do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, apresentado como conclusão
de seu Parecer nº 421, de 1971.
4
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nº 42, de 1971, de autoria do Sr. Senador
Paulo Guerra, que institui o dia do Hino Nacional, tendo:
PARECER, sob nº 565, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos.)

172ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José
Lindoso – Renato Franco – Clodomir Milet – Petrônio
Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Ruy
Carneiro – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Antônio
Fernandes – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Paulo
Tôrres – Magalhães Pinto – Osires Teixeira – Fernando
Corrêa – Filinto Müller – Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 21
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
Expediente:
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES
– Nº 505/GM, de 9 do corrente, comunicando
o lançamento do navio FROTASANTOS, a 21 de
outubro, e a entrega ao tráfego do cargueiro
MARINGÁ, a 21 do mesmo mês.
PARECERES
PARECER
Nº 596, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 34, de 1971 (nº 50-A/71, na
Câmara dos Deputados) que aprova o ato do Presidente
da República, que determinou a execução do Decreto de
24 de abril de 1969, que concedeu aposentadoria a
Oscar Nogueira Barra, no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
Relator: Sr. Milton Trindade
A Mensagem nº 283, de 10 de agôsto do
corrente ano, do Senhor Presi-

dente da República, trouxe ao Congresso
Nacional a comunicação de que fôra ordenada a
execução do ato que concedeu aposentadoria a
Oscar Nogueira Barra, no cargo de Juiz Classista
do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região, com base no artigo 72, parágrafo 7ª da
Constituição.
Encaminhado o assunto, primeiramente, à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados, concluiu-se pelo
presente Projeto de Decreto Legislativo, que obteve
parecer favorável também da Comissão de
Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e,
finalmente, aprovação pelo Plenário daquela Casa
do Congresso.
Trata-se de mais um caso de Juiz Classista,
cujo direito à aposentadoria não é reconhecido
pelo Colendo Tribunal de Contas da União, que se
fundamenta no direito que lhe concede a
Constituição – artigo 72, parágrafo 5º, letra b –
para denegar o registro de despesa que considere
ilegal.
O Senhor Oscar Nogueira Barra, Juiz
Classista como representante dos empregados
no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região,
completou trinta anos de serviço público depois
de exercer ininterruptamente, por mais de
onze anos, as referidas funções de Magistrado.
Então, a 15 de julho de 1968, requereu a
aposentadoria, obtida através do Decreto firmado
pelo Senhor Presidente da República, a 24 de
abril de 1969.
Denegado o registro pelo Tribunal de
Contas da União, o Senhor Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região,
através do Tribunal Superior do Trabalho, dirigiuse ao Senhor Ministro da Justiça para pleitear do
Senhor Presidente da República, ad referendum
do Congresso Nacional, o registro denegado,
nos têrmos do artigo 72, parágrafo 7ª, da
Constituição.
Foi o que se fêz, de tudo resultando a
comunicação presidencial ora sob a revisão do
Senado.
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O processado está em perfeita ordem. Tôdas
as formalidades constitucionais e legais foram
cumpridas no seu devido tempo, tratando-se, agora,
apenas de ratificar o que foi ampla e minuciosamente
examinado, debatido e decidido.
A orientação desfavorável do Tribunal de
Contas da União a êsse tipo de aposentadoria, como
se sabe, não é nova, do mesmo modo como não é
nova a reiteração da Presidência da República –
independentemente do seu eventual titular – em
reconhecer ao Magistrado classista, portanto
temporário, o direito que lhe é negado pelo referido
Tribunal.
Assim também pensamos, vislumbrando na
interpretação das nossas Leis os ângulos que
favorecem tal pretensão à aposentadoria. No caso
em aprêço, parece elementarmente justa e correta a
despesa a que se obrigam os cofres públicos para o
amparo de um Juiz Classista que ofereceu
modelarmente ao seu País trinta anos de serviços
públicos.
Por tôdas as razões expedidas, somos pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 34,
de 1971.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Milton Trindade,
Relator – Amaral Peixoto – Tarso Dutra – Wilson
Gonçalves – Saldanha Derzi – Dinarte Mariz – Ruy
Santos – Cattete Pinheiro – Daniel Krieger.
PARECER
Nº 597, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 33, de 1971, (nº 46-A/71, na
Câmara
dos
Deputados),
que
aprova
a
aposentadoria de Luiz Menossi, no cargo de Ministro
Classista do Tribunal Superior do Trabalho.
Relator: Sr. Saldanha Derzi
O Senhor Presidente da República, com a
Mensagem nº 327, de 1º de setembro do corrente
ano, encaminhou ao Congresso Nacional a
comunicação de que ordenara a execução do ato que
concedeu aposentadoria a Luiz Menossi, no cargo de
Ministro Classista do Tribunal Superior do Trabalho,
nos têrmos do § 7º do art. 72 da Constituição.

A mensagem foi enviada, pelo Senhor
Ministro Extraordinário para os Assuntos do
Gabinete Civil ao Senhor Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, a 2 de setembro, sendo
imediatamente distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira
e Tomada de Contas daquela Casa do Congresso,
seguindo-se então os estudos e decisões que se
consubstanciaram no presente projeto de decreto
legislativo que, ratificando a ordenação do Senhor
Presidente da República, foi aprovado pela
Câmara dos Deputados e veio à revisão desta
Casa.
O projeto de decreto legislativo dá amparo à
pretensão do Tribunal Superior do Trabalho de
considerar os sua aposentadoria "como portador
de pela Lei nº 4.493/64 – que regula o
processamento da aposentadoria e do montepio
dos magistrados remunerados pela União e,
também,
para
efeito
de
aposentadoria,
equiparados ao funcionário público e, como tais,
regidos pela Lei nº 1.711/52 (Estatuto dos
Funcionários Públicos e Civil da União). Tal
entendimento não é o do Tribunal de Contas da
União que, em várias oportunidades, tem negado o
registro dêsse tipo de aposentadoria.
No caso sob exame, o Senhor Luiz Menossi,
então Ministro Representante Classista do Tribunal
Superior do Trabalho, requereu a 19 de junho de
1969 uma Junta Médica que, um mês depois,
concluiu pela conveniência da sua aposentadoria
"como portador de Cardiopatia grave, art. 104 da Lei
nº 1.711/52, do Estatuto dos Funcionários Públicos".
Comprovou-se que o Senhor Ministro Luiz Menossi
perfazia 19 anos, 6 meses e 17 dias de serviços
prestados à Justiça do Trabalho, seguindo-se a
decisão favorável do egrégio Tribunal Superior do
Trabalho, o decreto do Poder Executivo concedendo
a aposentadoria e a decisão denegatória do egrégio
Tribunal de Contas da União.
O Senhor Ministro da Justiça, atendendo às
razões que lhe foram levadas pelo Senhor
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
dirigiu-se ao Senhor Presidente da República com
o relato dos fatos e dos fundamentos que o
levaram a sugerir a execução do ato impugnado,
o que Sua Excelência atendeu no seguinte
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despacho datado de 10 de agôsto do corrente ano:
"Execute-se nos têrmos do art. 72, § 7º, da
Constituição, o Decreto de 8 de outubro de 1969,
publicado no Diário Oficial de 9 subseqüente, que
concedeu aposentadoria a LUIZ MENOSSI no cargo
de Ministro Classista do Tribunal Superior do
Trabalho."
O referido despacho presidencial foi o que
originou a comunicação ao Congresso Nacional.
Tôda a documentação, inclusive o Processo TST
2.391/69, acompanha o presente projeto de decreto
legislativo.
Nada há a opor à proposição. Foram
cumpridas tôdas as formalidades constitucionais e
legais.
Em caso equivalente, julgado pelo egrégio
Tribunal Superior do Trabalho, o então ilustre
Ministro Arnaldo Sussekind teceu considerações
jurídicas sôbre a matéria para ressaltar que o Juiz
Classista exerce, "como o Juiz Togado, a plenitude
do poder jurisdicional, com atributos de um perfeito
magistrado".
No episódio da aposentadoria do Senhor Luiz
Menossi, o argumento parece válido para um
magistrado classista que, por quase vinte anos,
ofereceu seus serviços à Justiça do Trabalho.
Pelas razões expostas, somos pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1971.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Saldanha Derzi,
Relator – Tarso Dutra – Cattete Pinheiro – Wilson
Gonçalves – Amaral Peixoto – Ruy Santos – Dinarte
Mariz – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente que acaba de ser lido irá à publicação.
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:

ciado pelo Senhor Secretário de Educação e Cultura
do Distrito Federal, Professor Júlio Cachapuz de
Medeiros, na solenidade de instalação do Centro de
Ensino de 1º Grau da Ceilândia.
Sala das Sessões, em 22 de novembro de
1971. – Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
requerimento irá à Comissão Diretora, que emitirá
parecer sôbre a matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Santos, que falará como Líder da Maioria.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, tôda a Nação brasileira
foi sacudida, sábado último, através do sistema de
comunicações que une hoje todo o Brasil,
pela tragédia que se abateu sôbre o povo da
Guanabara.
Foi com emoção, Sr. Presidente, como
possìvelmente muitos dos Senadores, que vimos as
cenas televisionadas da queda do Viaduto Paulo de
Frontin. Carros, e dentro dos carros, mortas, pessoas
que saíram de casa, num fim-de-semana,
possìvelmente para o descanso do trabalho de cinco
dias, foram colhidas de surprêsa pela tragédia.
Ao anotar o fato, Sr. Presidente, acho que
não só o Poder Público, como também o
Conselho
de
Engenharia,
devem
estar
despertados para os fatos sucessivos que se vêm
verificando na construção de obras públicas. Há
pouco tempo era um prédio em Belo Horizonte
que ruía, em plena construção, matando várias
pessoas. Agora, essa queda de um viaduto na
Guanabara, viaduto que foi construído com a
melhor das intenções, para dar escoamento ao
Tunel Rebouças, na ligação Norte–Sul da
Guanabara, e cai, e cede a obra, fazendo mortos
e fazendo dezenas de feridos.
Ao anotar o fato, estou certo, Sr.
Presidente, de que externo não só o pensamento
REQUERIMENTO
de todos os Srs. Senadores, mas peço até
Nº 257, DE 1971
permissão a V. Ex.ª e à Mesa para externar êsse
pesar em nome também dela, porque todo o
Nos
têrmos
do
art.
234
do Senado Federal, como tôda a opinião pública
Regimento
Interno,
requeiro
transcrição, brasileira, estão com o povo da Guanabara pelo
nos Anais do Senado, do discurso pronun- que vem de sofrer.
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O SR. ADALBERTO SENNA: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. ADALBERTO SENA: – V. Ex.ª acaba
de dizer que está falando em nome de todos os
Senadores. Isso é a realidade, Sr. Senador Ruy
Santos, porque não há um coração brasileiro que
não se sinta profundamente consternado ante a
tragédia que abalou a Guanabara e, também, muito
preocupado com a repetição dêsses fatos, que não
só abalam a alma nacional, como importam em
descrédito da nossa própria tecnologia. V. Ex.ª
receba, portanto, tôda solidariedade da Bancada do
Movimento Democrático Brasileiro, a essas palavras
tão sentidas e tão justas, quando ocupa a tribuna no
Senado.
O SR. RUY SANTOS: – Agradeço o aparte de
V. Ex.ª. Mas, muito do que vem acontecendo, Sr.
Presidente, decorre da facilidade de concorrências,
que são feitas sem um exame rigoroso de preços.
Assim, há construtores que obtêm a concorrência,
sem poderem executar com perfeição técnica a obra
e acabam trazendo prejuízos ao Poder Público e à
população.
Estou certo de que o Poder Público há de se
voltar para êsse aspecto da questão, como, estou
certo também, de que o Conselho de Engenharia há
de estar atento para que fatos dessa natureza não se
repitam.
Sr. Presidente, ao externar o pensamento do
Senado estou certo de que o Govêrno da
Guanabara, como a Assembléia Legislativa do nôvo
Estado que foi Capital do Brasil, há de recolher o
pesar desta Casa, que é também o pesar de tôda a
Nação brasileira. (Muito bem!)
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra em nome da Liderança do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro,
que falará em nome do MDB.
O SR. RUY CARNEIRO (como líder.): –
Sr. Presidente, o aparte do nobre Senador
Adalberto Sena ao discurso do Líder Ruy Santos
seria, talvez, suficiente para mostrar que o

MDB estava plenamente acompanhando o
movimento comandado pelo ilustre Representante
baiano, que falou, também, em nome da Mesa, cujo
Presidente, Excelência, acaba de receber o famoso
título de "Cidadão Carioca".
Sr. Presidente, ao abordar êsse drama,
experimento
enorme
emoção,
pois
moro
precisamente no Rio Comprido e o elevado passa
por trás de nossa residência.
Venho acompanhando todos os trabalhos ali
executados. Como disse o Senador Ruy Santos – é
preciso, indiscutìvelmente, medida rigorosa, por
parte das autoridades brasileiras, a fim de evitar o
que se está reproduzindo no Brasil com freqüência
inadmissível.
S. Ex.ª situou bem o assunto quando fêz
referência a outras concorrências.
É uma temeridade fazer um juízo de
desonestidade de qualquer firma. Entretanto,
como citavam os jornais de São Paulo, e do Rio,
a firma que ganhou a concorrência apresentou
preço que não se ajustava às condições de
realizar a obra. Pelo menos, êste o comentário da
imprensa, êste o comentário de tôda a cidade e
dos rádios.
A Nação, estou certo, ficará atenta e vigilante
a êste caso. Estou certo, também, de que o Govêrno
do Presidente Médici e os Governadores de Estado
adotarão providências rigorosas, a fim de evitarem
catástrofes desta natureza.
Centenas de pessoas feridas, dezenas mortas,
atingindo aos lares das pessoas, aquêles lares dos
cariocas que foram à cidade trabalhar, e na volta
ficaram soterrados no elevado que se estava
construindo.
Imagine V. Ex.ª o que poderia ocorrer se, no
dia da inauguração do elevado, da grande obra
que se estava construindo, acontecesse o
desabamento,
ocasionando
a
morte
de
autoridades, dos assistentes ali presentes, em
número bem maior, certamente.
Dessa
maneira,
esta
manifestação
do Senado é a do Brasil inteiro, que
está
emocionado,
traumatizado,
com
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as notícias, através do rádio e da televisão, sôbre a
hecatombe ocorrida sábado, no Rio de Janeiro.
Ausentes os representantes da Guanabara,
neste momento, Senadores Nelson Carneiro,
Benjamin Farah e Danton Jobim, eu que tenho pela
Guanabara profundo carinho, pois venho ali
residindo desde 1931, quero solidarizar-me com o
povo carioca no seu sofrimento, nesta hora amarga,
quando V. Ex.ª comandando o Senado, iniciou,
também, em nome da Presidência, êste movimento,
permitindo que o Líder da Maioria falasse também
em nome da Mesa.
Nossa homenagem de pesar e tristeza ao
povo carioca e a confiança de que o Govêrno tomará
as medidas que se impõem para que tal não se
reproduza. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista. (Pausa.)
Não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz
Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
audiência que o Sr. Presidente da República me
concedeu, a 28 de abril último, pedi-lhe determinasse
a retomada dos estudos sôbre a construção de um
canal irrigatório, por gravidade, no sertão de
Alagoas, com água do Rio São Francisco. Informei a
Sua Excelência que um primeiro projeto fôra
elaborado, há cêrca de quinze anos, pelo engenheiro
Eusébio Gomes de Melo, então Chefe da Comissão
do DNOCS em meu Estado.
Segundo aquêle técnico, o canal partiria da
cachoeira de Itaparica, 26 km acima da foz do Rio
Moxotó e a 280 metros de altitude. Após o curso
inicial bastante sinuoso, em terras de Pernambuco,
penetraria em território alagoano, suavemente
movimentado, atravessando os Municípios de
Delmiro Gouveia, Ôlho d'Agua do Casado, Piranhas,
São José da Tapera, Santana do Ipanema,
Carneiros, Ôlho d'Água das Flôres, Olivença, Major
Isidoro, Batalha, Jaramataia, Jirau do Ponciano,
Lagoa da Canoa, Arapiraca, Limoeiro de Ana-

dia e Junqueiro, onde se articularia com as
cabeceiras do Rio Coruripe, que deságua no
Atlântico.
O
aqueduto
alimentaria
verdadeiro
complexo de derivações à sua direita, tôdas por
gravidade, transformando, assim, em perene
vergel, cêrca de 200 mil hectares de glebas
potencialmente regáveis, compreendidas entre o
canal e o São Francisco. À sua esquerda, isto é,
ao norte, 100 mil hectares poderiam também ser
fartamente irrigados por meio de moto-bombas e
cataventos.
Daí resultaria, com chuva ou com sol, uma
produção anual mínima de 2 milhões de sacos de
feijão, de outros tantos de milho e de 30 mil
toneladas de algodão. Em cruzeiros, 200 milhões,
justamente o custo aproximado da obra. Isso sem
falar em outros produtos agrícolas – fumo, mandioca,
inhame, abóbora, frutas e hortaliças – e nos
benefícios que adviriam para a nossa bacia leiteira,
cujo excepcional plantel foi dizimado, ou vendido a
preço vil, na última estiagem.
O Sr. Presidente Médici, em breve comentário,
expressou bom acolhimento ao pedido que eu
acabara de fazer-lhe, chegando a declarar que o
canal
fugia
aos
paliativos
tradicionalmente
empregados no combate às sêcas. Não me recordo
bem de suas palavras, senão do vocábulo
"paliativos".
E a promessa presidencial foi fielmente
cumprida.
Dois renomados técnicos do Ministério da
Agricultura, os Srs. Professor Fredolino e o Dr.
Estelito, durante meses a fio vasculharam a região
compreendida entre Itaparica e as nascentes
do Coruripe, para concluírem que o canal é
não apenas exeqüível mas indispensável ao
desenvolvimento e à racionalização da agricultura e
pecuária sertanejas.
Tão alvissareiras conclusões eu as transmiti
de viva voz ao ilustre Presidente, em Maceió, quando
de sua recente visita àquela Capital. Sua satisfação
pela notícia foi evidente, como a testemunhou o
Deputado José Alves, a meu lado.
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Tais fatos alentaram-me a esperança de que a
grande marca da Revolução nas Alagoas, em têrmos
de realizações materiais, será a abertura de um
sulco de 200 km na terra mais ressequida, para nêle
fazer correr um filête de água do "Rio da Unidade
Nacional", como miraculoso remédio contra o
constante flagelo da sêca.
Já em 1959, na Sessão de 20 de abril da
Câmara dos Deputados, pronunciava eu discurso
sob o mesmo tema de agora. Foi, porém, antes
ainda, em 1951, que me assaltou essa idéia, quando,
convocado para colaborar no Govêrno Arnon de
Mello, comecei a delinear soluções para os
problemas da minha terra e da minha gente.
Desde então venho sonhando de olhos
abertos, e impacientemente, com o canal da
redenção do sertanejo alagoano.
Eis por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para finalizar, faço, à maneira de Gonçalves Dias,
esta breve mas ardente súplica:
Não permita Deus que eu morra
Sem que veja muita água
Correndo no meu canal.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 13 de
fevereiro de 1902, nascia em Inhambupe, na Bahia,
Adalício Nogueira, que integrou, até há pouco, o
Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro do ano que
vem, Adalício Nogueira será alcançado pela
compulsória, mas achou por bem, semana passada,
afastar-se definitivamente do Tribunal: em gôzo de
licença, antecipou-se um pouco ao ato do Sr.
Presidente da República, que o aposentará.
Em fevereiro, estaremos em recesso, Sr.
Presidente; assim, não me será possível, na
oportunidade, destacar a figura do grande jurista.
Conheci Adalício Nogueira, mais velho que eu
um pouco, quando ainda adolescentes.

Ainda me lembro – eu era menino e êle já
rapazola – de uma solenidade cívica no velho Teatro
Politeama, da Bahia, em que êle recitava versos da
sua autoria naquele tom candoreiro que Castro Alves
nos legou. Daí vem a minha admiração por essa
grande figura das letras baianas e brasileiras.
Em 1924, Adalício Nogueira se formava em
Direito e ia ser Promotor Público no interior do
Estado; em 1929, entrava para a Magistratura
baiana, percorrendo Comarcas do interior e
chegando ao Tribunal do Estado, cuja Presidência
ocupou com grande brilho e de onde o Govêrno do
Presidente Castello Branco o retirou para o Supremo
Tribunal Federal.
Adalício Nogueira foi ainda Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, onde se
manteve com a dignidade, a independência e a
isenção que lhe são próprias.
Quando, daquele chamado quadro dos
Governos Judiciários, pouco antes da eleição do
Presidente Dutra, Adalício Nogueira, como
Desembargador, foi convocado pelo Interventor
Bulcão Vianna para Prefeito da capital, cargo que
exerceu, embora por pouco tempo, com brilho. Era
Presidente do Tribunal, quando o Governador Juracy
Magalhães, no fim do seu mandato, tomou licença;
como estávamos às vésperas de eleições, nem o
Vice-Governador, nem o Presidente da Assembléia
quis assumir o Govêrno, e Adalício Nogueira exerceu
também a Chefia do Executivo.
Fêz concurso para a Escola de Direito da
Universidade da Bahia, onde se havia formado como
bacharel, e ali exerceu, até pouco tempo, a cátedra
de Direito Romano. Homem de letras, e boas letras,
integra ainda a Academia de Letras da Bahia. Uma
das despedidas, ou, talvez, a despedida de Adalício
Nogueira, como membro do Supremo Tribunal
Federal, está no voto que proferiu, a menos de dez
dias, à reclamação formulada por um Deputado
federal, eleito pelo Pará, e que estava condenado à
prisão por um Juiz local.
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Diz Adalício Nogueira, em seu voto:
"A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de
outubro de 1969, atribuiu ao Supremo Tribunal a
competência para julgar os crimes comuns dos
Deputados ou dos Senadores, o que de certo modo
atenua a eliminação do pressuposto processual da
licença da Câmara dos Deputados ou do Senado."
(Op. cit. Tomo III, pág. 21.)
E, antes, examina o que sejam crimes
comuns, para enquadrar entre êstes os chamados
crimes eleitorais.
E diz adiante:
"Em verdade, o que lhes confere êsse
privilégio é a conspicuidade da função que
exercitam. São integrantes de um dos três
Podêres da República. E se os demais se
acobertam com o pálio dêsse direito, porque
desabrigá-los dêste, os membros das duas Casas
do Congresso Nacional?
Seria expô-los as insídias, não raro, tecidas
pelos embates partidários, em que, precisamente, é
tão fértil a área eleitoral."
Voto êsse, Sr. Presidente, acompanhado pela
unanimidade dos Membros do Supremo Tribunal
Federal.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me concede
um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Com prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Acompanho com
o mais vivo interêsse êsse discurso sôbre o
Ministro Adalício Nogueira. A homenagem que o
Senado presta a êsse magistrado, pela palavra
autorizada de V. Ex.ª, é merecida. Junto a minha
voz para proclamar que a Justiça teve nesse
grande Ministro, que ora se retira para a vida
privada, o servidor extraordinário onde se uniram,
harmoniosamente, a cultura jurídica e o
humanismo iluminado por valôres de um espírito
lúcido e de um caráter adiamantino.
O SR. RUY CARNEIRO: – O nobre orador dá
licença para um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Com prazer.

O SR. RUY CARNEIRO: – No momento em
que V. Ex.ª exalta e destaca, com justiça, a figura
eminente do seu conterrâneo Ministro Adalício
Nogueira, quero associar-me aos seus judiciosos
conceitos sôbre aquêle preclaro magistrado. Anuncia
V. Ex.ª o afastamento dêsse grande membro do
Supremo Tribunal Federal, agora de férias, em
seguida de licença e, em fevereiro, definitivamente,
por limite de idade. Confesso lamentar, como
brasileiro, o afastamento dêsse ilustre Ministro da
nossa mais alta Côrte de Justiça, onde granjeou
simpatia e alto conceito, pela sua lhaneza de trato e,
ao mesmo tempo, pela grande autoridade com que
emite seus pronunciamentos, comprovando sua
cultura jurídica e a firmeza dos seus julgamentos. O
Ministro Adalício Nogueira também se distingue
naquela Côrte pela independência com que se conduz
ao proferir os seus votos. Trago, neste modesto
aparte, a homenagem da Paraíba ao eminente
Ministro baiano, cuja honrada personalidade o
Senador Ruy Santos, com tanto brilho, ora exalta.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Com todo o prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Participo, com
sinceridade, do registro e homenagem que V. Ex.ª
faz em tôrno da aposentadoria do eminente Ministro
Adalício Nogueira. O ilustre baiano, naquela alta
Casa, cumpriu a plenitude dos seus graves deveres,
e o fêz com honradez, inteligência, independência e
imparcialidade. Dou êsse testemunho como
advogado militante, salientando que o Ministro
Adalício Nogueira honrou o voto do Senado.
O SR. RUY SANTOS: – Sou muito grato aos
apartes dos eminentes Senadores José Lindoso, Eurico
Rezende e Ruy Carneiro, que enriquecem meu discurso.
Essa, a figura que a Nação brasileira vê
afastar-se dos quadros do Supremo Tribunal
Federal. É, assim, com pesar que anoto o
afastamento, certo de que para o seu pôsto há de ir
um homem do seu brilho, da sua dignidade e do seu
amor ao trabalho. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
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Comparecem mais os Srs. Senadores:

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
Milton Trindade – Virgílio Távora – Wilson fazer uso da palavra, declaro encerrada a
Gonçalves – Milton Cabral – Eurico Rezende – João discussão.
Calmon – Amaral Peixoto – Gustavo Capanema –
Fica adiada a votação por falta de quorum.
Benedito Ferreira – Antônio Carlos – Celso Ramos –
Daniel Krieger.
Item 3
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há mais oradores inscritos para o período do
Discussão, em segundo turno, do Projeto
Expediente.
de Lei do Senado nº 14, de 1970, de autoria do
Passa-se à:
Sr. Senador Adalberto Sena, que "proíbe a
ORDEM DO DIA
referência à filiação ilegítima nos registros civis
das pessoas naturais, nos têrmos do substitutivo
Presentes 33 Srs. Senadores. Há número para da Comissão de Constituição e Justiça,
discussão.
apresentado como conclusão de seu Parecer nº
423, de 1971".
Item 1
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
da Câmara nº 49, de 1971 (nº 1.599-B/68, na Casa
de origem), que "denomina Pôrto Barão de Tefé o fazer uso da palavra, declaro encerrada a
discussão.
Pôrto de Antonina, no Estado do Paraná", tendo:
Encerrada a discussão sem emendas, o
PARECER FAVORÁVEL, sob número 508, de projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
1971, da Comissão:
têrmos do art. 316 do Regimento Interno.
– de Transportes, Comunicações e Obras
O projeto irá à Comissão de Redação.
Públicas.
É o seguinte o projeto aprovado:
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
EMENDA Nº 1
uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
Fica adiada a votação por falta de quorum.
(Substitutivo)
Item 2
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
O Congresso Nacional decreta:
da Câmara nº 56, de 1971 (nº 892-B/68, na Casa de
Art. 1º – Fica revigorado o dispositivo do art. 7º
origem), que "transforma em cargos de provimento
da Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949.
em comissão os isolados efetivos de Diretor de
Art. 2º – Revogam-se o inciso 4º do art. 58 do
Serviço, do Quadro da Secretaria do Tribunal
Decreto-lei
nº 1.000, de 21 de outubro de 1969, e
Regional Eleitoral de Pernambuco", tendo:
demais disposições em contrário.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
PARECER, sob nº 490, de 1971, da Comissão:
sua publicação.
– de Serviço Público Civil, favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):

PARECERES, sob nos 571/70 e 574/71, das
Comissões:
Item 4
– de Constituição e Justiça, favorável, com
Emenda que oferece de nº 1-CCJ;
– de Legislação Social, favorável, com
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 42, de 1971, de autoria do Sr. Emendas que oferece, de nos e 1 e 2-CLS.
Senador Paulo Guerra, que "institui o dia do Hino
2
Nacional", tendo:
PARECER, sob nº 565, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
Discussão em segundo turno do projeto.
(Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, o
projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
têrmos do art. 316 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42, DE 1971
Institui o Dia do Hino Nacional.

Votação, em turno único, do Requerimento nº
234, de 1971, de autoria do Senhor Senador Paulo
Guerra, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente
Médici, na ocasião da última reunião ministerial, em
que o Chefe do Estado fixa o programa de um ano
para a Região Amazônica, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 567, de 1971,
da Comissão Diretora.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 90, de 1971 – DF, que isenta do
pagamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano
e de Transmissão, no Distrito Federal, imóveis
adquiridos por componentes da Força Expedicionária
Brasileira, tendo:

Art. 1º – Fica instituído o dia 6 de setembro de
cada ano, como o Dia do Hino Nacional.
PARECERES, sob nos 581, 582 e 583, das
Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na Comissões:
data de sua publicação, revogadas as disposições
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
em contrário.
constitucionalidade;
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
– do Distrito Federal, favorável; e
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
– de Finanças, favorável.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão designando para a Ordinária de amanhã a
4
seguinte:
Discussão, em turno único, do Projeto de
ORDEM DO DIA
Resolução nº 51, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 545, de
1
1971) que suspende, por inconstitucionalidade, a
execução de dispositivos da Constituição do Estado
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da do Rio de Janeiro.
Câmara nº 162, de 1968 (nº 1.363-C/68, na Casa de
origem), que regula a indenização aos dependentes,
Está encerrada a Sessão.
e dá outras providências, tendo:
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 15 minutos.)

173ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA, CARLOS LINDENBERG E RUY CARNEIRO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Cattete Pinheiro – Renato
Franco – Clodomir Milet – José Sarney – Petrônio
Portella – Helvídio Nunes – Dinarte Mariz – Milton
Cabral – Ruy Carneiro – Wilson Campos – Arnon de
Mello – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Leandro
Maciel – Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy Santos
– Carlos Lindenberg – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres
– Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Danton
Jobim – Nelson Carneiro – Carvalho Pinto – Benedito
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi –
Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 35
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

ve) anos ou até 90 (noventa) dias da conclusão
do curso oficial de alfabetização de adultos ou o
naturalizado que não se alistar até 1 (um) ano
depois de adquirida a nacionalidade brasileira
incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento
sôbre o valor do salário-mínimo da região,
imposta pelo Juiz e cobrada no ato da inscrição
eleitoral."
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 1971
(Nº 49-B/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção sôbre Comércio
de Trigo, 1971, concluída em Genebra, em janeiro e
fevereiro de 1971.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto da Convenção
OFÍCIOS
sôbre Comércio de Trigo, 1971, concluída em
Genebra, em janeiro e fevereiro de 1971.
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
DEPUTADOS
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Encaminhando à revisão do Senado
MENSAGEM
autógrafos dos seguintes projetos:
Nº 387, DE 1971
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 80, DE 1971
Submete à consideração do Congresso
Nacional texto da Convenção sôbre Comércio de
(Nº 154-B/71, na Casa de origem)
Trigo, 1971, concluída em Genebra, em janeiro e
fevereiro de 1971.
Altera o art. 8º da Lei nº 4.737, de 15 de julho
Ex.mos Srs. Membros do Congresso Nacional:
de 1965, que institui o Código Eleitoral.
De conformidade com o disposto no
O Congresso Nacional decreta:
artigo 44, inciso I, da Constituição Federal,
Art. 1º – O art. 8º da Lei nº 4.737, de 15 de julho tenho a honra de submeter à elevada apreciação
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
de Vossas Excelências, acompanhada de
"Art.
8º
–
O
brasileiro
nato Exposição de Motivos do Sr. Ministro de
que não se alistar até os 19 (dezeno- Estado das Relações Exteriores, a Convenção
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sôbre Comércio de Trigo, 1971, concluída em
Genebra, em janeiro e fevereiro de 1971.
Brasília, em 5 de outubro de 1971. – Emílio G.
Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SR.

Em 22 de setembro de 1971
DPB/DAI/315/661.311 (00)
A Sua Ex.ª o Senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Como é do conhecimento de Vossa
Excelência, da Conferência da UNCTAD para a
renegociação do Ajuste Internacional sôbre Cereais
de 1967, realizada em Genebra, em janeiro e
fevereiro de 1971, resultou a conclusão do Acôrdo
Internacional do Trigo, 1971.
2. O Acôrdo Internacional do Trigo,
1971, compreende dois instrumentos jurídicos
separados: a Convenção sôbre Comércio de
Trigo, 1971 e a Convenção sôbre Ajuda
Alimentar, 1971.
3. Dessas duas Convenções, é interêsse do
Brasil, aderir, no momento, apenas à Convenção
sôbre Comércio de Trigo, 1971, e, nesse sentido,
por sugestão da Delegação brasileira que
compareceu à Conferência da UNCTAD, e
ouvidos o Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral e a Junta Deliberativa do
Trigo da SUNAB, foi iniciado, em 1971, o
processo de adesão à Convenção, através de
Declaração de Aplicação Provisória, nos têrmos
do seu artigo 24.
4. A Convenção em aprêço tem por objetivo
básico promover o desenvolvimento de produção,
consumo e comércio internacional de trigo,
assegurando-lhe a maior estabilidade possível. Dela
fazem parte os principais países produtores,
exportadores e importadores.
5. Em sua forma presente, a Convenção
não inclui cláusulas de natureza econômica,
tais como obrigações quantitativas, níveis
mínimos e máximos de preços, etc. Ante
sério impasse ocorrido entre os principais

países exportadores foram negociadas apenas
cláusulas administrativas, as quais criam, entre outros
pontos, um Subcomitê Consultivo sôbre Condições de
Mercado, no qual se lançarão, oportunamente, as
bases de futuras cláusulas econômicas.
6. Face à crescente importância do setor
tritícola da economia brasileira, por seus reflexos
sôbre o desempenho da agricultura, sôbre as
importações e sôbre os níveis de custo de vida,
consideraram os diversos setores competentes ser
particularmente relevante uma presença atuante do
Brasil na Convenção.
7. Para que o Brasil possa ratificar a
Convenção sôbre o Comércio de Trigo, 1971,
necessária se torna a prévia aprovação do
Congresso Nacional, conforme os têrmos do artigo
44, inciso I, da Constituição Federal.
8. Nessas condições, cumpre-me submeter
um projeto de Mensagem presidencial para que
Vossa Excelência, se assim houver por bem,
encaminhe o texto da Convenção anexa a aprovação
do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª, Senhor Presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito.
CONVENÇÃO SÔBRE COMÉRCIO DE TRIGO,
1971
PARTE I
Disposições gerais
ARTIGO 1º
Objetivos
São os seguintes os objetivos da presente
Convenção:
a) favorecer a cooperação internacional no
que se refere aos problemas mundiais do trigo,
reconhecendo a relação existente entre o comércio
de trigo e a estabilidade econômica dos mercados de
outros produtos agrícolas;
b) promover o desenvolvimento do comércio
internacional de trigo e de farinha de trigo e assegurar
que êsse comércio seja o mais livre possível, no
interêsse tanto dos membros exportadores quanto
dos membros importadores, para contribuir, assim,
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para o desenvolvimento dos países cuja economia
dependa da venda comercial de trigo;
c) contribuir o mais possível para a
estabilidade do mercado internacional de trigo, no
interêsse tanto dos membros importadores quanto
dos membros exportadores; e
d) propiciar a estrutura, conforme o artigo 21
da presente Convenção, para a negociação de
disposições referentes aos preços do trigo e aos
direitos e obrigações dos membros em matéria de
comércio internacional de trigo.
ARTIGO 2º
Definições
Para os propósitos da presente Convenção:
1) (a) Por "Conselho" entende-se o Conselho
Internacional do Trigo, estabelecido pelo Acôrdo
Internacional do Trigo de 1949 e conservado como
tal pelo artigo 10.
(b) Por "membro" entende-se uma Parte
Convenção ou um território ou grupo de território, a
cujo respeito tenha sido feita uma notificação nos
têrmos do parágrafo (3) do artigo 28.
(c) Por "membro exportador" entende-se um
país enumerado no Anexo A.
(d) Por "membro importador" entende-se um
país enumerado no Anexo B.
(e) Por "território'', com relação a um membro
exportador ou a um membro importador, entende-se
todo território ao qual, conforme o disposto no artigo
28, se apliquem os direitos e as obrigações dêsse
membro em virtude da presente Convenção.
(f) Por "Comitê Executivo" entende-se o
Comitê estabelecido nos têrmos do artigo 15.
(g) Por "Subcomitê Consultivo sôbre
Condições de Mercado" entende-se o Subcomitê
estabelecido nos têrmos do artigo 16.
(h) Por "cereais" entendem-se trigo, centeio,
cevada, aveia, milho e sorgo.
(i)
Por
"trigo"
entende-se
o
trigo
em
grão,
quaisquer
que
sejam
suas
especificações, classe, tipo, grau de qua-

lidade, e, exceto quando o contexto exigir de outro
modo, farinha de trigo.
(j) Por "ano-safra" entende-se o período entre
1º de julho e 30 de junho;
(i) Por "tonelada métrica", ou se caso do trigo,
60 libras avoirdupois ou 27.2155 quilogramas.
(l) Por "tonelada métrica", ou seja, 1.000
quilogramas, entende-se, no caso do trigo, 36.74371
"bushels".
(m) (i) Por "compra" entende-se a compra para
fins de importação, de trigo exportado ou a ser
exportado, a um membro exportador ou a membro
que não seja exportador, conforme o caso, ou,
dependendo do contexto, a quantidade de trigo
assim comprada.
(ii) Por "venda" entende-se a venda, para
exportação, de trigo importado ou a ser importado
por um membro importador ou por um membro que
não seja importador, conforme o caso, ou,
dependendo do contexto, a quantidade de trigo
assim vendida.
(iii) Quando, na presente Convenção se fizer
referência a uma compra ou a uma venda,
entende-se que a referência é feita não só às
compras ou vendas concluídas entre os Governos
interessados, mas também às compras ou vendas
concluídas entre comerciantes particulares e,
ainda, às compras ou vendas concluídas entre um
comerciante particular e o Govêrno interessado.
Nesta definição, entender-se-á também por
"Govêrno" o Govêrno de qualquer território ao qual
se apliquem, nos têrmos do artigo 28, os direitos e
as obrigações de qualquer Govêrno que ratifique,
aceite, aprove a presente Convenção, ou a ela
venha a aderi.
(n) Tôda referência, na presente Convenção,
a um "Govêrno representado na Conferência
das Nações Unidas sôbre o Trigo, 1971", deverá
ser entendida como abrangendo a Comunidade
Econômica Européia (doravante designada por
CEE). Por conseguinte, considerar-se-á que
tôda referência, na presente Convenção, a
"assinatura",
"depósito de
instrumentos
de
ratificação, aceitação ou aprovação", "instrumento de
adesão", ou "declaração de aplicação provisó-
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ria" por um Govêrno, inclui, no caso da CEE, a
assinatura ou declaração de aplicação provisória em
nome da CEE, por sua autoridade competente, e o
depósito do instrumento que em conformidade com
os procedimentos institucionais da CEE, deve ser
depositado para a conclusão de uma convenção
internacional.
2) Todos os cálculos sôbre o equivalente, em
trigo, às compras de farinha de trigo serão baseados
na percentagem de extração indicada no contrato
entre o comprador e o vendedor. Se não fôr indicada
tal percentagem, considerar-se-á que, para os efeitos
dos ditos cálculos, e a menos que o Conselho decida
de outra forma, setenta e duas unidades de pêso de
farinha de trigo equivalem a cem unidades de pêso
de trigo em grão.
ARTIGO 3º
Compras comerciais e transações especiais
1) Para os fins da presente Convenção,
transação especial é aquela que tal como definida no
artigo 2, efetuada em conformidade com os
procedimentos comerciais usuais do comércio
internacional, excluída as transações a que se refere
o parágrafo (2) dêste artigo.
2) Para os fins da presente Convenção,
transação especial é aquela que contém
características introduzidas pelo Govêrno de um
membro interessado que não estejam de acôrdo com
as práticas comerciais correntes. As transações
especiais compreendem:
a) as vendas a crédito em que, como resultado
de intervenção oficial, a taxa de juros, o prazo de
pagamento ou outras condições correlatas não
estejam de acôrdo com as taxas, os prazos ou as
condições usuais para o comércio no mercado
mundial;
b) as vendas em que os recursos necessários
para a compra de trigo são obtidos do Govêrno do
país exportador mediante um empréstimo ligado a
compra de trigo;
c) as vendas em moeda do país importador que
não seja transferível nem conversível em numerário
ou em mercadorias disponíveis no país exportador;

d) as vendas efetuadas dentro de acôrdos
comerciais com ajustes especiais de pagamento
que compreendam a compensação bilateral dos
saldos credores mediante intercambio de
mercadorias, exceto quando o país exportador e
o país importador interessados concordem
em que a venda seja considerada como
comercial;
e) as operações de troca:
(i) resultantes da intervenção de Governos nas
quais o trigo é trocado a preços diferentes dos que
prevalecem no mercado mundial, ou
(ii) sob patrocínio de um orograma oficial de
compras, salvo quando a compra de trigo resulta de
uma operação de troca em que o país de destino
final não esteja mencionado no contrato de troca
original.
f) os donativos de trigo ou as compras de trigo
realizadas com fundos de um donativo em numerário
concedido especìficamente para êsse fim pelo país
exportador;
g) quaisquer outras categorias de transações
conforme determinação do Conselho que contenham
características introduzidas pelo Govêrno de um país
interessado, que não estejam de acôrdo com as
práticas comerciais correntes.
3) Qualquer questão levantada pelo Secretário
Executivo ou por qualquer membro exportador ou
importador sôbre se uma transação constitui uma
compra comercial tal como definida no parágrafo (1)
dêste artigo ou uma transação especial tal como
definida no parágrafo (2) dêste artigo, será decidida
pelo Conselho.
ARTIGO 4º
Registro e notificações
1) O Conselho manterá registros separados
correspondentes a cada ano-safra:
(a) para os fins da aplicação da presente
Convenção de tôdas as compras comerciais feitas
por países-membros a outros países-membros e a
países não-membros e de tôdas as importações de
países-membros procedentes de outros paísesmembros e de países não-membros feitas em

– 277–
condições que as caracterizem como transações
especiais; e
(b) de tôdas as vendas comerciais realizadas
por países-membros a países não-membros assim
como de tôdas as exportações de países-membros
para países não-membros realizadas em condições
que lhes emprestem o caráter de transações
especiais.
2) Os registros mencionados no parágrafo
precedente serão organizados de modo que os
registros das transações especiais fiquem separados
dos registros das transações comerciais.
3) A fim de facilitar o funcionamento do
Subcomitê Consultivo sôbre Condições de Mercado
nos têrmos do artigo 16, o Conselho manterá
registros dos preços do mercado internacional de
trigo e de farinha de trigo, assim como dos custos de
transporte.
4) Em se tratando de trigo que chegue ao país
de destino final depois de ter sido revendido em um
país que não seja o de origem, ou de haver passado
através dêste ou de ter sido reembarcado em seus
portos, os países-membros fornecerão, na medida
do possível, as informações que permitam incluir a
compra ou a transação nos registros mencionados
nos parágrafos (1) e (2) dêste artigo, como compra
ou transação realizada entre os país de origem e o
país de destino final. No caso de revenda o disposto
neste parágrafo será aplicado ùnicamente se o trigo
tiver sido produzido no país de origem durante o
mesmo ano-safra.
(5) O Conselho poderá autorizar o registro das
compras para um ano-safra:
(a) se o embarque se efetuar dentro de um
prazo razoável de até um mês fixado pelo Conselho
antes do início ou depois do término do referido anosafra; e
(b) se os dois membros interessados assim
acordarem.
(6) Para os fins dêste artigo:
(a)
os
países-membros
remeterão
ao
Secretário-Executivo
as
informações
sôbre
as
quantidades
de
trigo
que

tenham sido objeto de compras e vendas comerciais
e de transações especiais que o Conselho, nos
limites de sua competência, venha a solicitar
inclusive:
i) com relação às transações especiais os
pormenores das referidas transações que permitam
classificá-las em conformidade com o artigo
(ilegível.)
(ii) com relação ao trigo as informações
disponíveis sôbre tipo, classe, grau e qualidade e
sôbre as quantidades correspondentes;
(iii) com relação à farinha as informações
disponíveis que permitam identificar a qualidade da
farinha e as quantidades correspondentes a cada
uma das diversas qualidades.
(b)
os
membros
quando
efetuarem
exportações de forma regular e os demais
membros, conforme decisão do Conselho,
remeterão ao Secretário-Executivo as informações
sôbre os preços nas transações comerciais e
quando disponíveis, nas transações especiais bem
como dados referentes às especificações, classes,
tipos, graus e qualidades de trigo e de farinha de
trigo solicitados pelo Conselho;
(c) o Conselho coletará regularmente
informações sôbre as taxas de frete correntes e os
membros comunicarão na medida do possível as
informações complementares que possam ser
solicitadas pelo Conselho.
7) O Conselho elaborará um regulamento para
os relatórios e registros mencionados neste artigo.
Êsse regulamento determinará a freqüência e a
maneira segundo a qual deverão ser efetuados tais
relatórios assim como as obrigações dos paísesmembros a êsse respeito. O Conselho elaborará
também dispositivos sôbre o processo de emenda
dos registros ou declarações em seu poder, inclusive
dispositivos para a solução de qualquer controvérsia
surgida com relação a êsses. No caso de qualquer
país-membro, repetida e injustificàvelmente, deixar
de fazer os relatórios previstos neste artigo, o Comitê
Executivo providenciará consultas com o referido
país com vistas a remediar essa situação.
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ARTIGO 5º
Estimativa das necessidades e disponibilidades de
trigo
1) O mais tardar até 1º de outubro no caso de
países do Hemisfério Norte e até 1º de fevereiro no
caso de países do Hemisfério Sul, cada país
importador comunicará ao Conselho a estimativa das
quantidades de trigo que necessitará importar, em
condições
comerciais,
nesse
ano-safra.
Posteriormente, cada país importador poderá
comunicar ao Conselho quaisquer modificações que
deseje introduzir em sua estimativa.
2) O mais tardar até 1º de outubro no caso de
países do Hemisfério Norte, e até 1º de fevereiro no
caso de países do Hemisfério Sul, cada país
exportador comunicará ao Conselho a estimativa das
quantidades de trigo de que disporá para exportação
no referido ano-safra. Posteriormente, cada país
exportador poderá comunicar ao Conselho as
modificações que deseje introduzir em sua
estimativa.
3) Tôdas as estimativas comunicadas ao
Conselho serão utilizadas para fins da aplicação da
presente Convenção e sòmente poderão ser dadas a
conhecer aos países exportadores e importadores
nas condições estabelecidas pelo Conselho. As
estimativas apresentadas em conformidade com o
disposto neste artigo não terão de modo algum
caráter vinculatório.

tabilidade do mercado, inclusive as flutuações de
preços. O Comitê Executivo se reunirá dentro de
cinco dias para examinar a situação e considerar a
possibilidade de se chegar a soluções mùtuamente
aceitáveis.
2) Se considerar conveniente, o Comitê
Executivo informará ao Presidente do Conselho, o
qual poderá convocar uma reunião do Conselho para
examinar a situação.
ARTIGO 7º
Controvérsias e reclamações
1) Qualquer controvérsia referente à
interpretação ou à aplicação da presente Convenção
que não seja resolvida por negociação será
submetida à decisão do Conselho, a pedido de
qualquer país que seja parte da controvérsia.
2) Todo membro que considere seus
interêsses como parte na presente Convenção,
gravemente prejudicados por medidas de um ou
mais membros, que afetem a execução da presente
Convenção poderá submeter a questão ao Conselho.
Nesse caso, o Conselho consultará imediatamente
os membros interessados, a fim de resolvê-la. Se a
questão não fôr resolvida através dessas consultas,
o Conselho a estudará mais detidamente e poderá
fazer recomendações aos membros interessados.
ARTIGO 8º

ARTIGO 6º

Exame anual da situação mundial do trigo

Consultas sôbre condições do mercado

a) Com o propósito de alcançar os objetivos da
presente Convenção, enunciados no artigo 1º, o
Conselho examinará anualmente a situação mundial
do trigo e informará os países-membros das
repercussões que possam ter no comércio
internacional dos fatos que surjam dêsse exame, a
fim de que referidos países tenham em mente essas
repercussões ao fixarem e executarem suas
respectivas políticas internas, tanto agrícola quanto
de preços.
b) O exame será baseado nas informações
disponíveis sôbre a produção nacional de cada país,
os estoques, o consumo, os preços e o comércio de
trigo, incluindo tanto as transações comerciais
quanto as especiais.

1) Se o Subcomitê Consultivo sôbre Condições
de Mercado no decorrer de seu contínuo exame do
mercado nos têrmos do parágrafo 2º, do artigo 16,
entender que surgiu, ou é iminente uma situação de
instabilidade do mercado ou se tal situação fôr levada
ao conhecimento do Subcomitê Consultivo pelo
Secretário-Executivo, por iniciativa própria ou a pedido
de qualquer membro exportador ou importador,
o Subcomitê Consultivo comunicará imediatamente
os fatos referidos ao Comitê Executivo. Ao informálo o Subcomitê Consultivo atentará particularmente
para aquelas circunstâncias que tenham provocado
ou ameacem provocar a situação de ins-
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c) Cada membro poderá fornecer ao
Conselho dados úteis para o exame anual da
situação mundial do trigo, aos quais o Conselho
ainda não tenha tido acesso, ou por via direta, ou
por intermédio do organismo apropriado dentro do
sistema das Nações Unidas, inclusive a
Conferência das Nações Unidas sôbre Comércio
e Desenvolvimento (UNCTAD) e a Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e a
Alimentação (FAO).
2) Ao levar a cabo o exame anual, o Conselho
estudará os meios que permitir incrementar o
consumo de trigo, e poderá empreender, em
cooperação com os países-membros, estudos sôbre
os temas tais como:
a) os fatôres que afetam o consumo de trigo
em diversos países; e
b) os meios para incrementar o consumo,
especialmente nos países em que se verifique existir
possibilidade de maior consumo.
3) Para os propósitos dêste artigo, o
Conselho levará em conta trabalhos sôbre
cereais, realizados pela UNCTAD, pela FAO e por
outras organizações no intuito de evitar
duplicação de atividades e poderá, se achar
conveniente e sem prejuízo da generalidade do
disposto no parágrafo 1º do artigo 20, concluir
ajustes de cooperação para realizar qualquer
de
suas
atividades
com
organizações
intergovernamentais, e também com os Governos
de quaisquer Estados-membros das Nações
Unidas ou de suas agências especializadas, que
não sejam parte na presente Convenção e que
tenham um interêsse primordial no comércio
internacional de cereais.
4) Nada do disposto neste artigo prejudicará a
completa liberdade de ação dos países-membros de
fixar e orientar suas políticas internas, tanto agrícola
quanto de preços.

2) Para êsse fim, os países-membros tomarão
as medidas apropriadas para fazer com que as
transações concessionais sejam adicionais às vendas
comerciais que, na falta das referidas transações,
poderiam ter sido razoàvelmente previstas. Essas
medidas serão tomadas em conformidade com os
Princípios e Diretrizes sôbre a Disposição de
Excedentes, recomendados pela FAO, e poderão
estipular que um nível determinado de importação de
trigo, acordado com o país beneficiário, seja mantido
em têrmos global, por êste. Ao se estabelecer ou
adaptar o referido nível, serão levados em conta o
volume das importações comerciais em um período
representativo e as condições econômicas do país
beneficiário, especialmente a situação de sua balança
de pagamentos.
3) Os países-membros, ao realizar operações
de exportação em condições concessionais,
estabelecerão consulta com os países-membros
exportadores cujas vendas comerciais possam ser
afetadas pelas referidas transações, na maior
medida possível antes de celebrarem tais acôrdos
com os países beneficiários.
4)
O
Comitê
Executivo
apresentará
anualmente ao Conselho um relatório sôbre a
evolução das transações concessionais de trigo.
PARTE II
Administração
ARTIGO 10
Constituição do Conselho

1) O Conselho Internacional do Trigo, criado
pelo Acôrdo Internacional do Trigo de 1949,
continuará em funcionamento para a aplicação da
presente Convenção; sua composição, atribuições e
funções serão as enunciadas na presente
ARTIGO 9º
Convenção.
2) Cada membro exportador ou importador
Diretrizes referentes às transações concessionárias será membro do Conselho com direito a voto e
poderá fazer-se representar por um delegado,
1) Os países-membros comprometem-se a suplente e assessôres.
realizar qualquer transação concessional de trigo de
3) As organizações intergovernamentais que o
forma a não causar prejuízo às estruturas normais da Conselho decidir convidar para qualquer de suas
produção e ao comércio internacional.
reuniões poderão designar um representante,
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sem direito a voto, para assistir a essas reuniões.
4) O Conselho elegerá um Presidente e um
Vice-Presidente, cujo mandato durará um ano-safra.
O presidente não terá direito a voto, nem tampouco
o Vice-Presidente quando no exercício da
Presidência.
ARTIGO 11
Atribuições e funções do Conselho
1) O Conselho elaborará o seu Regulamento.
2) O Conselho manterá os registros requeridos
pelas disposições da presente Convenção e os
demais registrados que julgar convenientes.
3) O Conselho publicará um relatório anual, e
poderá publicar, também, qualquer outra informação
(em particular, seu exame anual ou qualquer parte
ou resumo dêste) relativa às questões que são
objeto da presente Convenção.
4) Além das atribuições e funções expostas
na presente Convenção, o Conselho terá tôdas
as demais atribuições e desempenhará tôdas
as demais funções que sejam necessárias
ao cumprimento do disposto na presente
Convenção.
5) O Conselho poderá delegar a qualquer de
seus Comitês ou ao Secretário-Executivo o
exercício de qualquer de suas atribuições ou
funções, salvo as relativas ao orçamento e a
determinação das contribuições constantes dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 19, por maioria de dois
terços dos votos emitidos pelos países
exportadores e dois terços dos votos emitidos
pelos países importadores. O Conselho poderá, a
qualquer tempo, revogar tal delegação, por maioria
dos votos. Qualquer decisão adotada em virtude
de atribuições ou funções delegadas pelo
Conselho, em conformidade com o disposto neste
parágrafo, poderá ser revista pelo Conselho, a
pedido de qualquer país importador ou exportador,
feito dentro de prazo a ser determinado pelo
Conselho. Qualquer decisão, em relação a qual
não se tiver pedido revisão no prazo determinado,
vinculará todos os países-membros.

6) Para o desempenho de suas funções, nos
têrmos da presente Convenção, o Conselho poderá
pedir que lhe sejam fornecidas as estatísticas e
informações necessárias, e os países-membros se
comprometem a fornecê-las.
ARTIGO 12
Votos
1) Os membros exportadores terão em
conjunto 1.000 votos e os membros importadores
terão em conjunto 1.000 votos.
2) Os votos a que terão direito no Conselho as
delegações dos membros exportadores serão os
determinados no Anexo A.
3) Os votos a que terão direito no Conselho as
delegações dos membros importadores serão os
determinados no Anexo B.
4) Qualquer membro exportador poderá
autorizar outro membro exportador e qualquer
membro importador poderá autorizar outro membro
importador a representar seus interêsses e exercer
seu direito de voto em qualquer sessão ou sessões
do Conselho. Deverá ser apresentada ao Conselho
prova satisfatória da referida autorização.
5) Se em uma sessão qualquer do Conselho,
um país exportador ou um país importador não
estiver representado por delegado acreditado e não
tiver autorizado outro país, em conformidade com o
parágrafo 4º dêste artigo e exercer seu direito de
voto, e se na data de uma sessão um país tiver
perdido seus votos, tiver sido privado dêles ou os
tiver recuperado nos têrmos de quaisquer
disposições da presente Convenção, o total dos
votos que possam ser emitidos pelos países
exportadores será reajustado a um número igual ao
total dos votos que os países importadores possam
emitir nessa sessão, sendo aquêle redistribuído entre
os países exportadores na proporção de seus votos.
6) Cada vez que um país se torne parte
na presente Convenção ou que um membro
deixe de sê-lo, o Conselho redistribuirá os
votos, determinados no Anexo A ou no Anexo
B, conforme o caso, proporcionalmente ao
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número de votos atribuído a cada membro que figure
no Anexo.
7) Qualquer membro exportador ou importador
terá pelo menos um voto e não haverá votos
fracionados.
ARTIGO 13
Sede, reuniões e "quorum"
1) A sede do Conselho será em Londres, a
menos que o Conselho decida de outra forma.
2) O Conselho reunir-se-á pelo menos uma vez
em cada metade do ano-safra e em outras ocasiões
que o Presidente decidir ou, ainda, em qualquer outra
circunstância prevista na presente Convenção.
3) O Presidente convocará uma reunião do
Conselho se assim fôr solicitado: a) por cinco
membros; b) por um ou mais membros que
detenham pelo menos 10% da totalidade dos votos;
ou c) pelo Comitê Executivo.
4) Para haver quorum em qualquer sessão do
Conselho, será necessária a presença de delegados
que detenham, antes de qualquer ajuste de votos
efetuado nos têrmos do artigo 12, a maioria de votos
dos membros importadores.
ARTIGO 14
Decisões
1) Salvo quando disponha em contrário à
presente Convenção, o Conselho adotará suas
decisões por maioria de votos emitidos pelos membros
antes de qualquer ajuste de votos emitidos pelos
membros importadores, computados separadamente.
2) Cada membro se compromete a aceitar
como obrigatória qualquer decisão que o Conselho
aprove nos têrmos das disposições da presente
Convenção.
ARTIGO 15
Comitê Executivo
1) O Conselho constituirá um Comitê
Executivo, que será composto de no máximo
quatro
membros
exportadores,
eleitos
anualmente pelos membros exportadores, e
de no máximo oito membros importadores,
eleitos anualmente pelos membros importa-

dores. O Conselho nomeará o Presidente do
Comitê Executivo e poderá designar um VicePresidente.
2) O Comitê Executivo será responsável
perante o Conselho e atuará sob sua orientação
geral. Terá as atribuições e funções que lhe
forem designadas expressamente pela presente
Convenção e as que o Conselho lhe possa
delegar nos têrmos do parágrafo 5º do artigo
11.
3) Os membros exportadores representados
no Comitê Executivo terão o mesmo número
total de votos que os membros importadores.
Os votos dos membros exportadores no Comitê
Executivo serão divididos entre êles, conforme
acordem entre si, desde que nenhum membro
exportador tenha mais de 40% da totalidade dos
votos dos membros exportadores. Os votos dos
membros importadores do Comitê Executivo serão
divididos entre êles, conforme acordem entre si,
desde que nenhum membro importador tenha mais
de 40% da totalidade dos votos dos membros
importadores.
4) O Conselho elaborará o regulamento
para a votação no Comitê Executivo e poderá
elaborar qualquer outra disposição referente a
regulamento de Comitê Executivo que julgar
apropriada. Para as decisões de Comitê Executivo
será necessária a mesma maioria de votos
prevista na presente Convenção para as decisões
do Conselho sôbre assuntos da mesma
natureza.
5)
Qualquer
membro
exportador
ou
importador que não seja membro do Comitê
Executivo poderá participar, sem direito a voto,
do debate de qualquer assunto examinado pelo
Comitê Executivo, sempre que êste considerar
que estão em jôgo os interêsses do referido
membro.
ARTIGO 16
Subcomitê Consultivo sôbre Condições de Mercado
1) O Comitê Executivo constituirá um
Subcomitê Consultivo
sôbre Condições de
Mercado, composto de representantes técnicos de
número não superior a cinco membros exportadores
e cinco membros importadores. O Presidente do
Subcomitê Consultivo será nomeado pelo Comitê
Executivo.
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2) O Subcomitê Consultivo manterá sob
contínuo exame as condições correntes do mercado
e informará o Comitê Executivo em conformidade
com o disposto no artigo 6. O Subcomitê consultivo,
no exercício de suas funções, levará em
consideração as representações feitas por qualquer
membro exportador ou importador.
3) Qualquer membro que não faça parte
do Subcomitê Consultivo poderá participar do
debate de qualquer questão submetida ao
Subcomitê Consultivo, sempre que êste julgar que
os interêsses daquele membro estão diretamente
afetados.
4) O Subcomitê Consultivo prestará assessoria
em conformidade com os artigos pertinentes da
presente Convenção e também com relação aquelas
outras questões que o Conselho ou o Comitê
Executivo lhe submeter, inclusive as que o Conselho
lhe submeter nos têrmos do artigo 21 da presente
Convenção.
ARTIGO 17
O Secretariado
1) O Conselho contará com um Secretariado
composto por um Secretário-Executivo, que será o
mais alto funcionário administrativo do Conselho, e
pelo pessoal que fôr necessário para os trabalhos do
Conselho e seus Comitês.
2) O Conselho nomeará o SecretárioExecutivo que será responsável pelo cumprimento,
por parte do Secretariado, das obrigações que
lhe cabem na execução da presente Convenção,
bem como pelo cumprimento das demais obrigações
que lhe forem conferidas pelo Conselho e seus
Comitês.
3) O pessoal será nomeado pelo SecretárioExecutivo em conformidade com o regulamento que
o Conselho elaborar.
4) Será condição de emprêgo do SecretárioExecutivo e do pessoal não terem êles interêsse
financeiro, ou renunciarem a qualquer interêsse
financeiro do comércio de trigo, e não solicitarem
nem receberem, de nenhum Govêrno e de nenhuma
autoridade não participante do Conselho, instruções
em relação às funções que exerçam nos têrmos da
presente Convenção.

ARTIGO 18
Privilégios e Imunidades
1) O Conselho terá personalidade jurídica.
Terá, em particular, capacidade para contratar,
adquirir e dispor de bens móveis e imóveis e para
demandar em juízo.
2) A condição jurídica, os privilégios e as
imunidades do Conselho no território do Reino Unido
continuarão a basear-se no Acôrdo relativo à Sede,
assinado em Londres, em 28 de novembro de 1968,
entre o Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte e o Conselho Internacional do Trigo.
3) O Acôrdo a que se refere o parágrafo 2º
dêste artigo será independente da presente
Convenção. Êle se dará por terminado, porém:
(a) em virtude de acôrdo entre o Govêrno do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e o
Conselho, ou
(b) no caso de a sede do Conselho ser
transferida do Reino Unido, ou
(c) no caso de o Conselho deixar de existir.
4) No caso de a sede do Conselho ser
transferida do território do Reino Unido, o Govêrno do
país-membro em que se situe a sede do Conselho
concluirá com êste um acôrdo internacional relativo
à condição jurídica, aos privilégios e às imunidades
do Conselho, de seu Secretário-Executivo, de seu
pessoal e dos representantes dos membros nas
sessões convocadas pelo Conselho.
ARTIGO 19
Disposições financeiras
1) Os gastos com as delegações ao Conselho
e com os representantes em seus Comitês e
Subcomitês serão custeados por seus respectivos
Governos. Os demais gastos que forem necessários
para a execução da presente Convenção serão
custeados pelas contribuições anuais dos membros
exportadores e dos membros importadores. A
contribuição de cada membro para cada ano-safra
será proporcional ao número de seus votos
em relação ao total dos votos dos membros
exportadores e dos membros importadores no início
do ano-safra.

– 283 –
2) Na primeira reunião após a entrada
em vigor da presente Convenção, o Conselho
aprovará seu orçamento para o período que
terminará em 30 de junho de 1972 e fixará a
contribuição a ser paga no referido ano-safra
por cada membro exportador e cada membro
importador.
3) A contribuição inicial de qualquer
membro exportador ou importador que venha a
aderir à presente Convenção, nos têrmos do
parágrafo 2º do artigo 25, será determinada
pelo Conselho com base no número de votos
que lhe serão conferidos e no período que restar
do ano-safra em curso, mas não se modificarão
as contribuições dos demais membros exportadores
e importadores já fixadas para o referido anosafra.
4) As contribuições serão exigíveis a
partir do momento em que forem fixadas. Qualquer
membro exportador ou importador que não
pagar sua contribuição ao término de um ano,
a partir da data estabelecida para o pagamento
perderá seu direito de voto até que pague a
contribuição, mas não se eximirá das obrigações
que
lhe
cabem
por
fôrça
da
presente
Convenção, nem será privado de nenhum dos
direitos que lhe são reconhecidos pela presente
Convenção, a menos que o Conselho assim o
decida.
5) O Conselho publicará em cada ano-safra
um balancete autenticado de sua receita e despesa
no ano-safra anterior.
6) O Conselho, antes de sua dissolução,
tomará as medidas necessárias para a liquidação
do passivo e para a disposição de seu ativo e
arquivos.
ARTIGO 20
Cooperação com outras organizações
intergovernamentais
1) O Conselho poderá concluir os ajustes que
sejam necessários para estabelecer consultas ou
cooperação com as Nações Unidas e seus órgãos,
em particular, com a UNCTAD e com a FAO, bem
como com outros organismos especializados das
Nações Unidas e organizações intergovernamentais,
conforme fôr apropriado.
2)
O
Conselho,
tendo
em
mente
a função especial da UNCTAD no co-

mércio internacional de produtos de base, deverá
informá-la, quando julgar conveniente, sôbre suas
atividades e programas de trabalho.
3) Se o Conselho julgar que qualquer das
disposições da presente Convenção materialmente
é incompatível com as condições que as Nações
Unidas, seus órgãos competentes e organismos
especializados possam estabelecer para os convênios
intergovernamentais sôbre produtos de base, essa
incompatibilidade será considerada como uma
circunstância que se opõe à execução da presente
Convenção, devendo então levar a cabo o procedimento
estabelecido nos parágrafos (2), (3) e (4) do artigo 27.
ARTIGO 21
Preços, direitos e obrigações conexas
A fim de assegurar suprimento de trigo e de
farinha de trigo aos membros importadores, e
mercados para trigo e farinha de trigo aos membros
exportadores a preços equitativos e estáveis, o
Conselho examinará, no momento oportuno, as
questões relativas a preços e a direitos e obrigações
conexas. Quando se julgar que essas questões podem
ser negociadas com êxito, com o objetivo de serem
aplicadas durante a vigência da presente Convenção, o
Conselho pedirá ao Secretário-Geral da UNCTAD que
convoque uma conferência de negociação.
ARTIGO 22
Assinatura
A presente Convenção ficará aberta, em
Washington, de 29 de março de 1971 a 3 de maio de
1971, inclusive, à assinatura dos Governos dos países
que são Partes na Convenção sôbre Comércio de
Trigo, 1967, e dos Governos representados na
Conferência das Nações Unidas sôbre o Trigo, 1971.
ARTIGO 23
Ratificação, aceitação e aprovação
A presente Convenção será sujeita à
ratificação, aceitação ou aprovação por parte
de cada um dos Governos signatários, em
conformidade com seus respectivos processos
constitucionais. Os instrumentos de ratificação,
aceitação
ou
aprovação
serão
deposi-
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tados junto ao Govêrno dos Estados Unidos da Convenção nas condições estabelecidas pelo
América, o mais tardar até 17 de junho de 1971, Conselho em conformidade com o disposto neste
ficando entendido que o Conselho poderá conceder artigo, figuram no Anexo correspondente.
uma ou várias prorrogações a qualquer Govêrno
signatário que não tenha depositado seus
ARTIGO 26
instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação
até à data indicada.
Entrada em vigor
ARTIGO 24
Aplicação provisória
Todo Govêrno signatário poderá depositar,
junto ao Govêrno dos Estados Unidos da América,
uma declaração de aplicação provisória da presente
Convenção. Qualquer outro Govêrno que possa
assinar a presente Convenção, ou cujo pedido de
adesão tenha sido aprovado pelo Conselho, poderá
também depositar junto ao Govêrno dos Estados
Unidos da América uma declaração de aplicação
provisória. Qualquer Govêrno que depositar tal
declaração aplicará provisòriamente, parte na
mesma.
ARTIGO 25
Adesão

1) A presente Convenção entrará em
vigor para os Governos que tenham depositados
instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão, da seguinte maneira:
a) em 18 de junho de 1971, em relação a
tôdas as disposições que não sejam os artigos 3 a 9,
inclusive, e o artigo 21; e
b) em 1º de julho de 1971, em relação aos
artigos 3 a 9, inclusive, artigo 21 se os instrumentos
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão ou
declaração de aplicação provisória houverem sido
depositados, o mais tardar, até 17 de junho de 1971,
pelos Governos de países membros exportadores
que detenham pelo menos 60% dos votos indicados
no Anexo A e de países-membros importadores que
detenham pelo menos 50% dos votos indicados no
Anexo B.
2) A presente Convenção entrará em vigor,
para qualquer Govêrno que depositar um
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão depois de 18 de junho de 1971, em
conformidade com as disposições pertinentes da
presente Convenção, na data do referido depósito,
ficando entendido que nenhuma parte da mesma
entrará em vigor para o referido Govêrno até que
essa parte entre em vigor para os demais Governos
nos têrmos dos parágrafo (1) ou (3) dêste artigo.
3) Se a presente Convenção não entrar em
vigor em conformidade com o parágrafo (1) dêste
artigo, os Governos que tenham depositado
instrumentos de ratificação, aceitação aprovação ou
adesão, ou declarações de aplicação provisória,
poderão decidir de comum acôrdo que a mesma
entrará em vigor para os Governos que tenham
depositado instrumentos de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão.

1) Qualquer Govêrno representado na
Conferência das Nações Unidas sôbre o Trigo, 1971,
ou Govêrno de qualquer país parte na Convenção
sôbre Comércio de Trigo, 1967, poderá aderir
a presente Convenção até 17 de junho de 1971,
inclusive, ficando entendido que o Conselho poderá
conceder uma ou várias prorrogações a qualquer
Govêrno que não tenha depositado seu instrumento
até essa data.
2) Após 17 de junho de 1971, todo Govêrno
convidará a Confederação das Nações Unidas
sôbre o Trigo, 1971, poderá aderir a presente
Convenção nas condições que o Conselho julgar
apropriadas por maioria de dois terços dos votos
emitidos pelos membros exportadores e de dois
terços dos votos emitidos pelos membros
importadores.
3) A adesão será formalizada mediante o
depósito de um instrumento de adesão junto ao
Govêrno dos Estados Unidos da América.
4) Quando, para os efeitos de execução
da presente Convenção, se fizer referência a
membros cujos Governos tenham aderido à presente em

ARTIGO 27
Duração, emendas e retirada
1) A presente Convenção
vigor
até
30
de

permanecerá
junho
de
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1974. Entretanto, caso se negocie um nôvo
Acôrdo sôbre trigo, nos têrmos dos artigos 21, e
êsse Acôrdo entre em vigor antes de 30 de junho
de 1974, a presente Convenção só permanecerá
em vigor até a data da entrada em vigor do nôvo
Acôrdo.
2) O Conselho poderá recomendar aos
membros uma emenda à presente Convenção.
3) O Conselho poderá fixar o prazo dentro
do qual cada membro deverá notificar ao Govêrno
dos Estados Unidos da América se aceita ou
não a emenda. A emenda entrará em vigor
uma vez aceita por membros exportadores que
reunam dois terços dos votos dos membros
exportadores e por membros importadores que
reúnam dois terços dos votos dos membros
importadores.
4) Qualquer membro que não tenha notificado
ao Govêrno dos Estados Unidos da América a
aceitação de uma emenda, na data em que a
referida emenda entrar em vigor poderá, após
transmitir por escrito ao Govêrno dos Estados Unidos
da América a notificação de retirada que o Conselho
exigir em cada caso, retirar-se da presente
Convenção ao término do ano-safra em curso, mas
nem por isso ficará isento de qualquer das
obrigações contraídas nos têrmos da presente
Convenção, e que não tenha cumprido ao se
encerrar o ano-safra. Qualquer membro que se
retirar nessas condições não estará vinculado ao
disposto na emenda que ocasiona a sua retirada. Se
qualquer membro provar, satisfatòriamente ao
Conselho, em sua primeira sessão após a entrada
em vigor da emenda, que não foi possível aceitar a
referida emenda dentro do prazo previsto devido a
dificuldades de caráter constitucional ou institucional,
e declarar sua intenção de aplicar a emenda
provisòriamente até a sua aceitação, o Conselho
poderá prorrogar, para êsse membro, o período
fixado para a aceitação até que sejam superadas tais
dificuldades.
5) Se um membro julgar que seus
interêsses são prejudicados pela aplicação
da presente Convenção, poderá submeter o caso
ao Conselho o qual examinará a questão dentro
de trinta dias. Se apesar da intervenção
do Conselho, o membro interessado con-

siderar que seus interêsses continuam prejudicados,
poderá retirar-se da presente Convenção no final de
qualquer ano-safra, notificando por escrito sua
retirada ao Govêrno dos Estados Unidos da América,
pelo menos noventa dias antes do término dêste
ano-safra, mas nem por isso ficará isento de
qualquer das obrigações contraídas em virtude da
presente Convenção e que não tenha cumprido ao
encerrar o ano-safra.
6) Todo membro que se tornar Estadomembro da CEE durante a vigência da presente
Convenção informará o Conselho a respeito e êste
examinará a questão, dentro de trinta dias, com
vistas a negociar com êsse membro e a CEE um
ajuste adequado sôbre seus respectivos direitos e
obrigações nos têrmos da presente Convenção.
Nessas condições, o Conselho terá o direito de
recomendar uma emenda em conformidade com o
parágrafo (2) dêste artigo.
ARTIGO 28
Aplicação territorial
1) Qualquer Govêrno, no momento de assinar
a presente Convenção, de ratificá-la, aceitá-la,
aplicá-la provisòriamente ou aderir à mesma poderá
declarar que seus direitos e obrigações, nos têrmos
da presente Convenção, não serão aplicáveis a um
ou mais de um dos escritórios cuja representação
internacional exerça.
2) Com exceção dos territórios em relação aos
quais se tenha feito uma declaração em
conformidade com o parágrafo (1) dêste artigo, os
direitos e obrigações de qualquer Govêrno, nos
têrmos da presente Convenção, serão aplicados a
todos os territórios cuja representação internacional
o referido Govêrno exerça.
3) Qualquer membro, a qualquer momento
depois de ratificar, aceitar, aprovar, aplicar
provisòriamente a presente Convenção ou aderir à
mesma poderá declarar, mediante notificação ao
Govêrno dos Estados Unidos da América, que seus
direitos e obrigações, nos têrmos da presente
Convenção, serão aplicados a um ou mais territórios
em relação aos quais tiver feito uma declaração em
conformidade com o parágrafo (1) dêste artigo.
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4) Qualquer membro, mediante notificação
ao
Govêrno
dos
Estados
Unidos
da
América, poderá retirar da presente Convenção,
separadamente, um ou mais de um dos
territórios
cuja
representação
internacional
exerça.
5) Quando um território, ao qual a
presente Convenção se aplique, nos têrmos
dos parágrafos (2) e (3) dêste artigo, alcançar
posteriormente a independência, o Govêrno
dêsse território poderá, dentro dos noventa dias
após a obtenção da independência, declarar,
mediante notificação ao Govêrno dos Estados
Unidos da América, que assume os direitos e
obrigações inerentes a uma Parte na presente
Convenção.
6) Para os efeitos da redistribuição de
votos nos têrmos do artigo 12, qualquer modificação
na aplicação da presente Convenção, em
conformidade com êste artigo, será encarada
como uma modificação da participação na presente
Convenção, da maneira que fôr apropriada as
circunstâncias.
ARTIGO 29
Notificação do Govêrno depositário
O Govêrno dos Estados Unidos da América
em sua qualidade de Govêrno depositário, notificará
a todos os Govêrnos signatários da presente
Convenção e a todos os Governos que a ela
tenham aderido, qualquer assinatura, ratificação,
aceitação, aprovação ou aplicação provisória da
presente Convenção e qualquer adesão à
mesma assim como qualquer notificação e aviso
que receba nos têrmos do artigo 27 e qualquer
declaração e notificação que receba nos têrmos do
artigo 28.
ARTIGO 30
Cópia autêntica da Convenção
Tão logo seja possível após a entrada
definitiva em vigor da presente Convenção,
o Govêrno depositário enviará cópia autêntica
da Convenção, nos idiomas inglês, francês,
russo, espanhol, ao Secretário-Geral das
Nações Unidas para que êste a registre
em conformidade com o artigo 102 da Carta
das Nações Unidas. Tôda emenda à presente
Convenção
será
comunicada
da
mesma
forma.

ARTIGO 31
Relação entre o Preâmbulo e a Convenção
A presente Convenção compreende o
Preâmbulo do Acôrdo Internacional do Trigo, 1971.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente
autorizados para tal fim por seus respectivos Governos
assinaram a presente Convenção nas datas que
aparecem ao lado de suas assinaturas.
Os textos da presente Convenção, nos idiomas
inglês, francês, russo e espanhol serão igualmente
autênticos, ficando os originais depositados junto ao
Govêrno dos Estados Unidos da América, que
remeterá cópia autêntica dos mesmos a cada um dos
Governos signatários e dos Governos que venham a
aderir à mesma e ao Secretário Executivo do Conselho.
ANEXO A
Votos dos membros exportadores
Argentina ......................................................
Austrália ........................................................
Bulgária .........................................................
Canadá .........................................................
Comunidade Econômica Européia ...............
Estados Unidos da América .........................
Espanha ........................................................
Grécia ...........................................................
México ..........................................................
Quênia ..........................................................
Suécia ...........................................................
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
Uruguai .........................................................

100
100
5
280
100
280
5
5
5
5
10
100
5

ANEXO B
Votos dos Membros Importadores
África do Sul .................................................
Arábia Saudita ..............................................
Argélia ...........................................................
Áustria ...........................................................
Barbados ......................................................
Bolívia ...........................................................
Brasil .............................................................
Ceilão ............................................................
China ............................................................
Colômbia .......................................................
Comunidade Econômica Européia ...............
Costa Rica ....................................................
Coréia (República da) ...................................
Kuwait ...........................................................
Cuba .............................................................
Dinamarca ....................................................

10
10
14
1
1
5
71
17
19
8
152
153
16
3
2
1
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El Salvador .....................................................
Equador ..........................................................
Finlândia .........................................................
Guatemala ......................................................
Grã-Bretanha ..................................................
Índia ................................................................
Indonésia ........................................................
Irã ....................................................................
Irlanda .............................................................
Israel ...............................................................
Japão ..............................................................
Líbano .............................................................
Líbia ................................................................
Malta ...............................................................
Marrocos .........................................................
Maurício ..........................................................
Nigéria .............................................................
Noruega ..........................................................
Países Baixos (1) ............................................
Panamá ...........................................................
Paquistão ........................................................
Peru ................................................................
Portugal ...........................................................
República Árabe Unida ...................................
República Dominicana ....................................
Santa Sé .........................................................
Síria .................................................................
Suíça ...............................................................
Trinidad e Tobago ...........................................
Tunísia ............................................................
Turquia ............................................................
Venezuela .......................................................

2
3
2
3
183
34
4
2
7
5
178
9
5
2
10
2
7
14
1
2
16
25
18
65
1
1
5
16
4
5
4
29
1.000

fatos tornaram imperioso o adiamento constante
do projeto. Mencionou entre êsses fatos os
Projetos do Código de Processo Penal e do
Código das Execuções Penais, os quais deverão,
brevemente, ser submetidos à apreciação do
Congresso Nacional, com a finalidade de adequar
os textos dêstes projetos à lei substantiva. Daí a
necessidade de adiar a vigência do Código Penal
para fazer-lhe alterações de forma e de fundo que se
impõem.
3. Ressalta, do exposto, a procedência
do projeto sob exame e, sob o aspecto jurídicoconstitucional, nada vemos que possa obstaculizar
sua aprovação.
4. Manifestamo-nos, assim, favoràvelmente ao
mesmo.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Eurico
Rezende, Relator – Wilson Gonçalves – José
Lindoso – Antônio Carlos – José Sarney – Carvalho
Pinto – Helvídio Nunes.
PARECER
Nº 599, DE 1971

da Comissão de Finanças, sôbre a
Mensagem nº 248, de 1971 (nº 446, na
Presidência
da
República),
"do
Senhor
Presidente da República, submetendo à elevada
apreciação do Senado Federal a proposta
(1) Com relação aos interesses das Antilhas Holandesas e
de alteração do artigo 4º da Resolução nº
Suriname.
92, de 27 de novembro de 1970, do Senado
PARECERES
Federal."
PARECER
Nº 598, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 1971 (441-C/71,
na Câmara), que altera o art. 407 do Decreto-lei nº
1.004, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal).
Relator: Sr. Eurico Rezende
1. O projeto ora submetido à nossa
consideração é de autoria do Deputado Geraldo
Freire e tem por objeto transferir o início de vigência
do Código Penal, de 21 de outubro de 1969, para 1º
de janeiro de 1973.
2. Ao justificar a proposição seu ilustre
autor salientou que após as prorrogações
determinadas pelas leis 5.573, de 1º de dezembro
de 1969, e 5.597, de 31 de julho de 1970, novos

Relator: Sr. Wilson Gonçalves
1. Nos têrmos do art. 42, VI, da Constituição, o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal a proposta de
alteração do art. 4º da Resolução nº 92, de 1970, do
Senado Federal.
2. A atual redação do aludido art. 4º é a
seguinte:
"Art. 4º – É vedado aos Estados,
Municípios ou suas respectivas fundações e
entidades da administração indireta assumir
compromissos para com fornecedores, prestadores
de serviços ou empreiteiros de obras mediante
emissão ao aval de promissórias, aceite de
duplicatas
ou
quaisquer
outras
operações
similares.
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§ 1º – Para efeito de liquidação progressiva
dos compromissos assumidos, o Senado Federal
poderá suspender a proibição a que se refere êste
artigo, obedecido o procedimento disposto no
parágrafo seguinte.
§ 2º – A fundamentação técnica da suspensão
da proibição de que trata o parágrafo anterior será
apresentada ao Conselho Monetário Nacional que a
encaminhará por intermédio do Ministro da Fazenda,
ao Presidente da República, a fim de que seja
submetido à deliberação do Senado Federal."
3. A proposta de alteração é:
"Art. 1º – A proibição contida no art. 4º da
Resolução nº 92, de 27-11-1970, não se aplica às
operações de crédito objetivando os financiamentos
a seguir indicados, cujos valôres serão considerados
extralimites em função do que determina a
Resolução nº 58, de 23 de outubro de 1968,
revigorada pela de nº 79, de 21 de outubro de 1970:
I – Máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas:
II – Máquinas e equipamentos rodoviários.
4. A Resolução nº 58, de 23 de outubro de
1968, que foi prorrogada pela Resolução nº 79, de
21 de outubro de 1970, pelo prazo de dois anos, diz:
"Art. 1º – É proibida, pelo prazo de 2 anos,
contado da data de publicação da presente
Resolução, a emissão e o lançamento de
obrigações, de qualquer natureza, dos Estados e
Municípios, diretamente ou através de entidades
autárquicas, exceto as que se destinem
exclusivamente à realização de operações de crédito
para antecipação da receita autorizada no orçamento
anual, na forma prevista no artigo 69 e seu parágrafo
1º da Constituição Federal, bem como as que se
destinarem ao resgate das obrigações em circulação,
observado o limite máximo registrado na data da
entrada em vigor desta Resolução.
§ 1º – Poderão os Estados e Municípios pleitear
o levantamento temporário da proibição de que

trata êste artigo, quando se tratar de títulos
especìficamente vinculados a financiamento de
obras ou serviços reprodutivos, no limite em que o
respectivo encargo de juros e amortização possa ser
atendido pela renda dos referidos serviços e obras,
ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e
urgência, e apresentada, em qualquer hipótese,
cabal e minuciosa fundamentação."
5. Em 1968, por ocasião do estudo da
Mensagem nº 348/68 (SF), que propiciou a
aprovação da aludida Resolução nº 58/68, assim se
pronunciou o Senhor Ministro da Fazenda:
"O mercado de capitais, no Brasil, atravessa
neste momento situação que revela perigosa
exacerbação da procura de fundos, seja pelo setor
privado, seja pelo setor público. À medida em que o
ritmo das atividades econômicas, intensificado
nos últimos meses, se aproxima da plena utilização
da capacidade produtiva, êsse duplo excesso de
procura no mercado exerce nítida pressão altista
sôbre os preços internos, que cumpre evitar.
Os lançamentos de títulos públicos estaduais
vêm assumindo, ùltimamente, tais proporções que
seria temerário permitir sua continuidade, já que se
estaria pondo em risco a própria estabilidade do
sistema de produção, por seus efeitos inflacionários,
que dificultam, ainda mais, os esforços que o
Govêrno Federal vem desenvolvendo para reduzir a
taxa de inflação.
No passado, a falta de uma Lei Orgânica do
Crédito Público impedia a União de exercer sua
indispensável autoridade normativa e controladora
dessas atividades, que são de relevante interêsse
público.
Com o advento da Constituição promulgada em
24 de janeiro de 1967, essa deficiência foi sanada,
outorgando o artigo 69 da nova Carta Magna os
podêres necessários à União para disciplinar as
operações de crédito nos Estados e Municípios,
competindo ao Presidente da República a iniciativa
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para o estabelecimento, pelo Senado Federal,
através de Resolução (nº 58/68), das normas e
limites reguladores da emissão de títulos públicos
pelos Estados e Municípios, as quais poderão:
a) fixar limites globais para o montante da
dívida consolidada dos Estados e Municípios;
b) estabelecer e alterar limites de prazos,
mínimo e máximo, taxas de juros e demais
condições das obrigações emitidas pelos Estados e
Municípios;
c) proibir ou limitar temporàriamente a emissão
e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza,
dos Estados e Municípios."
"As
disposições
propostas,
embora
necessàriamente rigorosas, ante a gravidade da
situação geral, isentam de restrições as operações
inevitáveis, de antecipação de receita, prevendo
também a forma de contornar as situações realmente
excepcionais e urgentes que acaso se venham a
apresentar."
6. A Resolução nº 58, de 1968, como vimos,
foi prorrogada até 29 de outubro de 1972, conforme
estabelece a aludida Resolução nº 79, de 1970.
Contudo, ainda em 1970, o Poder Executivo pleiteou
a aprovação da Resolução nº 92, de 1970,
subordinando à nova disciplina as operações de
crédito às fundações e entidades de administração
indireta estaduais e municipais, bem como vedando
compromissos mediante aval de promissórias,
aceites, de duplicatas ou operações similares. O
Govêrno, portanto, restringiu ainda mais a emissão
dêsse tipo de moeda.
Com efeito, naquela oportunidade assim se
pronunciou o Senhor Ministro da Fazenda:
"Tenho a honra de submeter à superior
deliberação de Vossa Excelência o Projeto de
Resolução (nº 29/70), que estabelece normas para o
lançamento de obrigações, de qualquer natureza,
pelos Estados e Municípios, complementando as
Resoluções do Senado números 58/68, de 29 de
outubro de 1968, e 79/70, de 21 de outubro de 1970.

A matéria a que se refere o presente projeto
de resolução foi elaborada por um Grupo de
Trabalho constituído de representantes dos
Ministérios da Fazenda, Justiça, Planejamento e
Coordenação Geral, Banco Central do Brasil e Banco
do Brasil S.A.
O projeto busca fortalecer o crédito público e o
mercado de títulos governamentais, prioritários na
ação do Govêrno, uma vez que a utilização
adequada daqueles instrumentos torna possível
obter recursos não inflacionários para atender à
execução da programação indispensável ao
desenvolvimento do País."
7. Sem embargo, entretanto, algumas
exceções se fizeram necessárias. Esta Comissão,
convém lembrar, aprovou, pelo menos, duas
emissões, uma para os Estados de Santa Catarina e
outra para o Ceará.
Relativamente à última, (Parecer nº 453, de
1971, sôbre a Mensagem nº 213/71, que propiciou o
Projeto de Resolução nº 47, de 1971), o Senhor
Ministro da Fazenda assim se expressou:
"A Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo em
vista o disposto na Resolução nº 58, de 23-10-58,
pleiteia o levantamento temporário da proibição de
endividamento ali estabelecido, com a finalidade de
obter suporte financeiro para realização de obras
públicas
prioritárias
e
necessárias
ao
desenvolvimento daquela Capital, mediante a
emissão, como garantia, de notas promissórias
representativas do principal (Cr$ 5.000.000,00) e da
respectiva correção monetária.
Ao examinar a fundamentação técnica da
medida excepcional, em sessão de 16 de setembro
do corrente ano, o Conselho Monetário Nacional –
com base no disposto no § 2º, art. 1º, da Resolução
nº 58, de 23-10-68, prorrogada pela de nº 79, de 2110-70, ambas do Senado Federal – decidiu
encaminhar o assunto a Vossa Excelência, através
dêsse Ministério, para ser submetido ao Senado
Federal."
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A conclusão do Parecer nº 453 desta
Comissão é a seguinte:
"O referido documento esclarece ainda que
"os títulos a serem emitidos ficarão especìficamente
vinculados ao financiamento de obras ou serviços
reprodutivos, podendo a venda respectiva atender
aos encargos de juros, correção monetária e
amortização de empréstimo" (...)
"Por se tratar de liquidação progressiva de
compromissos assumidos antes da vigência da
citada Resolução (número 92/70) e de exceção nela
prevista, opinamos seja concedida a autorização
pleiteada (...)."
8. Êsses, portanto, os motivos do Sr. Ministro
da Fazenda assim se expressar sôbre a proposição
ora em exame:
"Em que pêse aos resultados positivos
alcançados pela Resolução nº 92, de 27-11-70,
do Senado Federal, a rigidez de seu art. 4º tem
gerado alguns desajustes que se refletiram
especialmente sôbre as prefeituras e, principalmente,
sôbre as emprêsas produtoras de equipamentos,
que tiveram seu mercado interno sùbitamente
diminuído."
"Dessa forma, tenho a honra de submeter
à elevada apreciação de Vossa Excelência o
anexo anteprojeto de Resolução, que modifica a
Resolução nº 92, cuja proibição contida em seu
art. 4º não deverá ser aplicada às operações de
crédito objetivando os financiamentos de máquinas,
equipamentos e implementos agrícolas, bem
como os de máquinas e equipamentos rodoviários,
cujos valôres serão considerados extralimite,
em função do que determina a Resolução nº
58, de 23-10-68, revigorada pela de nº 79, de 21-1070."
9. Entendemos que a tôda ação planejada
correspondem sempre efeitos paralelos e
contraditórios, sobretudo quando se trata de medida
rigorosa, como o é a Resolução nº 58, de 1968, que
visa, sobretudo, à redução de expansão dos meios
de pagamento.

Sôbre o assunto, convém lembrar que,
recentemente, esta Comissão tomou conhecimento
de Relatório do Conselho Monetário Nacional sôbre
o exercício financeiro de 1970. (DCN II, de 17-10-71,
nº 72, pág. 3.253).
Nesse relatório se lê que, em 1970, a
expansão líquida da oferta monetária foi de 25,3%
em relação a 1969.
Observa-se, também, que, nesse período, os
aumentos de empréstimos, um dos fatôres de
expansão dessa oferta, somaram a cêrca de Cr$ 9,7
bilhões, dos quais ao setor público foram concedidos
Cr$ 235 milhões e, ao setor privado, Cr$ 9,4 bilhões.
O setor privado é, pois, o principal responsável pela
inflação e não, como normalmente se entende, o
setor público.
Com essa última observação queremos, mais
uma vez, pedir atenção para o fato de que essas
cifras apenas indicam que, atualmente, o deficit
orçamentário está sob contrôle, bem como sob
contrôle estão as emissões de papéis do Govêrno
Federal e dos Estados e Municípios. E estão
porquanto, dentre outros motivos, foi observado o
que estabelecem as Resoluções nº 58, de 1968, e nº
92, de 1970.
10. Dessarte, em têrmos de economia
monetária, a proposição ora em exame tem
importância relativa, porquanto, em 1970, se as
emissões ou o papel-moeda em poder do público
aumentaram em 23,5%, esta expansão da oferta
monetária não dependeu do setor público, mas de
necessidade de financiar a produção e, sobretudo, o
consumo nacional, através do setor privado.
11. Por conseguinte, a presente proposição
não pode ser considerada uma "liberalidade" em
relação à Resolução nº 92, de 1970, já que, em
última análise, irá financiar a produção de máquinas
agrícolas e rodoviárias, equipamentos êsses que
possuem, como se sabe, alto quociente de retôrno,
seja em impostos sôbre circulação de mercadorias
ou sôbre produtos industrializados, os que mais de
perto interessam aos Estados e Municípios.
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12. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
Na exposição de motivos que acompanha
da presente proposição nos têrmos seguintes:
a matéria, o Sr. Ministro da Fazenda realçou
que, embora a citada Resolução tenha alcançado
PROJETO DE RESOLUÇÃO
resultados positivos, a rigidez de seu art. 4º
Nº 56, DE 1971
tem causado alguns problemas, principalmente
sôbre as emprêsas produtoras de equipamentos,
Aprova a alteração do art. 4º da Resolução nº que tiveram seu mercado interno sùbitamente
diminuído.
92, de 27 de novembro de 1970.
Acentuou, ainda, que: "respeitadas as
Art. 1º – A proibição contida no art. 4º da limitações impostas pela
Resolução acima
Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1970, não se mencionada, torna-se necessário que os Estados,
aplica às operações de crédito objetivando os Municípios ou respectivas Fundações ou Entidades
financiamentos a seguir indicados, cujos valôres serão da Administração Indireta possam promover o
considerados extra-limite em função do que determina seu equipamento, em têrmos de aparelhos de
a Resolução nº 58, de 23 de outubro de 1968, terraplanagem, construção e conservação de
revigorada pela de nº 79, de 21 de outubro de 1970.
estradas".
I – máquinas, equipamentos e implementos
A proposta foi, preliminarmente, encaminhada
agrícolas;
à douta Comissão de Finanças, onde foi apreciada
II – máquinas e equipamentos rodoviários.
sob o aspecto de mérito, tendo seu relator, o
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na eminente Senador Wilson Gonçalves, opinado
data de sua publicação.
favoràvelmente à alteração, apresentando o projeto
É o parecer.
de resolução sob exame.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
O inciso VI do art. 42 da Constituição
1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Wilson estabelece que ao Senado Federal compete
Gonçalves, Relator – Ruy Santos – Cattete Pinheiro – expedir resoluções sôbre os limites globais para
Geraldo Mesquita – Lourival Baptista – Daniel Krieger o montante da dívida consolidada dos Estados e
dos Municípios; alterar limites de prazo, mínimo
– Carvalho Pinto – Antônio Carlos – Tarso Dutra.
e máximo, taxas de juros e demais condições das
PARECER
obrigações por êles emitidas; e proibir ou limitar
Nº 600, DE 1971
temporàriamente a emissão e o lançamento de
quaisquer obrigações dessas entidades por proposta
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre do Presidente da República.
Ante o exposto, nada vemos, sob o
o Projeto de Resolução nº 56, de 1971, que aprova a
jurídico-constitucional,
que
possa
alteração do art. 4º da Resolução nº 92, de 27 de aspecto
obstar a aprovação do projeto de resolução em
novembro de 1970.
tela.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
Com a presente mensagem, o Sr. Presidente 1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
da República submete à nossa apreciação proposta Gonçalves, Relator – José Lindoso – Antônio Carlos
de alteração do art. 4º da Resolução nº 92, de 27 de – José Sarney – Carvalho Pinto – Eurico Rezende –
novembro de 1970, do Senado Federal.
Helvídio Nunes.
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PARECER
Nº 601, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício "S" nº 38, de 1971 (Ofício nº 40/71, P/MC no
Supremo Tribunal Federal) remetendo cópias das
notas taquigráficas e de acórdão daquele Tribunal,
proferido ao apreciar o Recurso Extraordinário nº
69.957, do Estado do Espírito Santo, no qual
declarou inconstitucionais os arts. 195 e 196, inciso I,
da Lei nº 1.666, de 1966, de Vitória, naquele Estado,
com a redação da Lei nº 1.726, de 1967, que criou a
taxa de localização com base no poder de polícia.
Relator: Sr. Eurico Rezende
O Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, tendo em vista o disposto no art. 42, VII, da
Constituição, remete à apreciação do Senado
Federal cópia de acórdão e notas taquigráficas de
decisão em que aquela egrégia Côrte declarou
inconstitucionais os artigos 195 e 196, inciso I, da Lei
número 1.666, de 20 de dezembro de 1966, de
Vitória, Estado do Espírito Santo, com a redação
dada pela Lei número 1.726, de 1967.
A decisão atendeu aos aspectos formais
referidos no art. 116 da Constituição e respaldou-se
no fato de haverem os mencionados dispositivos do
Código Tributário de Vitória criado taxa com
característica de impôsto, infringindo o preceituado
no § 2º do art. 18 da Lei Maior.
Isto pôsto, a Comissão, dando cumprimento
aos preceitos constitucionais citados anteriormente e
ao art. 100, II, do nosso Regimento Interno,
apresenta o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 57, DE 1971
Suspende a execução dos artigos 195 e 196,
inciso I, da Lei número 1.666, de 20 de dezembro de
1966, de Vitória, Estado do Espírito Santo, com a
redação dada pela Lei nº 1.726, de 1967, declarados
inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal
Federal, de 4 de agôsto de 1971.
Art. 1º – É suspensa a execução dos
artigos 195 e 196, inciso I, da Lei nº
1.666,
de
20
de
dezembro
de
1966,

de Vitória, Espírito Santo, com a redação dada pela
Lei nº 1.726, de 1967, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida aos 4 de agôsto de 1971.
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Eurico
Rezende, Relator – Gustavo Capanema – Wilson
Gonçalves – José Lindoso – José Sarney – Helvídio
Nunes.
PARECER
Nº 602, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 237, de 1971, do Senhor Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo – "Dois Anos" –
do Ministro João Paulo dos Reis Velloso,
publicado no "Jornal do Brasil" de 2 de novembro de
1971.
Relator: Sr. Clodomir Milet
O Ministro João Paulo dos Reis Velloso,
Ministro do Planejamento e Coordenação Geral, ao
ensejo da passagem do segundo aniversário do
Govêrno Médici, publicou, no Jornal do Brasil de 2
de novembro corrente, sob o título "Dois Anos",
um excelente estudo, em que analisou a obra
revolucionária levada a efeito nesse interregno.
Trata-se de um trabalho objetivo, claro,
fundamentado e sintético, capaz de nos dar, de
modo inequívoco, uma visão panorâmica dos planos
e das realizações do govêrno nesse curto espaço de
tempo.
Sem elogios fáceis, sem adjetivos pomposos,
sem vôos de imaginação que transportam ao país
das ilusões, antes em têrmos precisos, em
argumentação dialética, em palavras serenas, em
raciocínios frios e prudentes, o Ministro João Paulo
dos Reis Velloso talvez tenha dado ao Presidente
Médici, com êsse artigo de jornal, o melhor de
quantos presentes êle recebeu no segundo
aniversário de sua administração.
Porque, em resumo, o estudo do Ministro do
Planejamento persuade, abre perspectivas, embasa
esperanças, consolida confiança, renova cren-
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ças, firma convicções, convida à união, possibilita
conjugação de esforços, valoriza uma política,
engrandece a democracia, dá sentido a uma
administração, justifica, enfim, todo um sistema de
govêrno.
Realmente, começando por lembrar que, "pelo
quarto ano consecutivo, o Brasil deverá, em 1971,
alcançar taxa de crescimento do PIB igual ou
superior a 9%, Reis Velloso afirma que "quatro
aspectos principais podem ser destacados, na
avaliação do desenvolvimento recente":
1º – consolidou-se o modêlo econômico da
Revolução, que soube revelar consistência, eficácia
e imaginação, na adaptação, ao estilo e aspirações
da sociedade brasileira, do regime de mercado
desenvolvido nas economias ocidentais hoje
industrializadas;
2º – o Brasil alcançou dimensão representada,
de um lado, pelos grandes programas de
investimentos em execução, na infra-estrutura
econômica e nas indústrias básicas, cada um
dêles de valor superior ao equivalente a um bilhão
de dólares; e, de outro lado, pelo apoio
maciço proporcionado a setores prioritários:
Educação;
Agricultura-Abastecimento;
SaúdeSaneamento etc.;
3º – a Nação está enfrentando de maneira
continuada os dois principais desafios à sua
viabilidade econômico-social como grande potência –
o Nordeste e a Amazônia, que voltaram para o
primeiro plano das decisões;
4º – tornaram-se muito mais nítidos os
contornos do modêlo social, com a criação do
instrumental para assegurar a participação das
classes de menor renda nos resultados do
crescimento econômico, promover o capitalismo do
grande número e realizar a sociedade de
oportunidades.
Prosseguindo, o articulista afiança que,
"para o período 1972-1974, as perspectivas de
investimento e produção, nos setores público e
privado, são no sentido de manter-se a excepcional
vitalidade da economia", e, para justificar essa
previsão otimista, tece uma série de considerações,
tôdas devidamente lastreadas em dados estatísticos
válidos.

Dentro dessas considerações, tomando por
base crítica feita ao Govêrno, e refutando-a, com
explicações incontestáveis, Reis Velloso fere um
ponto de grande interêsse político-econômico-social,
dizendo: "Tem-se argüido de extremamente elevada
a carga tributária no Brasil, por comparar-se à
de muitos países desenvolvidos. Não sei se
chegaremos a qualquer conclusão por êsse caminho.
A carga tributária bruta no Brasil (ou seja, a
participação no PIB, da receita da União, Estados e
Municípios, compreendendo administração direta e
autarquias) anda na casa dos 28 a 29%. Isso é,
realmente, comparável com os níveis da Europa e
Estados Unidos. Acontece que o Govêrno, no Brasil,
através de autarquias como o DNER e o BNH,
e de outros órgãos públicos, responsabiliza-se
pelo programa rodoviário, financia o sistema
de habitação, responde por 90% do sistema
educacional e exerce muitas outras funções que não
são do setor público, em países desenvolvidos. Isso
significa que, com uma carga tributária do mesmo
nível, o setor público no Brasil responde por
atribuições muito mais amplas, por decisão da
sociedade brasileira."
Em seguida, sempre posicionando idéias e
fatos num contexto nacional realista, o ilustre Titular
da Pasta do Planejamento e Coordenação Geral
observa, com muita oportunidade, que, na luta pelo
desenvolvimento, "o Govêrno tem obedecido
rigorosamente à orientação de não entrar em
qualquer setor, principalmente nas áreas diretamente
produtivas, que possa ser atendido pela iniciativa
privada".
Há aqui, evidente, a renovação de um
postulado básico do moderno Estado democrático: o
de só agir em função do bem coletivo, de maneira
supletiva, situando-se, dêsse modo, em ponto
equidistante do Estado liberal ausente e do Estado
totalitário absorvente, ambos incompatíveis com o
espírito nacional.
No
mesmo
tom
equilibrado,
sempre
sensível às objeções oferecidas pela Oposição
e sempre alicerçado em elementos sólidos,
o Sr. João Paulo dos Reis Velloso, continuando
na análise dos dois anos da Administração
Médica,
enumera
os
seguintes
exemplos,
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que "retratam uma realidade", dando a "dimensão
social do desenvolvimento" nacional:
a) a expectativa de vida média da população
era de 52 anos em 1960, passou a 59 anos em
1970;
b) a taxa de alfabetização passou de 61% em
1960 para 67% em 1970 e estará na ordem de 97%
no fim da década. No período 1964-1970, para um
acréscimo populacional inferior a 20%, as matrículas
aumentaram de 45% no ensino primário, 140% no
médio e 220% no superior.
Fala, após, sôbre a integração social, no
período do PND, frisando que ela é objetivada
através, pelo menos, dos seguintes instrumentos:
1) os salários, que aumentarão, em têrmos
reais, na proporção dos aumentos de produtividade;
2) os programas sociais – Educação,
Habitação,
Previdência,
Saúde-Saneamento,
poderosos redistribuidores de renda;
3) a transferência de parte dos ganhos de
produtividade para o consumidor, em produtos
agrícolas e industriais, com alto crescimento de
produção, mediante reajustamento de preço inferior
à taxa de inflação;
4) a abertura do capital das emprêsas, em
escala substancial, para criar o capitalismo do
grande número.
E conclui: "...o Brasil sabe o que fazer com
o crescimento econômico. O grande inimigo da
boa distribuição de renda e do bem-estar social
é a pobreza. Dobrar a renda per capita entre
1969 e 1980 significará que, mesmo sem melhoria
da distribuição de renda, cada brasileiro terá
dobrado o seu padrão de consumo, no período.
Mas isso não é suficiente, como objetivo de
Govêrno. Pelos instrumentos referidos, e através
de novos mecanismos que o compromisso da
Revolução com as transformações fecundas
permitirá estabelecer, o que se pretende alcançar
é a melhoria dramática de todos os indicadores
de bem-estar, no caminho para a sociedade
desenvolvida, realizando a revolução social e
humana que dá sentido à revolução material do
crescimento."

Em resumo, o artigo "Dois Anos", do Ministro
do Planejamento e Coordenação Geral, é um
trabalho sério, no qual, em síntese magnífica, e
estabelecendo as íntimas conexões entre a filosofia
humanista do Govêrno simbolizada no "slogan" – a
meta é o homem – e o processo econômico, social e
político de desenvolvimento que iniciou no País –
mostra, sem adjetivos tonitroantes, sem louvores
fáceis, sem promessas falazes e sem messianismos,
uma obra històricamente válida – essa que o
Presidente Médici, com o auxílio do seu seleto
Ministério e a colaboração efetiva do Poder
Legislativo e das classes empresariais, realizou no
limitado espaço de dois anos.
Ante o exposto, opinamos favoràvelmente ao
Requerimento nº 237, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 23 de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente –
Clodomir Milet, Relator – Carlos Lindenberg – Ruy
Carneiro – Guido Mondin – Renato Franco.
PARECER
Nº 603, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 246, de 1971, do Senador Lourival Baptista e
outros, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso proferido pelo ex-Governador
Luiz Vianna Filho, na sede da Associação Baiana de
Imprensa, onde focaliza a vida do insigne brasileiro
Rui Barbosa, na solenidade do 122º aniversário do
seu nascimento.
Relator: Sr. Petrônio Portella
Bem se poderia dizer de Rui Barbosa o que de
Dante disse Papini: era um "mundo em compêndio".
Realmente, a figura do notável brasileiro que a
Bahia nos deu, pelo seu espírito universal, pela sua
erudição enciclopédica, pela sua grandiosa obra
cívica, pela nobreza das causas que defendeu e pelo
sentido profundamente humano das incontáveis e
multiformes missões a que foi chamado cumprir,
situou-se como um vulto realmente ecumênico,
que empolgou todo um período de nossa história e
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ainda se projetou, alto, digno, triunfante, em plagas
do Além-Mar.
Qualquer movimento que se faça, portanto, em
memória do extraordinário brasileiro, há de merecer,
de pronto, a consagração da Pátria, que já fêz, em
caráter definitivo, seu juízo sôbre êle.
No caso presente, não há senão receber,
jubilosamente, a iniciativa do eminente Senador
Lourival Baptista, pedindo a transcrição, nos Anais
desta Casa, do discurso proferido por Luiz Vianna
Filho sôbre Rui, eis que o ex-Governador da Bahia,
membro da Academia Brasileira de Letras e baiano
também, é um dos intelectuais mais lúcidos da nossa
geração e dos que melhor sentiram e interpretaram a
obra ciclópica da "Águia de Haia".
O discurso em tela é mais um trabalho
primoroso do acadêmico Luiz Vianna Filho, no qual,
evocando "o derradeiro ano baiano de Rui Barbosa",
êle nos leva ao encontro de "várias das numerosas
facêtas, que justamente pela beleza e multiplicidade
imortalizariam aquêle que se tornaria o patrono da
cultura nacional".
E nos traz então de volta, vivo como
sempre, o Rui de 1881, "o Rui jornalista, o Rui
polemista, o Rui político, o Rui educador, o Rui
conferencista, cada qual dêles já a nos deixar
antever o Rui imortal".
Luiz Vianna Filho toca, ponto por ponto, em
comentários valiosos, a atividade de Rui Barbosa
naquele último ano em que se demorou em sua terra
natal, recordando passagens curiosas e pouco
conhecidas da vida do imortal patrício.
Coisas da política da Boa Terra, coisas do
seu jornalismo, coisas da educação e do ensino,
tôdas envolvendo o nome de Rui, são arrancadas
dos tempos e postas, vivas, interessantes, diante
de nossos olhos, pela palavra fácil, segura e
elegante do Orador, nesse hino de louvores,
justos louvores, a quem tanto engrandeceu a nossa
Terra.
Edificante, entre outros, é o trecho do
discurso em que, evocando a defesa feita por
Rui, de Castro Alves – negado, como negado
já fôra também Machado de Assis – Luiz
Vianna
Filho,
depois
de
relembrar
as
mesquinhas tricas que tantas vêzes visaram

a diminuir vultos notáveis de nossas letras, realça
essas palavras de fogo do grande tribuno: "o
que não compreendo, é certa conspiração de
arrazadores, sem benevolência nem originalidade,
cuja fé é a destruição, cujo destino a esterilidade,
cuja lei a intolerância de um egoísmo, que, no seu
vasto deserto de negações, não deixa mais lugar
para a vegetação de algumas nulidades incapazes
de fazer sombra aos preconceitos da seita".
Vale ressaltar, como, aliás, o fêz o orador, ser
"êsse Rui que tão alto levantava a palavra, para dela
tirar êsses acordes de encantadora beleza, o Rui de
1881, vale dizer o Rui de pouco mais de trinta anos".
O Rui Barbosa que Luiz Vianna Filho nos
recorda, aquêle môço que, naquele longínquo ano já
se afirmava tão raro talento, foi crescendo sempre,
dali por diante, até assumir as dimensões de gigante,
com que marcou a sua presença na história pátria.
A verdade é que, sempre que ouvimos algo
sôbre êle, logo êle nos vem à mente com suas
fulgurações, jamais nos sendo possível limitar o seu
vulto universal a um de seus aspectos, nem a sua
obra a um de seus setores, pois logo seu nome
enche os anos com a presença de sua figura e de
seus feitos inigualados.
Por tudo isso, opinamos favoràvelmente ao
Requerimento nº 246, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 23 de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente e
Relator – Carlos Lindenberg – Ruy Carneiro –
Clodomir Milet – Guido Mondin – Renato Franco.
PARECER
Nº 604, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 244, de 1971, do Senador Paulo Tôrres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, das
Ordens do Dia baixadas dia 15 de Novembro, sôbre
o aniversário da Proclamação da República, pelos
Ministros Orlando Geisel, do Exército, e Adalberto
Nunes, da Marinha.
Relator: Petrônio Portella
Nos
têrmos
do
art.
234,
do
Regimento Interno, o Senador Paulo Tôrres,
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requer sejam transcritas, nos Anais do Senado, as
Ordens do Dia baixadas, dia 15 de novembro, sôbre
o aniversário da Proclamação da República, pelos
Ministros do Exército e da Marinha.
II – Os documentos cuja perpetuação nos
Anais desta Casa ora se pede são daqueles que
merecem, realmente, essa elevada distinção.
Cultuar a idéia republicana é quase
como cultuar a democracia, de modo que, numa
hora em que fôrças totalitárias, da direita e da
esquerda, insistem em implantar no mundo os
seus sistemas políticos desumanos, tôda palavra
que se fizer ouvir, em defesa da liberdade e
dos ideais políticos que visam ao fortalecimento
da pessoa humana, deve ser devidamente
considerada.
Na espécie, a exaltação da idéia republicana é
feita por dois Ministros de Estado – o do Exército e o
da Marinha – figuras de escol em nosso Govêrno e
de alta responsabilidade na condução dos destinos
da Pátria.
Em seus pronunciamentos, o General
Orlando Geisel, pelo Exército, e o Almirante
Adalberto Nunes, pela Armada, falam como
sempre falaram as grandes figuras de nossas
gloriosas Fôrças Armadas: possuídos do mais
acentuado civismo e perfeitamente identificados
com o pensamento do povo, ontem como hoje
voltado para o resguardo, o aperfeiçoamento e a
consolidação dos ideais cristãos e democráticos de
vida.
Ambas as Ordens do Dia, cuja transcrição é
pedida, estão altamente inspiradas e louvàvelmente
redigidas, valendo, as duas, como um caminho
apontado aos soldados e marinheiros do Brasil.
Assim é que, a certa altura, diz o Ministro da
Guerra: "Nesta Nação que cresce em ritmo marcado
pelo progresso e união de esforços em todos
os Estados da Federação, o exemplo do Exército
daqueles dias, identificado tanto quanto o de hoje
aos sentimentos, princípios e aspirações do nosso
povo, está a realçar o significado transcendente
do nosso compromisso de devotamento ao
serviço da Pátria, cuja honra, integridade e
instituições juramos defender, com o sacrifício da
própria vida." E assim também falou o Ministro da

Marinha: "Foi o que se viu a 15 de novembro de 1889:
uma parada repentina e uma sublevação; um
movimento refreado de golpe, transformando-se, por
um princípio universal, em fôrça; e o desfecho feliz de
uma revolta. Porque a revolução já estava feita. É
compreensível que essa extraordinária gama de
valôres espirituais, intelectuais e morais culminasse
na Proclamação da República, clarificando e impondo
os novos rumos do Brasil republicano. Êsse aí está,
vigoroso, alardeando a cada instante suas tendências
pacifistas, na devoção à ordem e ao progresso, seu
inequívoco amor à fraternidade e à paz".
Em síntese, as "Ordens do Dia" baixadas pelo
General Orlando Geisel e pelo Almirante Adalberto
Nunes são duas peças de alta substância cívica,
dignas de figurar nos Anais do Senado, razão por
que opinamos favoràvelmente ao Requerimento nº
244, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 23 de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente e
Relator – Carlos Lindenberg – Ruy Carneiro –
Clodomir Milet – Guido Mondin – Renato Franco.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente que vem de ser lido será publicado.
Sôbre a mesa, requerimentos que vão ser
lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 258, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução nº 56, de
1971, que aprova a alteração do art. 4º da Resolução
nº 92, de 27 de novembro de 1970, a fim de que
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 259, DE 1971
Nos
têrmos
do
art.
314
do
Regimento
Interno,
requeiro
dispensa
de interstício e prévia distribuição de avul-
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sos para o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 1971
(nº 441-C/71, na Casa de origem), que altera o art.
407 do Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de
1969 (Código Penal), a fim de que figure na Ordem
do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em votação o requerimento do nobre Senador Ruy
Santos que, com fundamento no art. 314 do
Regimento Interno, pede dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Resolução nº 56/71, que aprova a alteração do art.
4º do Projeto de Resolução nº 92, de 27-11-70.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (pela ordem.): –
V. Ex.ª poderia dar, Sr. Presidente, conhecimento
dêste dispositivo que é alterado? Porque é pedido de
dispensa de interstício.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Enquanto a Secretaria diligencia no sentido de que o
texto seja conhecido pelo ilustre Líder da Minoria,
passo à votação do segundo requerimento, adiando,
por conseguinte, a votação do primeiro.
Em votação o Requerimento nº 259/71.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que se refere figurará na Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
O SR. RUY SANTOS: – Sr. Presidente, V.
Ex.ª permite que dê uma explicação ao nobre
Senador Nelson Carneiro?
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos
para prestar o esclarecimento.
O SR. RUY SANTOS: – Êste projeto
para
o
qual
pedi
dispensa
de
pu-

blicação é um que possibilita a aquisição, pelas
Prefeituras, de máquinas agrícolas.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – Já
estou com o artigo em mãos e vou lê-lo para
conhecimento do nobre Líder da Minoria, Senador
Nelson Carneiro.
O texto que se pretende votar está concebido
nos seguintes têrmos:
"Art. 1º – A proibição contida no artigo 4º da
Resolução nº 92, de 27-11-70, não se aplica às
operações de crédito objetivando os financiamentos
a seguir indicados, cujos valôres serão considerados
extralimites em função do que determina a
Resolução nº 58, de 23-10-68, revigorada pela de nº
79, de 21-10-70.
I – Máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas;
II – Máquinas e equipamentos rodoviários."
O SR. NELSON CARNEIRO: – O zêlo
de V. Ex.ª, Sr. Presidente, determinou a leitura
dos textos. Agradeço a V. Ex.ª, mas já havia
bastado a informação do nobre Líder da Maioria.
De forma que a Oposição nada tem contra o
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tinha a certeza de que o simples esclarecimento do
Líder, em exercício, da Maioria seria suficiente.
Todavia, já que o texto estava à mão, achei de bom
alvitre ler para conhecimento de V. Ex.ª.
Em votação o Requerimento nº 258, de 1971.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto será incluído na Ordem do Dia da
Sessão seguinte.
Atendendo a requerimento do nobre Senador
João Calmon, designo S. Ex.ª para, na qualidade de
Vice-Presidente da Comissão de Educação e Cultura
do Senado, proferir conferência, perante a
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, sôbre a
problemática da educação nacional.
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Sôbre a mesa, comunicações que vão ser e pelo nobre Senador Ruy Carneiro, falará,
lidas pelo Sr. 1º-Secretário.
oportunamente, o Senador Danton Jobim.
São lidas as seguintes:
A mágoa que se estendeu sôbre a terra
carioca não atingiu apenas a algumas famílias, mas
COMUNICAÇÕES
a todos nós, que vimos em cada qual dos atingidos
pela catástrofe um irmão, um parente, um dos
Brasília, em 23 de novembro de 1971.
nossos.
Sr. Presidente:
Sr. Presidente, minha presença nesta tribuna,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que como Líder da Minoria, tem por objetivo situar
esta Liderança deliberou propor a substituição do que, por estranha coincidência, no mesmo dia, no
nobre Sr. Senador Mattos Leão, pelo nobre Sr. mesmo jornal, duas notícias se conflitam. Enquanto
Senador Antônio Fernandes, na Comissão Mista do se noticia que o Governador do Estado do
Congresso Nacional que dará parecer sôbre o Paraná renuncia a seu cargo, êle que foi escolhido
Projeto de Lei nº 29, de 1971 (CN) – Estatuto dos pelo voto direto e por seleção pessoal do Sr.
Militares.
Presidente da República, contrariando, aliás, as
Aproveito a oportunidade para renovar os fôrças políticas daquele Estado, representadas pelo
protestos da mais alta estima e distinta nobre Senador Ney Braga e pelo ex-Governador
consideração. – Filinto Müller, Líder da ARENA.
Paulo Pimentel, ambos da ARENA, no mesmo dia,
o nosso eminente colega e meu querido amigo
Brasília, em 23 de novembro de 1971.
Senador Saldanha Derzi defende as eleições
Sr. Presidente:
indiretas como a melhor forma de escolher
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que governadores.
esta Liderança deliberou propor a substituição do
Sr. Presidente, estou certo de que esta é uma
nobre Sr. Senador Flávio Brito, pelo nobre Senhor opinião pessoal de S. Ex.ª, não há de ser a opinião
Senador Guido Mondin, na Comissão Mista do do partido que S. Ex.ª integra e honra, com a mesma
Congresso Nacional que dará parecer sôbre o lealdade, a mesma fidelidade, o mesmo brilho, com
Projeto de Lei nº 29, de 1971 (CN) – Estatuto dos que outrora, durante tôda sua carreira de político,
Militares.
honrou e enalteceu a Bancada da União
Aproveito a oportunidade para renovar os Democrática Nacional.
protestos da mais alta estima e distinta
Quero, pois, acentuar que vejo nisso apenas
consideração. – Filinto Müller, Líder da ARENA.
uma opinião pessoal do nobre Senador, porque nem
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – o Estado de S. Ex.ª encontraria razões para êsse
Serão feitas as substituições solicitadas.
desencanto com os governadores eleitos pelo povo.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, A seu lado, senta-se o nobre Senador Fernando
peço a palavra como Líder da Minoria.
Corrêa, eleito pelo povo e que, ao contrário de
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – desencantar, continua merecendo o apoio e o
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
aplauso da gente mato-grossense. Tem S. Ex.ª, ao
O SR. NELSON CARNEIRO (com líder da seu lado, o testemunho melhor de que o povo
minoria. Não foi revisto pelo orador.): – Sr. também escolhe bem, e, nos contrastes de hoje, a
Presidente, em nome da Bancada do Estado certeza de que, pelo voto indireto, os governantes,
da Guanabara, significando a gratidão pelas ainda que inspirados pelos melhores propósitos,
palavras de solidariedade ontem aqui pronunciadas podem escolher mal.
pelo nobre Líder, em exercício, da Maioria,
Sr. Presidente, quero concluir.
Senador Ruy Santos, pelo nobre Líder da
O SR. SALDANHA DERZI: – Permite V. Ex.ª
Minoria, em exercício, Senador Adalberto Sena um aparte?
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O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. SALDANHA DERZI: – É uma honra
para minha modesta pessoa, eminente Líder Nelson
Carneiro, ser citado por um homem da sua
inteligência, do seu patriotismo, do seu dinamismo, à
frente da Bancada do MDB. Como disse, há poucos
dias, em discurso, sou um velho admirador da sua
inteligência, seguindo opinião de todos os matogrossenses, porque V. Ex.ª conquistou a simpatia e a
amizade do grande povo da magnífica cidade de
Corumbá, a que V. Ex.ª, numa de suas campanhas
memoráveis, batizava como "Cidade Véu de Noiva".
Desde 1945 tenho admiração por V. Ex.ª, e respeito
o seu ponto de vista a favor das eleições diretas. Já
meu ponto de vista, por muitos anos, antes mesmo
de ser estabelecido o regime das eleições indiretas
no Brasil, sempre foi pelas eleições indiretas. Então,
eu fazia parte do bloco, na Câmara dos Deputados,
liderado pelo grande brasileiro parlamentarista,
Raul Pilla. Fui um parlamentarista na Câmara dos
Deputados, como continuo a sê-lo aqui, no Senado,
e êsse é o meu ponto de vista pessoal. E, como
sabe V. Ex.ª, na grande maioria dos países onde se
adota o Parlamentarismo, a eleição é indireta. É
meu ponto de vista pessoal de que, para o govêrno
dos Estados, se devem fazer eleições indiretas.
É a maneira mais tranqüila, de menor agitação,
em que é menor a possibilidade de erros por
fatôres emocionais momentâneos, capazes de
influenciar a escolha de um homem que, às vêzes,
não tem equilíbrio emocional suficiente para
exercer o govêrno de um Estado. Como aqui se
está repetindo, no caso do Paraná, em êrro por
falta de equilíbrio emocional do renunciante de
hoje. De modo que meu ponto de vista é antigo.
Advogo as eleições indiretas. E veja V. Ex.ª que
se tal fato se verifica, sendo a eleição indireta,
num regime normal, com o atual detentor do
poder da Nação, êsse grande brasileiro que, no
seu amor ao Brasil, na sua capacidade de
trabalho, no seu patriotismo, está realmente
fazendo uma grande administração neste País,
o grande Presidente Médici; fôra a eleição direta,

na ocasião, e talvez não tivesse tido Sua Excelência
a oportunidade de bem governar êste País. A eleição
indireta vem provar que um homem de tantas
qualidades pode ocupar o pôsto de Presidente da
República, de modo a causar, como realmente está
causando, grande admiração em todo mundo pela
sua capacidade de administração e pela condução
da coisa pública. Por isso, eminente Líder, é que eu,
como parlamentarista, falando aos jornalistas no
Palácio Monroe, disse achar prudente que ainda as
eleições de 1974 fôssem indiretas. Não é o caso do
meu Estado, Mato Grosso, que está pacificado. Ali
tôdas as facções que constituíam os partidos
políticos, têm, hoje, um ponto de vista só, uma só
chefia; é uma pacificação invejável e extraordinária.
O mesmo não vejo em grande parte dos Estados
brasileiros, onde ainda há um ranço, das antigas
siglas partidárias, há divergências entre os antigos
partidos políticos que formam hoje os dois partidos:
ARENA e MDB. Então, seria de tôda prudência, de
tôda conveniência que ainda em 1974 as eleições
fôssem indiretas. Foi êsse o meu ponto de vista, e
êle é antigo, eminente Líder. E assim como admiro
V. Ex.ª e respeito o seu ponto de vista, posso,
também, aqui, democràticamente, expender o meu
ponto de vista.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª. Realmente, foram uma felicidade,
na minha atormentada carreira política, aquêles dias
em que nos encontramos, em 1945, na cidade de
Corumbá. Pregávamos a candidatura Eduardo
Gomes. Não sei se nessa Corumbá, onde nos
encontramos pela primeira vez, mas, no curso do
que se chamou "campanha de libertação", foi o
próprio Brigadeiro quem mostrou os desacertos da
eleição indireta do Presidente, muito mais ainda do
Governador.
V. Ex.ª referiu-se ao Parlamentarismo;
também sou parlamentarista da primeira hora.
No Parlamentarismo, o Presidente não tem
os podêres que exerce um Presidente da
República no sistema presidencialista; e nenhum
terá os podêres que tem o Presidente da República
do Brasil, ou mesmo naquela Nação onde o Pre-
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sidencialismo nasceu, que foram os Estados Unidos
da América.
No Parlamentarismo, o Parlamento é
quem governa e o Presidente exerce, como a
Rainha da Inglaterra, uma função quase
moderadora. No sistema Presidencialista a situação
é outra: o Executivo, dia a dia, se torna mais um
superpoder.
Mas, Sr. Presidente, não vou discutir e acho
que incide em equívoco o nobre Senador Saldanha
Derzi. Acredita S. Ex.ª que talvez o Presidente
Médici não tivesse sido eleito pelo voto direto. É
descrer muito da obra da Revolução. Por que admitir
ou presumir que tantos anos decorridos da
Revolução qualquer candidato da Revolução fôsse
derrotado nas eleições diretas?
O SR. SALDANHA DERZI: – Na ocasião em
que S. Ex.ª foi eleito, nobre Senador, êle não tinha
maior vivência político-partidária, era militar e exercia
o Comando do 3º Exército. Naquela ocasião, em
vista dos erros da demagogia desenfreada, tendo
quase certeza de que, se êle fôsse disputar o voto
direto, possìvelmente não teria a oportunidade de
governar êste País. Hoje, se fôsse candidato a
Presidente da República, pelo voto direto, não tenha
dúvida V. Ex.ª de que seria eleito com mais de 90%
do eleitorado brasileiro. Em Mato Grosso foi eleito
Governador, pela felicidade do voto indireto, um
grande político, homem de primeira ordem, homem
honesto, trabalhador, culto, capaz, homem de grande
espírito público, que havia se afastado, por uns anos,
da vida pública. Acredito que, pelo voto direto,
também tivesse as suas dificuldades. Mas o voto
indireto trouxe oportunidade para que Mato Grosso
tenha um grande Governador.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não.
O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer,
inicialmente, que estamos, a esta altura,
perturbando, ou diminuindo, ou reduzindo o tempo,
por culpa de V. Ex.ª, dos nossos eminentes
colegas que estão inscritos para falar, quando V.
Ex.ª apenas resolve, na universidade do seu hábito,
ministrar aqui lições de malícia rendilhada. O assun-

to não é de profundidade. Mas já que o eminente
Senador Saldanha Derzi é pela reforma da
Constituição, a fim de se instituir a eleição indireta,
eu não vou dizer que S. Ex.ª seja uma voz escoteira
no Congresso, porque já conhecemos a êsse
respeito o pioneirismo, a pertinácia e a obsessão do
ilustre Senador Dinarte Mariz. Mas, quero dizer a V.
Ex.ª que a eleição direta, como a indireta, são
processos democráticos. O que interessa menos é o
processo de escolha, porque o que conta é o
resultado da escolha. A eleição direta só se distingue
da eleição indireta porque a direta é mais festiva, tem
o colorido dos comícios, a trepidação dos entreveros
eleitorais, finalmente, a festa dos arraiais, o que é
muito cativo à alma e ao sentimento dos brasileiros.
A eleição indireta é democrática também. É injúria ao
Congresso Nacional e é injúria às Assembléias
Legislativas, o Parlamentar achar que êsse processo
de escolha não é democrático; isso significaria negar
a nossa capacidade para escolher o Presidente da
República, e a das Assembléias Legislativas para
escolher os Governadores de Estado. Mas, devo
dizer que, já que a Constituição estabeleceu que o
processo indireto na escolha dos Governadores já se
esvaiu com as últimas designações e confirmações
das Assembléias Legislativas, entendo que se deva
agora deixar o processo direto, e por uma razão
política também; porque sempre ouvi o realejo
oposicionista, no sentido de que a Revolução tinha
mêdo do voto direto: na eleição do Presidente
Castello Branco, votação indireta, porque se fôsse
direta, a Oposição ganharia; mas vieram as eleições
de prefeitos e foi aquela estatística esmagadora de
70% a favor da ARENA; depois vieram as eleições
senatoriais de renovação de um têrço: outra surra
digna de banho de arnica; e na eleição passada, o
quadro que se vê na Câmara dos Deputados, o
quadro que se vê aqui, devem fazer com que a
honrada Oposição chegue a essa conclusão,
agradável para nós, mas penosa para ela, de que,
direta ou indiretamente, o prestígio eleitoral da
ARENA cresce como o produto nacional bruto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
a minha pretensão nesta Tribuna era, apenas, situar
a eleição dos futuros Governadores. Eleição
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que está na Emenda Constitucional, como sendo
pelo voto direto e, por isso mesmo, estranhava eu
que já começassem – e bem acentuou o nobre
Senador Eurico Rezende, não é a primeira voz que
se alçou – já começassem a surgir os
propugnadores, os defensores das eleições indiretas.
Mas, já agora, os nobres Senadores Saldanha Derzi
e Eurico Rezende se referem à eleição presidencial,
eleição essa constante do texto da emenda
outorgada pelos militares, em que se declara que
será feita por um corpo eleitoral constituído na forma
ali estabelecida.
Sr. Presidente, neste instante, não me
proponho a demonstrar os inconvenientes dessa
escolha. Sòmente queria citar que, no mesmo dia em
que a Nação verifica que também os eleitos
indiretamente fracassam, haja quem propugne, como
norma, a perpetuidade das eleições indiretas.
O SR. SALDANHA DERZI: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª queria
outra coisa, queria abrir outro debate...
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não, nobre
Senador Eurico Rezende. Ao contrário.
O SR. EURICO REZENDE: – ...com sua
inteligência, com seu talento. Quando aplaudimos, V.
Ex.ª deseja debater outro assunto com o nobre
Senador Saldanha Derzi. Mas a meta de V. Ex.ª é
outra na tribuna.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Qual a meta?
Poderia V. Ex.ª dizer, V. Ex.ª que é tão especializado
em metas dos outros, em metas alheias? Qual a
meta de meu discurso?
O SR. SALDANHA DERZI: – Permite-me
V. Ex.ª? (Assentimento do orador.) Vê V. Ex.ª,
nobre Senador Nelson Carneiro, que a sucessão
se faz democràticamente. No caso do Paraná,
assumirá o Govêrno o Vice-Governador, legalmente
eleito. É bem verdade que, para se trocar agora
o
jôgo
eleitoral
numa
possível
reforma
da Constituição seria prudente também que a
futura Assembléia Legislativa tivesse os podêres
de escolha do Governador, e não a atual. Então,
o povo já ficava sabendo que, elegendo
Deputados
de
tais
Partidos,
teria
o

candidato a eleição direta, o Fulano de tal. Admitese, assim, que, para se trocar o jôgo eleitoral, tem
que se fazer com que a futura Assembléia Legislativa
eleja o próximo Governador? Não. Acho prudente
que a Assembléia Legislativa a ser eleita eleja o seu
Governador pelo voto indireto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Vê V. Ex.ª que
aquela vocação democrática, com que iniciamos a
nossa vida pública, não morreu. V. Ex.ª ainda acha,
e acha muito bem, que as Assembléias agonizantes,
a extinguir-se, não podem eleger os futuros
Governadores.
Vê V. Ex.ª que seria quase a reprodução
do a que assisti, na Bahia, em 1934, quando nós,
da Oposição, corremos às urnas, pleiteando votos
para Deputado Estadual e Deputado Federal, com
uma legenda que era: Governador Otávio
Mangabeira.
Era o nosso compromisso: se o povo votasse
no
Governador
Otávio
Mangabeira,
nós
asseguraríamos a maioria da representação na
Assembléia Legislativa.
O SR. SALDANHA DERZI: – Plenamente
democrático; com uma eleição direta.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas o que
há no Brasil, hoje, o que tem havido no Brasil, hoje,
é o contrário. O que há são Assembléias
agonizantes, seccionadas, violentamente, por
cassações e explosões inesperadas, que têm
eleito Governadores de várias unidades federativas.
Mas V. Ex.ª situou bem quando se referiu
aos dissídios que há por todo êste País, dentro dos
quadros da ARENA e que não medram, graças a
Deus, na privilegiada terra mato-grossense.
Aqui, mesmo, neste plenário, estão muitos dos
que sofrem êste drama, o drama das
desinteligências. Nós falamos numa Casa,
Sr. Senador, onde existem, também, homens
que se credenciaram ao aprêço dos seus
coestaduanos,
foram
eleitos
pelo
voto
direto e realizaram obras tão úteis que o povo
os mandou de volta a esta Casa, como seus
representantes. Isto demonstra que o voto direto do
povo nem sempre escolhe os maus Governadores,
porque,
muitas
vêzes,
êste
mesmo
po-
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vo
reverencia
êstes
bons
Governadores,
assegurando a sua pemanência na vida política.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não,
nobre colega.
O SR. FRANCO MONTORO: – Vê V. Ex.ª que
quando o nobre Senador Saldanha Derzi coloca a
tese correta de que a se admitir uma eleição indireta,
ela só poderia ser por parlamentares eleitos, já
com o conhecimento antecipado de que teriam
êste poder. Esta tese é jurídica e é constitucional.
Mas é bom ter presente que o que se tem feito,
até hoje, é exatamente o contrário. A maioria da
ARENA, que acaba de ser invocada, foi constituída
por eleições em que os Governadores foram
eleitos antes da eleição dos Deputados. Assim, a
maioria foi obtida, exatamente, com êste jôgo de
dois Governadores, o que completa o seu mandato e
o que vai governar os 4 anos seguintes. De modo
que, na medida em que se confiar, realmente, no
povo, para a eleição dos seus representantes, direta
ou indiretamente. Mas se confiar no povo, não
teremos o quadro que se apresentou no passado,
com,
precisamente,
Governadores
eleitos
indiretamente, antes da eleição dos Deputados. Não
foram os eleitos para êsse fim, expressamente, por
uma determinação legal ou constitucional que
acabaram por eleger os Governadores. Foram
Governadores nomeados que, com o poder de
governar o Estado durante quatro anos, presidiram
as eleições e presidiram no sentido estrito, fazendo
reuniões nas várias regiões dos Estados,
convocando os Prefeitos e argumentando com a
sua administração. Em São Paulo o lema da eleição
foi o seguinte: a ARENA já tem um Governador,
não vamos eleger uma Assembléia que não vai dar a
êsse
Governador
a
maioria
necessária
para administrar. Deu-se, exatamente, o contrário da
tese jurídica que acaba de ser defendida,
com brilhantes fundamentos, pelo nobre Senador
Saldanha Derzi. Vale a pena fixar êste ponto:
qualquer modificação que se pretenda estabelecer
só será jurídica, eu diria mais, só será ética,
se conceder às futuras Assembléias podêres
para escolher o Governador e não para Assembléias

findas, onde já se joga com cartas marcadas, já se
sabe qual a maioria e qual o Governador a ser
escolhido indiretamente.
O SR. SALDANHA DERZI: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Como foi
referido nominalmente o Senador Saldanha Derzi,
darei a êle o aparte, em primeiro lugar.
O SR. SALDANHA DERZI: – Agradeço,
inicialmente, as palavras do eminente Senador
Franco Montoro porque, realmente, nós podemos ir
aperfeiçoando a democracia e a democracia, por
voto indireto, que é democrático, mas sou
plenamente favorável a que sòmente tenha direito de
eleger os próximos Governadores a Assembléia
eleita para êsse fim; e não a que foi eleita agora.
Está na Constituição que a próxima eleição para
Governador será por voto indireto. Mas, numa
possível reforma constitucional, então o povo já
ficaria sabendo que, se votasse em determinados
Deputados, êstes votariam no candidato já escolhido:
seria Fulano ou Beltrano. Podemos aqui mesmo,
nesta nossa discussão, aperfeiçoar mais o processo
democrático e eleitoral. Muito grato.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Quero dizer a
V. Ex.ª que só aceito um recuo, que é o de eleição
direta. Nem mesmo isso, que já seria um passo
adiante, como bem ressaltou o nobre Senador
Franco Montoro, satisfaria a minha vocação
democrática. Fui jornalista político em 1935, um dos
que acompanharam o desdobrar da eleição direta do
Governador Protógenes Guimarães, no Estado do
Rio; e assisti até àquele episódio em que o deputado
que daria a vitória ao General Gustavo Barcelo, o
falecido ex-Deputado Capitulino dos Santos, acabou
recebendo um tiro, na hora em que dava seu voto
em favor do Almirante Protógenes Guimarães. O que
mostra que é muito mais fácil corromper uma
assembléia com os votos decisivos, do que iludir o
povo.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – É
muito
mais
fácil
conquistar
o
voto
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numa Assembléia restrita, um voto decisivo, do que
conquistar o voto da população. Mas, quero ouvir,
agora, o aparte do nobre senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE: – É com relação a
intervenção do eminente Senador Franco Monturo.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª muito
me honra.
O SR. EURICO REZENDE: – Muito obrigado a
V. Ex.ª Todos nós sabemos, porque até eu sei, que o
regime democrático se caracteriza pelas pressões.
As pressões legítimas são aceitáveis e fortalecem o
sistema. O ilustre Senador por São Paulo, que foi o
Pantagruel eleitoral daquele Estado, disse que a
ARENA ganhou, fêz essa estatística de 70% de
Parlamentares Federais, Estaduais, Municipais, por
causa da superposição governamental. Vale dizer,
um Governador em exercício e um Governador já
designado trabalhando. Realmente, êles participaram
da campanha, exerceram uma pressão legítima. O
Governador em exercício mostra ao povo o que
realizou, em benefício do Estado, e o Governador em
perspectiva de se empossar exibindo, comentando,
destacando e explicando o seu programa de
Govêrno. Esta a pressão legítima. Agora, há uma
injustiça da parte do eminente representante
paulista. Nunca se disse aqui no Senado, nem na
Câmara, que os três Senadores pela Guanabara
foram eleitos por pressões ilegítimas. No entanto, o
eminente Governador Negrão de Lima, um dos
melhores governadores que a Guanabara teve, se
interessou pelos seus candidatos; e o Governador
designado também. A ARENA nunca criticou
êsse processo de pressão legítima. De modo que o
fato é o seguinte: ganhamos esmagadoramente as
eleições. Por quê? – Por causa da grande imagem
do Govêrno Revolucionário. Nós tínhamos o grão
dos fatos para mostrar aos eleitores; nós tínhamos a
realização, tínhamos a edificação do Brasil grande
de hoje e maior de amanhã; mostramos ao povo
que a Revolução precisava da sustentação
parlamentar para que o Presidente Médici pudesse
prosseguir desafogadamente, livremente, realizando
o bem público e transformando o País até
naquilo que é objeto de crítica e preocupações
de jornais europeus – numa potência. Iremos

ser uma potência não para agressões militares, não
para a guerra, mas potência no sentido da fôrça
econômica, do bem-estar do povo, com usina de
exportação de modelos como o Banco Nacional da
Habitação, como o Programa de Integração Social,
que são produtos da imaginação e do talento
governamentais brasileiros. Porque, se o Govêrno da
Revolução tivesse fracassado, o resultado seria
inteiramente contrário. De modo que dizer – repito –
que foi a superposição governamental que nos
elegeu, é querer estabelecer, nesta Casa, Senadores
de 1ª classe, que seriam os do MDB e Senadores de
2ª classe, produto da corrupção e da pressão
legítima, que são os da ARENA. É preciso acabar
com êsse sentido injurioso. Nós ganhamos as
eleições e esmagadoramente, porque o Brasil está
progredindo, o Brasil saiu da corrupção, da anarquia,
da subversão; a sociedade brasileira se encontra
em paz e confiante, e a imagem que se projeto lá
fora não é mais penosa e desmoralizada. Portanto,
ganhamos as eleições legitimamente, como V. Ex.as,
da Minoria ganharam-nas legitimamente também.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
nunca foi propósito do Movimento Democrático
Brasileiro dividir os nobres Senadores e ilustres
Deputados em 1ª e 2ª classes; é apenas uma
concepção do entusiasmo, da virilidade verbal do
eminente Senador Eurico Rezende.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite-me V.
Ex.ª um pequeno aparte? (Assentimento do Orador.)
Apenas para dizer que, quando se faz uma
observação, uma análise política, a inteligência
brilhante do Senador Eurico Rezende transforma-a
em injúria ou calúnia. De modo que não se pode
mais fazer observação, nenhuma crítica, porque isto
significa injuriar os adversários.
O SR. EURICO REZENDE: – Tenha a
coragem de explicar aquilo que V. Ex.ª disse
implicitamente: que nós, da ARENA, pelo menos a
Maioria, fomos eleitos por um processo de préfabricação governamental. Foi o que entendi de suas
palavras.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não é a
primeira e nem será a última vez que V. Ex.ª
entende...
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O SR. ENRICO REZENDE: – Não fui eleito
por qualquer pressão governamental!
O SR. FRANCO MONTORO: – Foi a versão
que o MDB, desde o primeiro momento, trouxe. É um
fato inegável até estabelecidas eleições indiretas
para assegurar...
O SR. EURICO REZENDE: – Isto é injurioso,
é falta de cavalheirismo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Injúria é a
interpretação de V. Ex.ª, que é livre para interpretar
como quiser.
O SR. EURICO REZENDE: – Nunca fui eleito
por pressões ilegítimas e ninguém, aqui, o foi.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.
Fazendo soa a campainha.): – Peço a atenção dos
Srs. Senadores para o fato de que está na tribuna o
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
nunca houve, nem da parte dêste modesto Líder
nem da parte dos integrantes da Bancada do MDB, a
intenção de injuriar...
O SR. EURICO REZENDE: – Não me refiro a
V. Ex.ª...
O SR. NELSON CARNEIRO: – muito menos
do Senador Franco Montoro.
O SR. EURICO REZENDE: – ...mas ao aparte
do Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Que é mantido
em tôdas as suas linhas e não tem qualquer sentido
injurioso, a não ser na brilhante interpretação
dialética e na facilidade verbal de V. Ex.ª
O SR. EURICO REZENDE: – ...cujo prestígio
eleitoral tem as suas raízes plantadas no Ministério
do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.
Fazendo soar a campainha.): – Peço a atenção dos
nobres Senadores para o fato de que os apartes só
podem ser dados com o consentimento do orador.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
o nobre Senador Eurico Rezende é a
melhor
testemunha,
êle
que,
por
tantos
anos,
integrou
a
Bancada
da
Oposição,
recorda-se de que, naquele tempo também,
quando não havia o quadro que S. Ex.ª acaba de

pintar, o Govêrno ganhava as eleições. E S. Ex.ª era
Oposição, e eu também.
O
SR. EURICO REZENDE:
– Fui
Oposição, aqui, fui Vice-Líder da UDN, mas V.
Ex.ª pode recrutar os Anais da Casa: nunca contestei
a validade moral da eleição dos meus nobres
Colegas!
Já o Sr. Senador Franco Montoro...
O SR. FRANCO MONTORO: – Não
apoiado! Quem falou em validade foi V. Ex.ª V. Ex.ª
foi quem trouxe a expressão e, agora,
está contestando aquilo que disse! V. Ex.ª não
encontrará uma linha nas minhas palavras, falando
na questão moral do problema. Fiz uma
análise política e mantenho a análise política! V.
Ex.ª não está autorizado a fazer interpretações
morais.
O SR. EURICO REZENDE: – Nunca contestei
a validade moral da eleição dos meus Companheiros
da Bancada da Oposição da época.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr.
Presidente, devo, a bem da verdade, esclarecer que
o nobre Governador Negrão de Lima não
teve qualquer interferência no pleito eleitoral
que se feriu no Estado da Guanabara: pelo contrário.
O seu Secretário de Obras que, notòriamente,
é aquêle que tem maior soma de poder
administrativo,
era
um
representante
da
ARENA.
O SR. EURICO REZENDE: – Foi a imagem do
Governador Negrão de Lima que influiu na eleição.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.
Fazendo soar a campainha.): – Peço a atenção do
nobre orador, pois que o seu tempo está terminado.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, meu propósito...
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – ...era
apenas dizer rápidas palavras para mostrar que,
por coincidência, no mesmo dia em que
todos lamentamos se haja constatado a
ineficiência de uma escolha feita pelo voto
indireto,
um
eminente
Senador,
pelas
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razões que já expôs, com a clareza habitual, se
tenha manifestado pelas eleições indiretas.
O problema tomou outros aspectos, a
discussão, outros contornos. Mas não é êsse o meu
propósito, Sr. Presidente, já disse aqui e todos
sentimos, cada um de nós sente que se o quadro
político fôsse outro a presença do Movimento
Democrático Brasileiro seria muito mais numerosa
nesta e na outra Casa do Congresso.
Mas o Sr. Presidente da República era da
ARENA, filiado à ARENA. seu presidente de honra;
compareceu e tomou posse. Os governadores eram
da ARENA, as Assembléias tinham sido
seccionadas,
prejudicadas
pelas
sucessivas
cassacões, que, como no Estado do Rio Grande do
Sul, por duas vêzes, converteram em maioria o que
era minoria. As leis de imprensa, as leis de
segurança e, por último, Sr. Presidente, a poucos
dias do pleito, uma sucessão de prisões, a pretexto
de uma comemoração, que não se sabe de onde
partia, da morte de Carlos Maringhela, acabou por
criar pânico em muitos setores.
Tinha o Govêrno à sua disposição todos
os recursos e só o "cego da escritura" é que
não vê.
Não estou, neste momento, fazendo críticas,
mas referindo fatos que todos conhecem melhor do
que eu. As condições eram tôdas favoráveis à vitória
da ARENA e a ARENA venceu.
Mas espero Sr. Presidente, que justamente
por ter ela vencido não tenha mêdo do povo e queira
eleições diretas, demonstre seu prestígio nas
eleições diretas pleiteando o voto direto do povo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com todo o
prazer.
O SR. DANIEL RRIEGER: – V. Ex.ª pode ficar
tranqüilo. A ARENA, na sua imensa maioria, deseja
eleições diretas para governador de Estado. Tenho
autoridade moral para falar, porque fui eu que a
defendi nos Conselhos do Govêrno. Nós queremos
eleições diretas e temos certeza de que o povo
saberá escolher, porque o povo é a fonte de tôda
soberania.

O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
não poderia buscar melhor fecho para o meu
discurso do que as palavras do Senador Daniel
Krieger. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores: no dia
13 do corrente mês, realizou-se no Município de
General Maynard, em Sergipe, uma festa que vale
por um símbolo: cêrca de mil camponeses se
reuniram na Fazenda Comunitária de General
Maynard para uma festa de confraternização dos
lavradores pobres da região do Vale da Cotinguiba,
pela vitória do empreendimento a que se propôs a
PROMOÇÃO DO HOMEM DO CAMPO DE
SERGIPE (PRHOCASE). Essa sociedade civil é uma
experiência única no Nordeste, que merece ser
conhecida e imitada. Enquanto em várias regiões e
Dioceses existem experiências isoladas de
cooperativas ou fazendas a serviço de lavradores
pobres, a PRHOCASE é a única rêde de Fazendas
Comunitárias existente no Nordeste, já contando,
atualmente, com quatro fazendas nos municípios de
Maroim, Santa Rosa General Maynard e Santo
Amaro das Brotas.
Sinto-me desvanecido de, à frente do Govêrno
do Estado, tê-la visto nascer e de lhe ter dado de
pronto apoio concreto. Essa obra nasceu de feliz
inspiração do então Bispo-Auxiliar de Aracaju e hoje
Arcebispo Metropolitano da capital sergipana. Dom
Luciano José Cabral Duarte, a quem o eminente
Presidente Garrastazu Médica, quando da sua
recente visita ao Estado, concedeu audiência
especial e que expôs a Sua Excelência os últimos
resultados que a iniciativa já proporcionou até agora,
nesses quatro anos de atividade fecunda, com pleno
apoio das autoridades e das classes produtoras do
Estado, que são testemunhas da paz social que o
empreendimento tem proporcionado.
A PRHOCASE escolheu, como zona de
trabalho, o Vale da Cotinguiba, antiga região onde
floresceu a indústria açucareira, cujo declínio veio a
criar graves problemas sociais naquela região.

– 306 –
A PRHOCASE adquiriu, sucessivamente, nos
anos de 1968, 1969 e 1970, com recursos
proporcionados pelo meu Govêrno, as Fazendas de
Maroim, Santa Rosa e General Maynard. Em cada
uma delas, foram colocadas famílias de agricultores,
selecionadas através de tríplice critério: pobreza,
tradição de trabalho e número de filhos. A terra não é
vendida, nem dada ou arrendada: continua
propriedade comum. Os agricultores têm o seu
usufruto, inicialmente, e tudo que produzem lhes
pertence. A medida que as Fazendas Comunitárias
se firmam, vão sendo transformadas em
Cooperativas Agrícolas, para se ajustarem ao
esquema nacional de apoio bancário à estrutura
admirável do espírito cooperativista. Assim é que, no
dia dez de novembro, foi criada a Cooperativa
Agrícola Mista Esperança Limitada, em General
Maynard, cuja direção coube, com muito acêrto, ao
Senhor João Martins dos Santos, que é também o
dirigente da Fazenda Comunitária daquela cidade. A
festa ganhou expressivo relêvo, pois lá estavam
cêrca de mil lavradores e, além dêles, suas famílias.
Eram homens rústicos e trabalhadores, que exercem
suas atividades nas quatro fazendas comunitárias da
PRHOCASE.
Ali
se
encontravam
também
agricultores dos municípios vizinhos, que lá foram
solicitar ao Governador Paulo Barreto de Menezes
uma Fazenda Comunitária para os municípios em
que vivem. Os depoimentos que os lavradores deram
pelo micro-fone da Rádio Cultura de Sergipe foram
impressionantes pela sinceridade, contentamento e
transformação que demonstravam ter havido em
suas vidas, de homens desamparados e que agora
encontravam um meio e um modo de trabalho e de
sustentação condignos.
Aí está, sem alarde, mas com pleno êxito, uma
reforma agrária em moldes cristãos e objetivos. Não
fomos tomar lições a Marx, cuja doutrina se baseia
na luta de classes, mas a Cristo, cujos ensinamentos
foram sempre baseados na fraternidade e na
verdadeira Justiça. Felizmente, êsse importante
movimento cristão que, pelas suas características, é
pioneiro entre nós, tem contado com a solidariedade
de todo o povo sergipano, ao qual, como é lógico,
não tem faltado o apoio da imprensa falada e escrita.

A propósito, é-me particularmente agradável
registrar a eficiência da Rádio Cultura de Sergipe,
sempre solidária com as grandes causas e que
agora mesmo está a completar os seus doze anos
de atividades ininterruptas. Como representante de
Sergipe nesta Casa, registro o aniversário dessa
Emissora, que tem à sua frente a figura operosa do
Coronel Max José Ribeiro, servido pela dedicação de
seus auxiliares, tanto companheiros de diretoria,
quanto dos demais colaboradores, do mais graduado
ao mais modesto, que dinamizam o trabalho da
Emprêsa. E o faço como reconhecimento da enorme
e prestimosa colaboração que tem prestado à vida
sergipana, estimulando, criticando, analisando, mas
sempre preocupada em fazer da telecomunicação
um instrumento a serviço da verdade que é a pedra
basilar de quem deseja construir. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Tem a palavra o nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Senador Ruy Santos, já na
última sessão, teve oportunidade de falar em nome
de seu Partido sôbre a imensa tragédia que se
abateu sôbre a Cidade do Rio de Janeiro, com o
desabamento de uma seção do Elevado do Rio
Comprido.
À certa altura, avalizado por substancioso
aparte do nosso eminente companheiro de
representação, Senador Adalberto Sena, declarou o
Líder Ruy Santos que falava mesmo em nome de
todo o Senado. Certamente poderia falar em nome
de tôda a Casa, porque estamos certos de que os
membros do Senado sentiram como nós na própria
carne o luto e a dor que cobriu a Cidade do Rio de
Janeiro.
O nobre Senador Ruy Carneiro também
se referiu a essa tragédia com a emoção de alguém
que vive profundamente os problemas cariocas, pois
há muito adotou, podemos dizer assim, a antiga
Capital da República como terra de eleição, sua
segunda pátria menor, sendo a primeira a pequena
e valorosa Paraíba. Como, porém, a Bancada
da
Guanabara
no
Senado
não
poderia
calar ante êste acontecimento sumamente doloroso,
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recebi do meu Líder, o eminente Senador Nelson
Carneiro, a incumbência de dizer algumas palavras
sôbre o triste acidente.
Srs. Senadores, vários são os temas que
desafiam as atenções do MDB nesta hora. Tomando
posição em face de que cada um dêles, os três
representantes da Guanabara no Senado se têm
mostrado solidários com a maioria da bancada da
Oposição, prestigiando-lhe as atitudes. Hoje é
forçoso que abramos um parênteses no debate
político que vimos travando para alguns comentários
à margem da tragédia, ante a qual fraternizam
homens da Maioria e homens da Minoria nutrindo os
mesmos sentimentos ante o pesar que experimenta
e o luto de que se cobre o povo carioca.
O desabamento de uma das seções do
Elevado da Avenida Paulo de Frontin, no último
sábado, assume as proporções de uma dessas
tragédias capazes de instilar a descrença na
Providência Divina em almas pouco iluminadas pela
claridade da fé. Mas quem somos nós para descobrir
os verdadeiros desígnios de Deus? Onde se lê nas
mensagens divinas que permaneçamos imunes, em
nosso transitar pela terra, aos grande infortúnios?
De vez em quando parece que Deus nos quer
advertir, através de uma lição chocante e dramática,
como essa, de perigos que nos rodeiam e de outros
que nos esperam no futuro.
De qualquer modo, é difícil que nos
conformemos com a desgraça inesperada dessas
proporções, o espetáculo da morte violenta, da morte
que tomba como um raio sôbre as criaturas.
Sr. Presidente, no noticiário dêstes dias têm
surgido a expressão "inédito" para qualificar
o doloroso acidente. Onde, porém, o ineditismo?
Numerosos casos como êste ocorreram no Brasil
e em outras grandes cidades do mundo. Numa
das maiores cidades do Sul dos Estados
Unidos, onde por coincidência estivemos à
época, urna ponte pênsil monumental partiu-se
em duas no dia ou na véspera de sua
inauguração. Por mais avançada que seja a técnica
adotada, por mais competentes que sejam
os engenheiros ou construtores, há sempre margem

de risco, por diminuta que seja, na solidez de uma
obra de arte, um ponto falho imperceptível às vezes
se insinua um esfôrço mais escrupuloso do
planejamento e da execução.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Um minuto apenas,
nobre Senador Benjamin Farah.
(Lendo.)
Claro está que, com o progresso da ciência e
da tecnologia, a possibilidade de uma falha qualquer
que ponha em perigo a obra se vai tornando mais
rara. Mas, ao mesmo tempo, vai crescendo a
ousadia das concepções, a tentativa de resolver
velhos problemas com fórmulas novas e mais
complexas.
Tenho agora o prazer de dar a palavra ao meu
nobre Colega, Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Realmente a
nossa Bancada, a Bancada do MDB, está tôda unida
em tôrno do povo carioca, e também unida, em tôrno
do Governador que sofre, com aquêle povo, as
conseqüências dessa tragédia. A nossa Bancada
está unida, e conosco está unida, também, nesta
hora, a gloriosa Bancada da ARENA. Com o povo
carioca não está sòmente o Congresso, está todo o
Brasil. Ainda ontem, pela manhã, eu ouvi em
Pernambuco a consternação dos nossos irmãos
daquele Estado, diante da desgraça que se abateu
sôbre a terra carioca. O nosso povo, como V.
Ex.ª conhece, é um povo bom, generoso,
sentimental, não é um povo que tenha nas suas
fibras aquela maldade que tinham aquêles povos
antigos, que invadiam outras cidades para
esmagar tudo, como aconteceu com aquêle mongol
Tamerlão que destruiu, em oito dias, tôda a cidade
de Bagdá, e matou tôda a população; numa
outra cidade êles mataram até as crianças fazendo
pirâmides com as cabeças dos cadáveres. O
povo carioca não tem esta maldade, é um
povo simples, bom, profundamente cristão, um
povo de uma solidariedade enorme, conforme
bem foi expresso aqui ontem, através da
palavra do nobre Senador Ruy Santos, do nobre
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Senador Ruy Carneiro e no aparte do nobre Senador
Adalberto Sena. Êstes três Senadores de outros
estados vieram, com abundância de coração, trazer
também a sua solidariedade ao nosso povo e
queremos aqui patentear a nossa gratidão por êste
gesto de tanta nobreza para conosco. Por isto, nobre
colega, eu quero expressar a V. Ex.ª a minha
solidariedade. É realmente uma solidariedade
paradoxal, porque é de tristeza e não de alegria. Eu
queria estar com V. Ex.ª na alegria mas estou
também na hora em que V. Ex.ª faz esta oração de
profundo sentimento de cristão diante da desgraça
que caiu sôbre os cariocas, principalmente naquela
zona da nossa velha Tijuca, onde nós vivemos tantos
anos, ali perto das nossas casas, ali naquela esquina
onde nós tantas vêzes paramos, conversamos com
os nossos amigos, fizemos os nossos footings, no
tempo de estudantes, de modo que por tudo isto
sentimos uma profunda tristeza. O nosso coração
está em lágrimas, está de luto e nós vamos somar as
nossas energias, se Deus quiser, para que uma
desgraça tão grande não se repita mais nem na
Guanabara nem em nenhum outro estado do Brasil.
O SR. DANTON JOBIM: – Muito obrigado,
caro colega Senador Benjamin Farah.
Devo ajuntar, Srs. Senadores, que tudo o que
se tinha de fazer, na esfera administrativa, foi
imediatamente feito a tempo e à hora. Os primeiros
socorros chegaram poucos minutos depois do
espantoso acontecimento.
O Governador, em pessoa, uma hora depois
de avisado, já ali se achava, cercado de tôdas as
autoridades que poderiam tomar providências e
pessoalmente coordenou os primeiros trabalhos de
salvamento no local da tragédia.
Aos elementos estaduais especializados
juntaram-se os federais, entidades oficiais e
privadas, inclusive do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica. Trabalharam todos, dia e noite,
irmanados em coordenação perfeita.
O povo, êsse bom povo, generoso,
humaníssimo
povo
carioca,
como
o
classificou
tão
bem
o
Senador
Farah,

cooperou espontâneamente com as autoridades e,
antes mesmo que êstes chegassem ao local, salvou
muitas vidas.
A Igreja estêve presente, como não poderia
deixar de ser, à frente o eminentíssimo CardealArcebispo do Rio de Janeiro.
Mas, permita-me, Sr. Presidente, que eu
faça uma menção especial e carinhosa aos
bombeiros cariocas. Êles são orgulho da cidade,
donos de uma tradição invejável. Acompanhei-os
desde os primeiros anos de minha vida de repórter,
assistindo a seus lances heróicos, seguindo com
interêsse a evolução do Corpo. Ali tudo se atualiza e,
portanto, se transforma, menos o garbo da
corporação, o orgulho profissional, o sentimento de
honra que cada um põe no cumprimento da tarefa; a
bravura de cada homem, integrada no perfeito
sentimento de equipe. Bravura que se confunde com
a coragem moral, porque é exercida e exibida de
cabeça fria, frente ao perigo. Bravura que se
transmite de geração a geração, menos como um
culto à coragem, Senhor Presidente, mas, como
conduta de rotina.
Aí está o retrato do bombeiro carioca, o
primeiro a chegar ao local do sinistro, o primeiro a
prestar socorro, nas condições mais difíceis, o
soldado que improvisa o plano de combate no campo
da luta, que não se intimida com os obstáculos e
conserva a cabeça fria, como já disse, nas horas de
pânico, face aos imprevistos.
As fotos publicadas pelos jornais e exibidas na
televisão testemunham o esfôrço sôbre-humano que
coube aos bombeiros da Guanabara nos trabalhos
de abertura de acesso aos locais soterrados onde se
achavam os feridos.
Quero aduzir ainda, que todos os jornais
prestigiados da Guanabara, como de outros Estados,
tiveram oportunidade de comentar o infausto
acontecimento.
Seria
difícil,
evidentemente,
referir-me aos melhores editoriais, aquêles
que melhor resumiram e melhor externaram o
sentimento
de
solidariedade
do
nosso
povo, das populações de todos os Estados
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em face dessa tragédia. Entretanto, quero
destacar um, pelo menos, um editorial, do Jornal do
Brasil de domingo, sob o título "A Tragédia do
Elevado".
Desejaria, Sr. Presidente, e assim requeiro à
Mesa, que faça transcrever êsse editorial como uma
homenagem ao tratamento que a imprensa brasileira
deu a êsse tema tão lamentável, a essa tragédia que
feriu tão fundo os sentimentos do povo carioca, mas
ao mesmo tempo constitui uma grande lição para os
nossos administradores.
Não se pode dizer, evidentemente, a esta
altura, as causas do sucesso. Seria impossível fazêlo,
antes
que
terminassem
os
trabalhos
investigatórios desde a primeira hora determinados
pelo Governador Chagas Freitas.
Três inquéritos estão em andamento: um de
natureza administrativa, outro de natureza policial e
ainda outro de natureza restritamente técnica.
Mas, além disso, quis o Govêrno, quis o Chefe
do Poder Executivo carioca que se fizesse, desde já,
através dos órgãos próprios, uma verificação
cuidadosa da parte do viaduto que permanece
intacta e que é, sem dúvida, a parte mais importante
e mais extensa, pois houve apenas o colapso parcial
das obras de concreto no cruzamento da Rua
Hadock Lôbo com a Avenida Paulo de Frontin.
Êsses cuidados devem ser tomados,
igualmente, em relação a numerosas obras que
foram executadas através de todo o Território
Nacional,
como
aliás
acentuou
no
seu
pronunciamento o Senador Ruy Santos.
As providências estão tomadas. Se elas
indicam que o Governo não quer de modo algum
esconder as falhas de ninguém, mas punirá
severamente os responsáveis, depois de apurados
quais sejam.
Por outro lado é preciso que não se veja
nesse acontecimento nenhuma manifestação
de insuficiência ou de incompetência da
engenharia
nacional.
Pelo
contrário,
os
nossos engenheiros de estradas, sobretudo,
estão entre aquêles mais competentes e
preparados
do
mundo.
São
responsá-

veis pela criação de novas técnicas que já estão
sendo adotadas em outros países de tecnologia mais
avançada, o que se explica porque o Brasil, nestes
últimos 20 anos, tem-se entregue a um labor
constante de abertura e construção de estradas.
Esse vasto aranhol de caminhos que cobrem o mapa
de nossa terra, tendo como nó de comunicações
esta cidade de Brasília, constitui, sem dúvida, para
muitos estrangeiros que aqui chegam, jornalistas e
especialistas na matéria, motivo de admiração.
Afirmam êles que nós já conquistamos um lugar
excepcional entre os povos, que apresentamos uma
elite de engenheiros capaz de honrar, sem dúvida,
os nossos foros de país voltado para o futuro, em
adiantado desenvolvimento e que, vencendo tôda
sorte de dificuldades e óbices, tem conseguido
realizar feitos notáveis no particular.
Parece-me que o editorial do Jornal do Brasil,
embora não se referindo a todos os aspectos dêste
meu modesto pronunciamento, contém algumas
observações e algumas advertências que devem
ficar em nossos Anais.
V. Ex.ª, Sr. Presidente, poderia mandar inserir
êsse editorial no Diário do Congresso e, se preferir,
talvez, publicá-lo como complemento dêste discurso
que acabo de fazer em nome da bancada da
Guanabara, para que não paire nenhuma dúvida de
que o acontecimento que nos enlutou e emocionou,
por certo, a todos os brasileiros, foi levado por nós
devidamente a sério nesta Casa. E nós, os
representantes cariocas, não poderíamos silenciar
diante dêle. Se silenciamos até agora, foi devido a
razões superiores, que obrigaram a nossa
permanência na Guanabara.
Se ontem não estávamos aqui para fazer, a
tempo, o registro doloroso, é que estávamos
exatamente acompanhando, no local, os lances da
emocionante obra de salvamento que estava sendo
realizada no Rio de Janeiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O
apêlo de V. Ex.ª será atendido. O artigo do Jornal do
Brasil fará parte integrante do discurso de V. Ex.ª
O SR. DANTON JOBIM: – Muito obrigado, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

– 310 –
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. das as responsabilidades, agir em conseqüência, a
SENADOR DANTON JOBIM, EM SEU DISCURSO
começar pela punição de eventuais culpados. De uns
anos para cá, multiplicou-se o número de obras com
TRAGÉDIA DO ELEVADO
que o Estado empreendedor procura dotar a grande
cidade que é o Rio. Não podemos aceitar que a
O terrível desabamento do Elevado da
Avenida Paulo de Frontin, sábado passado, com a confiança do povo seja minada por tragédias como a
perda de tantas vidas a lastimar, suscita algumas do Elevado Paulo de Frontin. Antes de mais nada,
considerações que já estão na consciência das por isso mesmo, é preciso rejeitar a hipótese de um
autoridades e da própria opinião pública. Seria decreto do destino, diante do qual nada há a fazer
leviano e precipitado pretender apontar, desde logo, quando os viadutos e as pontes desabam. Pontes e
causas ou responsáveis por um acidente que todos viadutos não devem desabar. Devem ser feitos para
lamentamos. Só o inquérito minucioso e competente não cair. E se caem, afetam todo o acervo de obras
da tragédia poderá levar a conclusões claras,
de que se encarrega o Estado, direta ou
capazes de definir as responsabilidades nela
envolvidas. Neste sentido, o Estado assumiu o indiretamente.
A tragédia da Avenida Paulo de Frontin deve
compromisso, e terá de cumpri-lo com perfeita
ser
uma
advertência. Tôdas as medidas de
exação, de apurar em todos os seus pormenores as
causas do desabamento.
segurança (inclusive, em certos casos, o desvio do
Dentro do menor prazo tècnicamente possível, tráfego, durante a construção) precisam ser postas
é imperioso, pois, que se esclareçam as razões de em prática, banindo-se, de uma vez por tôdas, o
um episódio tão doloroso, que enluta a cidade e
açodamento com que às vêzes ainda se cercam
comove a opinião pública. Tragédias como essa
podem infelizmente acontecer em qualquer parte do inaugurações com evidente cunho promocional. Não
mundo. No caso brasileiro, porém, é impossível não podemos concordar com o sacrifício de vidas
pensar em alguns antecedentes que reclamam das humanas, nem tampouco aceitar que se abale a
autoridades, e da própria engenharia nacional, uma confiança do público nas obras que devem ser
série de providências revisoras e acauteladoras que projetadas, erguidas e fiscalizadas com o máximo de
restaurem a plena e total confiança nas grandes segurança que gera confiança no usuário.
obras públicas que por tôda parte se constroem hoje
Comparecem mais os Srs. Senadores:
no País.
José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio
O desabamento do Pavilhão da Gameleira, em
Belo Horizonte, o acidente com os tubulões da Ponte Brito – José Lindoso – José Esteves – Milton
Rio–Niterói, a queda de pontes no Estado do Rio e Trindade – Alexandre Costa – Fausto Castellonoutros Estados, a ruína de grandes edifícios aqui Branco – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara –
mesmo no Rio – tudo isto são antecedentes que Wilson Gonçalves – Jessé Freire – Domício Gondim
estão a recomendar não apenas o máximo rigor no – Paulo Guerra – Antônio Fernandes – Eurico
inquérito, mas também um atento reexame das Rezende – João Calmon – Gustavo Capanema –
normas de empreendimento e fiscalização que Magalhães Pinto – Franco Montoro – Orlando
regem as grandes iniciativas com que nos
Zancaner – Accíoly Filho – Ney Braga – Antônio
empenhamos em modernizar um país muito
Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas.
justamente ansioso de progresso material.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Está
Podem
ser
complexas
as
causas
de um desastre como êsse que agora terminado o período destinado ao Expediente.
abalou o Rio. Mas será certamente possível
Sôbre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.
explicá-lo
com
clareza
e,
apura- 1º-Secretário.
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É lido o seguinte:

não comprar o apartamento que nos havia sido
destinado.
PROJETO DE LEI DO SENADO
A medida preconizada no projeto, entanto,
Nº 105, DE 1971
se impõe, como de inteira justiça e contribuirá
para trazer merecida tranqüilidade para grande
Proíbe a incidência de Correção Monetária nos número de abnegados componentes da imensa
casos que especifica, ajustados anteriormente à Lei família brasiliense.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1971. –
nº 4.380, de 1964, ou nos moldes da Lei nº 5.049, de
Vasconcelos Torres.
29 de junho de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Nenhuma correção monetária poderá
incidir sôbre contratos, pré-contratos ou promessas
de compra e venda de imóveis, que tenham sido
ajustados anteriormente à sua instituição pela Lei nº
4.380, de 21 de agosto de 1964, ou nos moldes
preconizados pelo § 3º do art. 30 da Lei nº 4.864, de
29 de novembro de 1965, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 3º da Lei nº 5.049, de 29 de junho de
1966.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O problema da não incidência da correção
monetária sôbre os contratos, pré-contratos ou
promessas de compra e venda de imóveis, que
tenham sido ajustados antes da sua instituição pela
Lei nº 4.380/64 ou nos moldes preconizados pelo §
3º do art. 30 da Lei nº 4.864/65 (redação dada pela
Lei nº 5.049/66), periòdicamente vem preocupar os
ocupantes dêsses imóveis. E isso porque as
autarquias vendedoras inconformadas com a mansa
e pacifica jurisprudência dos nossos Tribunais
Superiores,
têm,
reiteradamente,
procurado
conturbar a lei, dando-lhe entendimento diverso,
tentando cobrar a correção monetária, indevida,
sôbre tais imóveis.
Recentemente,
o
"Correio
Braziliense"
publicou notícia que o Presidente do INPS teria
determinado, mais uma vez, tal cobrança. Urge,
assim, que se dê, via legal, a interpretação definitiva
ao assunto.
Cumpre notar, finalmente, que podemos falar
a respeito do assunto sem qualquer parti pris,
porquanto decidimos não usar da faculdade legal e

CORREÇÃO MONETÁRIA:
MAIS UMA CONTROVÉRSIA
O
Instituto
Nacional
da
Previdência
Social acaba de remeter à Caixa Econômica
Federal instruções para a cobrança da taxa
de correção monetária dos imóveis vendidos,
em Brasília, antes do advento da Lei nº 5.049, de
29 de junho de 1966, e que,tanto por esta Lei,
como
pela
que
instituiu
o
sistema
de
prestações corrigidas – a Lei nº 4.380/64 –
estavam isentos do pagamento dêsse antipático
tributo.
A notícia não é das mais auspiciosas para
o brasiliense. Primeiro porque a medida
viola desenganadamente direito líquido e certo dos
promitentes compradores de casas e apartamentos
construídos pelo INPS; segundo porque atinge
especialmente aquêles que, até agora, estavam
excluídos dessa preocupação e já possuíam seus
orçamentos domésticos estáveis e definidos.
A correção monetária é uma carga pesada sobretudo
para os que não estão prevenidos para enfrentá-la.
Tanto assim que o Govêrno Federal, atento
às conseqüencias da aplicação dêsse sistema,
vem, paulatinamente, readaptando-o, de sorte
a permitir ao adquirente da casa própria
condições de cumprir o compromisso financeiro
assumido.
Não há, pois, como explicar ou justificar
o inesperado gesto do INPS, mandando aplicar,
retroativamente, um critério não autorizado pela
lei e já derrogado, definitivamente, por inúmeros
julgados de nossos principais tribunais, notadamente
o Tribunal Federal de Recursos, que vem,
reiteradamente, mantendo as decisões da Justiça
Federal, unânime no repúdio à aplicação da
correção das prestações mensais aos imóveis
mencionados.
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Isto porque todos os que compraram ou
optaram pela compra dos imóveis de que eram
legítimos ocupantes antes do dia 29 DE JUNHO DE
1966 (ou noventa dias após essa data) gozam dos
benefícios das leis acima citadas. A primeira delas –
a de nº 4.380, que criou o Banco Nacional da
Habitação, dispôs que sòmente estavam sujeitos à
incidência da correção monetária: a) os imóveis que
não ultrapassassem 100 metros quadrados de área
útil; b) o valor da transação não fôsse inferior a 200
salários-mínimos.
Por outro lado, a Lei nº 5.048, de efêmera
duração, pois vigorou por apenas um dia, mas de
validade incontestável nesse período, estabeleceu o
seguinte, verbis:
"Art. 30 – ...........................................................
§ 3º – As unidades habitacionais cujos
ocupantes hajam optado pela compra ou venham a
fazê-lo até 90 (noventa) dias da data da publicação
desta lei, são isentas da correção monetária referida
neste artigo, desde que tenham as mesmas sofrido
reavaliação no preço de custo da construção."
Esta lei – como já dissemos – é de 29 de
junho de 1966.
Quatro, pois, são as condições impostas pelo
legislador para que o promitente comprador se
beneficiasse do favor legal: o preço, a área útil do
imóvel, a opção tempestiva e, finalmente, a
reavaliação da casa ou do apartamento. Cumpridas
estas condições, não há como cobrar correção
monetária. E a maioria dos imóveis vendidos nesta
jovem e promissora capital o foram subordinados a
êsses requisitos, um dos quais, o da reavaliação do
preço de custo, figura em tôdas escrituras e
contratos de promessa de compra e venda firmados
pelo INPS, que não se descuida, nesses documentos
públicos, de expressamente mencionar o Decreto nº
56.793, de 27 de agôsto de 1965, que tornou
obrigatória a reavaliação, antes da venda.
Por isso é que o próprio DNPS,
órgão
de
cúpula
da
Previdência
Social
no Brasil, baixou, a 2 de junho último,

uma resolução, que tomou o nº CD/DNPS 244, na
qual,
"Considerando o devido respeito e acatamento
às decisões sôbre casos idênticos adotados pelo
Egrégio
Tribunal
Federal
de
Recursos,
reconhecendo o direito a isenção da correção
monetária, nestes casos específicos (Agravo em
Mandado de Segurança nº 64.874, acórdão
publicado no Diário da Justiça de 11-08-69; Apelação
Cível nº 28.060, "acórdão publicado no D.J. de 3006-70, e Agravo em Mandado de Segurança nº
66.716, conforme acórdão publicado no D.J. de 6-1170)", resolveu isentar dêsse critério os imóveis
adquiridos nas condições acima esclarecidas.
A verdade é que o INPS, cujas normas SOB
COMENTO não desconhece, jamais aplicou às
amortizações mensais dêsses imóveis a correção
monetária, só o fazendo, assim mesmo sem êxito,
nos raros casos em que o promitente comprador o
procura
para
liquidar
o
saldo
devedor,
antecipadamente, o que é, aliás, outro enorme
contra-senso.
Neste momento, o Gerente-Geral da Caixa
Econômica Federal está com o ofício do INPS em
mãos sem saber – cremos – o que fazer com êle.
Mas, simples procurador do Instituto, acabará por
mandar cumprir a decisão esdrúxula e intempestiva
da Previdência Social, situação que ensejará – como
há pouco mais de dois anos ensejou a CODEBRÁS,
numa famosa incorporação imobiliária que abriu
nesta cidade – uma verdadeira corrida aos tribunais,
sendo certo que alguns, mais prevenidos e
cautelosos, já buscam garantir o seu direito (e
principalmente eximir-se de mais êsse ônus
financeiro) através de medidas judiciais preventivas,
que certamente não serão negadas pelos ilustres
magistrados que integram a Justiça Federal de
Brasília.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O
projeto lido irá às Comissões técnicas.
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Passa-se à:

A discussão do projeto foi encerrada na
sessão anterior, sendo adiada a votação por falta de
ORDEM DO DIA
quorum.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Item 1
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Esta aprovado. O projeto irá à sanção.
Câmara nº 49, de 1971 (nº 1.599-B/68, na Casa de
É o seguinte o projeto aprovado:
origem), que "denomina Pôrto Barão de Teffé o Pôrto
de Antonina, no Estado do Paraná", tendo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 56, DE 1971
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 508, de 1971,
da Comissão:
(Nº 892-B/68, na Casa de origem)
– de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
Transforma em cargos de provimento em
A discussão do projeto foi encerrada na comissão os isolados efetivos de Diretor de Serviço
Sessão anterior, sendo adiada a votação por falta de do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional
quorum.
Eleitoral de Pernambuco.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
O Congresso Nacional decreta:
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 1º – Os cargos isolados de
Aprovado. O projeto irá à sanção.
provimento efetivo de Diretor de Serviço do
É o seguinte o projeto aprovado:
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco, de que trata a
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Tabela X constante da Lei número 4.049,
Nº 49, DE 1971
de
23
de
fevereiro
de
1962,
ficam
transformados em cargos de provimento em
(Nº 1.599-B/68, na Casa de origem)
comissão.
Art. 2º – Aplica-se para provimento dos
Denomina "Pôrto Barão de Teffé" o Pôrto de referidos cargos o disposto no art. 8º da Lei nº 4.049,
de 23 de fevereiro de 1962.
Antonina, no Estado do Paraná.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
O Congresso Nacional decreta:
sua publicação, revogadas as disposições em
Art. 1º – Fica denominado "Pôrto Barão de contrário.
Teffé" o Pôrto de Antonina no Estado do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de 3.
sua publicação, revogadas as disposições em
Votação, em turno único, do Projeto de
contrário.
Lei da Câmara nº 162, de 1968 (nº 1.363-C/68,
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item na Casa de origem), que "regula a indenização
2.
aos dependentes, e dá outras providências",
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da tendo:
Câmara nº 56, de 1971 (nº 892-B/68, na Casa de
origem), que "transforma em cargos de provimento
PARECERES, sob nos 571/70 e 574/71, das
em comissão os isolados efetivos de Diretor de Comissões:
Serviço, do Quadro da Secretaria do Tribunal
– de Constituição e Justiça, favorável, com
Regional Eleitoral de Pernambuco", tendo:
Emenda que oferece de nº 1-CCJ;.
– de Legislação Social, favorável, com
PARECER, sob nº 490, de 1971, da Emendas que oferece de nos 1 e 2-LS.
Comissão:
A discussão do projeto foi encerrada
– de Serviço Público Civil, favorável.
na
sessão
de
8
de
setembro
de
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1970, deixando de ser votado por falta de
quorum.
Pelo mesmo motivo, a matéria teve sua
votação adiada por várias sessões.
Em 29 de setembro de 1970, em virtude
da aprovação de requerimento de autoria
do Sr. Senador Adalberto Sena, o projeto foi
enviado ao exame da Comissão de Legislação
Social.
Sôbre a mesa, requerimento, cuja leitura será
feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 260, DE 1971
Nos têrmos do art. 353, combinado com a
alínea "c" do art. 311 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara
nº 162/68, que regula a indenização aos
dependentes, e dá outras providências, a fim de ser
feita na sessão de 26 do corrente.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
votação o requerimento.
O SR. NELSON CARNEIRA: – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Tem a
palavra
o
Sr.
Senador
Nelson
Carneiro,
representante da Guanabara e Líder da Minoria.
O SR. NELSON CARNEIRO: – O
requerimento foi pôsto em votação, sexta-feira, dia
26?
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Sim.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Estou
inteiramente de acôrdo com o requerimento de
adiamento. Mas evidentemente é difícil a
possibilidade de votação nesta Casa, na sexta-feira.
Mas em todo caso, nada tenho a opor ao
requerimento, lamentando, apenas, que não tenha
sido adiado para o dia 25.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
votação o requerimento.

Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia para voltar
na data prefixada.
Item 4
Votação, em turno único, do Requerimento nº
234, de 1971, de autoria do Senhor Senador Paulo
Guerra, solicitando a transcrição nos "Anais" do
Senado Federal, do discurso proferido pelo
Presidente Médici, na ocasião da última reunião
ministerial, em que o Chefe do Estado fixa o
programa de um ano para a Região Amazônica,
tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 567, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO
PROFERIDO
PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, POR OCASIÃO DA
ÚLTIMA REUNIÃO MINISTERIAL, EM QUE O
CHEFE DO ESTADO FIXOU O PROGRAMA DE UM
ANO PARA A REGIÃO AMAZÔNICA, QUE SE
PUBLICA NOS TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº
234, DE AUTORIA DO SENADOR PAULO GUERRA
"Há pouco mais de um ano se registra o
desencadeamento de ação governamental no
sentido de acelerar, mediante providências de
grande porte, a efetiva integração do mundo
amazônico, naquilo que nos pertence, na
comunidade nacional. Três meses não eram corridos
dessa transcendente decisão e já me era dado
presenciar no coração da floresta, que cobre o
grande vale, o ímpeto com que homens e máquinas,
quebrando a solidão dêsses imensos espaços va-
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zios, iniciavam a sua missão desbravadora. A
confiança, que nutria, na praticabilidade do
programa, segundo os planos e cronogramas
estabelecidos, ganhou, com isso, ainda maior
consistência, convertendo-se em profunda certeza
de que êsse imenso empreendimento, não obstante
a magnitude das dificuldades que o cercam, estava a
caminho do mais pleno êxito.
Retornando, em viagem recente, à Região
Amazônica, cêrca de um ano após essa primeira
inspeção ao Programa de Integração Nacional, pude
verificar, mais uma vez, que não mudou o animo dos
responsáveis por essa grande emprêsa, nem
diminuiu o ritmo com que os trabalhos avançam em
todos os setores. Acompanhei, em parte, pelo ar, o
risco interminável traçado, através da selva sem fim,
pelo Rodovia Transamazônica, donde se irradiam
estradas de penetração, que se perdem também na
vastidão da mata. Visitei alguns dos centros urbanos
existentes na área, os quais se revitalizam, a olhos
vistos, em face do que aí se realiza e das novas e
promissoras perspectivas que dessa maneira se
abrem para as atividades produtivas. Inspecionei o
processo pelo qual se implanta o plano de
assentamento de agricultores nas margens da
grande rodovia, tendo visto como se desdobram os
serviços de apoio ao trabalhador agrícola e à sua
família, bem como aos demais pioneiros, que se dão
a si mesmos, no esfôrço de fixar, nesse enorme
espaço físico, a presença humana. Do que vi, ouvi e
senti, durante quase uma semana de viagem, trago,
em suma, a convicção – tão bem expressa, aliás, por
um dos correspondentes estrangeiros, cujas
opiniões, tôdas entusiásticas, tive a oportunidade de
ali pessoalmente recolher – de que o Programa de
Integração Nacional mudará, na realidade, a face cio
Brasil.
Alcançam-se, dêsse modo, firmemente,
com observância pontual dos cronogramas
fixados pelo Governo, os objetivos que êste
se propôs, quando anunciou ao País o lançamento
dêsse programa, cuja execução prosseguirá,
daqui para a frente, com igual ímpeto, a fim
de que, no mais curto prazo, se constitua em
fonte cada vez maior de criação de riqueza e bem-

estar, assim para as populações amazônicas como
para os brasileiros em geral.
No quadro das iniciativas em andamento,
cumpre que, doravante, se concentrem recursos nos
serviços de apoio aos núcleos urbanos, que figurarão
como pólos de desenvolvimento ao longo das
Rodovias Transamazônica e Cuiabá–Santarém; para
que
êsses
aglomerados
populacionais
se
transformem em centros catalizadores de tôdas as
atividades úteis ao progresso das zonas que lhe são
contíguas.
Emprestar-se-á,
assim,
tôda
a
cooperação aos governos municipais e estaduais
para que êsses núcleos urbanos sejam providos,
convenientemente, de serviços de água, esgotos,
luz, telefone, educação, saúde, assistência e
segurança. Promover-se-ão, ainda, obras de
urbanização e calçamento, a fim de que essas
comunidades citadinas – para algumas das quais se
destacarão, em caráter permanente, unidades
militares – possam cumprir, no interêsse público, a
função que lhes é destinada.
A par dessas obras de infra-estrutura serão
aprimoradas as especificações técnicas das
rodovias, nos trechos vizinhos a êsses pólos de
desenvolvimento para que melhor se aproveite a
potencialidade econômica da região, cujo surto de
progresso, em determinadas faixas, já se pronuncia
altamente promissor. Novas medidas se tomarão,
além disso, com o objetivo de incrementar a
navegação fluvial para essas concentrações
urbanas, acelerando-se, para tal fim, a construção
dos portos projetados e dando-se novas dimensões
à frota já em operação.
A qualidade do solo, em certas zonas,
confirma as previsões sôbre as quais se fundou o
traçado da Transamazônica. A análise de amostras
colhidas além do Quilômetro 120, no trecho
Altamira–Itaituba, apura a ocorrência de solo
superior ao existente junto ao Xingu, em Altamira,
tido como excelente.
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Corporificam-se,
assim.
as
melhores
condições para que a iniciativa privada participe,
ativamente, dos empreendimentos projetados para a
região. Chamar-se-á o setor empresarial a cooperar,
de modo particular, em programas de colonização,
neles compreendidas a construção de agrovilas e a
abertura de estradas vicinais. Convém que essa
colaboração se efetive, também, em projetos
agropecuários, dadas as excepcionais possibilidades
que se oferecem para isso, notadamente na região
situada entre Estreito, Marabá e Altamira.
Persistir-se-á, com especial diligência, na
preservação da imensa riqueza florestal, fazendo-se
com que a sua utilização se processe racionalmente,
segundo critérios que atendam sobretudo ao
interesse da nação. Cuidar-se-á, igualmente, com o
devido rigor, da preservação do solo, estabelecendose, para tanto, ao lado das regras já em execução,
as demais cautelas que a experiência sugerir.
Imagens colhidas através do radar, sôbre área
que se estende por mais de 3 milhões de quilômetros
quadrados, levantam, sistemàticamente, o grande
véu que até agora encobria de forma quase
impenetrável, os mistérios do vale amazônico. Cem
base no conjunto de informações assim recolhidas
acêrca das características geológicas da região, bem
como da cobertura vegetal, hidrografia e natureza do
solo, demarcar-se-ão, com segurança, as zonas que
melhor se prestem, pelas suas peculiaridades, ao
aproveitamento econômico. Em face das indicações
que estão sendo ministradas, redobrar-se-ão as
pesquisas para que novas jazidas minerais, além das
de ferro, bauxita e cassiterita, venham também a
contribuir, em breve, para o desenvolvimento do
País.
Ativar-se-ão igualmente os estudos para suprir
de energia elétrica os pólos econômicos da
Amazônia. Nesses estudos se incluirão, além dos
concernentes a outros potenciais hidrelétricos, os
relativos à corredeira de Itaboca ou Tucuruí, no rio
Tocantins, que poderá produzir cêrca de 2,5 milhões
de quilowatts.

Ampliar-se-ão, de outra parte, as medidas
de ordem sanitária para completa proteção
das populações locais e daqueles que, vindos
de tôdas as partes do território nacional, se
incorporam à, campanha pela humanização da
Amazônia.
Nenhum esfôrço se deverá poupar para
impedir que a Amazônia contamine o homem que vai
habitá-la e o homem, por sua vez, contamine o
ambiente que vai recebê-lo. Importa que os trabalhos
de medicina preventiva sejam acompanhados de
estudos e pesquisas sôbre os problemas médicos da
região, pois somente destarte se conseguirá manter
em nível normal a saúde individual e coletiva.
Entre os encargos em que está investindo,
assumirá,
ainda,
o
Govêrno
federal,
na
Transamazônica, o de aumentar, em curto prazo, a
oferta do ensino de segundo grau e o de implantar, a
médio prazo, licenciaturas vinculadas ao sistema
universitário. Proporcionar-se-á, além disso, a partir
das agrovilas, o ensino fundamental para alunos na
faixa dos sete aos 14 anos. Convênios se
estabelecerão, para êsse fim, com as Secretarias de
Educação dos Estados e com os Governos
municipais.
A difusão do ensino, em todos os ramos;
nessa região, terá de contar, porém, com o concurso
de atividades extracurriculares, nos moldes que se
desdobram, com êxito notável, por intermédio da
Operação Rondon, em cujos campus avançados,
distribuídos pelas margens da Transamazônica e da
Rodovia Cuiabá–Santarém, a nossa juventude revela
que a geração de hoje é digna do imenso patrimônio,
que os seus antepassados lhe transmitiram.
Constituindo a Amazônia, no globo terrestre, a
derradeira, grande reserva úmida, ainda disponível
na região tropical, recomendo que se iniciem estudos
imediatos para a instalação aí de um centro de
pesquisas acêrca dos trópicos úmidos, em condições
de formular diretrizes adicionais quanto à adaptação
do ser humano às peculiaridades da vida no universo
amazônico.
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Além de se conferir eficiência ao serviço
postal nas áreas adjacentes à Transamazônica,
estabelecer-se-á,
desde
logo,
sistema
de
telecomunicações que ligue entre si e com o
resto do País as localidades de Estreito, Marabá,
Altamira, Itaituba, Humaitá e Santarém, estendendose êsse serviço às agrovilas, bem como aos
demais núcleos urbanos que venham ali a constituirse.
Quando voltar, dentro de um ano, ao
mundo amazônico, estarão essas providências,
tais
como
as
anteriormente
estabelecidas,
convertidas em realidade. Assim o quer a
eficácia que os Governos da Revolução imprimem
às suas decisões. Assim o quer tôda a nação,
que vê, nesse empredimento concretizar-se
uma de suas mais antigas e legítimas
aspirações.
O Govêrno não está só e só não está o povo
nessa cruzada histórica, mas unidos um ao outro e
com o outro identificados.
Canalizando, como está fazendo, a energia da
comunidade brasileira para a ocupação econômica e
social de nossa fronteira, no vale amazônico; cumpre
ao Govêrno o indeclinável dever de colocar, com a
maior rapidez, êsse gigantesco patrimônio a serviços
dos interêsses do País."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item
5.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 90, de 1971 – DF, que "isenta do
pagamento dos impostos predial e territorial urbano e
de transmissão, no Distrito Federal, imóveis
adquiridos por componentes da Fôrça Expedicionária
Brasileira", PARECERES, sob nos 581, 582 e 583,
das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
constitucionalidade;
– do Distrito Federal, favorável; e
– de Finanças, favorável.
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.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 99, DE 1971 (DF)
Isenta do pagamento dos Impostos Predial e
Territorial Urbano e de Transmissão, do Distrito
Federal, imóveis adquiridos por componentes da
Fôrça Expedicionária Brasileira.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – É isento do Impôsto Predial e
Territorial Urbano de que trata o art. 3º do Decreto-lei
nº 82, de 26 de dezembro de 1966, que regula o
Sistema Tributário do Distrito Federal, e dá outras
providências, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar
da publicação desta lei, o imóvel residencial e com
êsse fim utilizado por componente da Fôrça
Expedicionária
Brasileira,
como
proprietário,
promitente comprador, cessionário da promessa ou
como titular do direito real de usufruto, uso ou
habitação.
Art. 2º – É isenta do Impôsto de Transmissão
de que trata o art. 3º do Decreto-lei nº 82, de 26 de
dezembro de 1966, a aquisição do primeiro imóvel,
ou direitos a êle relativos, por componente da Fôrça
Expedicionária Brasileira, destinado à residência
própria ou à sua construção.
Parágrafo único – Para a isenção de que trata
êste artigo é estabelecido o limite máximo
correspondente a 250 (duzentos e cinqüenta) vêzes
o valor do salário-mínimo mensal vigente no Distrito
Federal, à época da aquisição, devendo ser cobrado
o Impôsto de Transmissão sôbre o excedente
quando o valor da aquisição ultrapassar êsse limite.
Art. 3º – São considerados componentes da
Fôrça Expedicionária Brasileira, para os efeitos desta
lei, os que houverem prestado, efetivamente,
serviços de guerra no Exército, na Aeronáutica, na
Marinha de Guerra e na Marinha Mercante, nesta
última a partir do primeiro torpedeamento de navios
em águas territoriais brasileiras.
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Art. 4º – Para a concessão do benefício
de isenção do Impôsto de Transmissão,
o interessado deverá anexar à guia de
transmissão:
I – declaração, com firma reconhecida, de que
não gozou dos favores uma única vez; e
II – certidão, passada por autoridade
competente, que consigne expressamente haver o
interessado, efetivamente, prestado serviço de
guerra.
§ 1º – O benefício da isenção do
Impôsto Predial e Territorial Urbano será requerido
pelo interessado, que apresentará o documento a
que se refere o item I dêste artigo, bem como
declaração de que o imóvel serve para sua
residência.
§ 2º – No caso de falsidade ou inexatidão das
declarações a que se refere êste artigo, o declarante
ficará sujeito ao pagamento dos impostos devidos,
com multa de 50% (cinqüenta por cento).
Art. 5º – São extensivos os favores da
presente lei à espôsa e aos filhos menores dos
mortos em ação e dos que morreram, civis e
militares, em conseqüência dos torpedeamentos
sofridos pelos navios brasileiros durante a última
guerra.
Art. 6º – Os benefícios previstos nesta lei são
extensivos à Associação dos ex-Combatentes do
Brasil – Seção de Brasília – com referência ao imóvel
destinado à sua sede no Distrito Federal.
Art. 7º – A presente lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item
6.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 51, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 545, de
1971) que "suspende, por inconstitucionalidade, a
execução de dispositivos da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro."
Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
discutir o projeto, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto 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 1971
Suspende,
por
inconstitucionalidade,
a
execução de dispositivos da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro.
Art.
1º
–
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 14 de maio de 1969, nos autos da
Representação nº 755, do Estado do Rio de Janeiro,
a execução dos seguintes dispositivos da
Constituição dêste referido Estado:
1) art. 16;
2) art. 22, § 2º;
3) art. 25, apenas quanto à cláusula "salvo os
de magistério";
4) art. 28, inciso XI e XXIV;
5) art. 52, parágrafo único;
6) art. 60;
7) art. 75, § 1º;
8) art. 76;
9) art. 79, parágrafo único;
10) art. 84, §§ 2º e 6º;
11) art. 86, § 2º;
12) art. 87, § 2º;
13) art. 92, §§ 1º e 2º;
14) art. 103;
15) art. 107;
16) art. 108;
17) art. 166, in fine, quanto à cláusula "bem
como a recusa de informações à Câmara Municipal,
ou não as prestar dentro de 30 dias do recebimento
do pedido";
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18) art. 167, § 5º, In fine, quanto à cláusula
"desde que ofereça motivo não apresentado antes, e
não relacionado com a acusação contida no
processo anterior";
19) art. 171;
20) art. 174 e seu parágrafo único;
21) art. 180, inciso X;
22) art. 194, § 3º;
23) art. 195, apenas quanto à cláusula
"respeitados os direitos, garantias e vantagens de
seus atuais titulares";
24) art. 196, caput;
25) art. 196, alíneas f e g;
26) art. 200 e seu parágrafo único;
27) art. 201;
28) art. 207;
29) art. 212;
30) art. 213;
31) art. 215;
32) art. 219; e
33) art. 220.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Sôbre
a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 261, DE 1971
Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 16, de 1971 (nº 26-A/71, na
Casa de origem), que aprova o texto do acôrdo sôbre
Cooperação Comercial entre o Govêrno da
República Federativa do Brasil e o Govêrno do
Iraque, firmado em Bagdá a 11 de maio de 1971.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Aprovado.
Passa-se em conseqüência à imediata
apreciação da redação final, que vai ser lida pelo Sr.
1º-Secretário.

É lido o seguinte:
PARECER
Nº 605, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentada a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 16,
de 1971 (nº 26-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 1971 (nº 26A/71, na Casa de origem), que aprova o texto do
Acôrdo sôbre Cooperação Comercial entre o
Govêrno da República Federativa do Brasil e o
Govêrno da República do Iraque, firmado em Bagdá
a 11 de maio de 1971.
Sala das Sessões, em 22 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 605, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1971 (nº 26-B/71, na Casa de
origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 44, item I, da
Constituição, e eu, ..................................., Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971
Aprova o testo do Acôrdo sobre Cooperação
Comercial entre o Govêrno da República Federativa
do Brasil e o Govêrno da República do Iraque,
firmado em Bagdá a 11 de maio de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acôrdo sôbre
Cooperação Comercial entre o Govêrno da
República Federativa do Brasil e o Govêrno da
República do Iraque, firmado em Bagdá a 11 de maio
de 1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
discussão a redação final.
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discutir a redação final, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
redação final 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 262, DE 1971
Nos têrmos do art. 359 combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 30, de 1971 (nº 48-A/71, na
Casa de origem), que aprova a Convenção sôbre
Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e
Portuguêses, firmada em Brasília a 7 de setembro de
1971.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
conseqüência da aprovação do requerimento, passase à apreciação da redação final, que será lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 606, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 30,
de 1971 (nº 48-A/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 1971 (nº 48A/71, na Casa de origem), que aprova a Convenção
sôbre Igualdade de Direitos e Deveres entre
Brasileiros e Portuguêses, firmada em Brasília a 7 de
setembro de 1971.
Sala das Sessões, em 22 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – José Lindoso.

ANEXO AO PARECER
Nº 606, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30, de 1971, (nº 48-A/71, na Casa de
origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 44, item I, da
Constituição, e eu, ..................................., Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971
Aprova a Convenção sôbre igualdade de
Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portuguêses,
firmada em Brasília a 7 de setembro de 1971.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovada a Convenção sôbre
Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e
Portuguêses, firmada em Brasília a 7 de setembro de
1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
discussão a redação final.
Se nenhum Senhor Senador desejar discutir a
redação final, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Esgotada a matéria da pauta. Há oradores
inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, havia-me inscrito hoje, para
comentar o problema de interêsse nacional, na área
econômico-financeira, que é a iniciativa que se
pretende sôbre os conglomerados. A matéria exige,
realmente, um longo debate.
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Não é fácil para nosso País, onde o
desenvolvimento empresarial agora começa, chegar
ao conglomerado, sem antes passar por um período
de maturidade, sem antes analisarmos, em
profundidade, o problema da concentração das
emprêsas.
Estudando esta matéria, verifiquei que, na
Alemanha, por exemplo, levaram 10 anos para
formar uma consciência, a respeito do assunto. Em
outros países, aconteceu a mesma coisa.
Por isso, Sr. Presidente, decidi deixar a
análise dêste assunto para outra sessão,
provàvelmente depois do recesso legislativo,
porquanto, à medida em que pesquisei a matéria
mais compreendi, mais alcancei sua importância.
Matéria dessa magnitude, acredito, realmente
precisa ser analisada depois de extenso e
aprofundado exame.
Por outro lado, não desejando perder a
ocasião que se me oferece, comentarei assunto que
me chegou às mãos há poucos instantes.
Sr. Presidente, tomei conhecimento de que,
nesta semana, de ontem até o dia 26, realiza-se em
João Pessoa, Capital do meu Estado, um Congresso
de Turismo, notícia que recebi através do Diário de
Notícias do Rio de Janeiro e que passo a ler: (lê.)
"TUCANO DE OURO
Na linha de encontros sôbre turismo –
seminários e congressos, nem sempre objetivos
ainda que bem intencionados – parece que vamos
ter, afinal, um que poderá servir de padrão para a
arrancada brasileira no campo da chamada indústria
sem chaminés. A Varig vai promover, no Hotel
Tambaú, em João Pessoa, de 22 a 26 do corrente,
um Seminário de Turismo que vai reunir agentes de
viagem e operadores de grupo de Berlim, Bonn, Paris,
Beirute, Viena, Roma, Oslo, Madri, Londres,
Hamburgo, Munich, Copenhagen, Lisboa, Gênova e
Amsterdan. O Brasil vai ser mostrado em audiovisual
a essa gente da maior importância para a decisão
das correntes turísticas. Os convidados internacionais
concorrerão a um prêmio de monografias sôbre
o pólo turístico Nordeste brasileiro e quem obti-

ver a primeira classificação voltará ao País, para
receber o Tucano de Ouro."
O Encontro, Sr. Presidente, que objetiva, em
particular, a promoção do Nordeste brasileiro, com
vistas a atrair correntes turísticas, não só do CentroSul do nosso País como do próprio exterior, foi
aberto pelo Governador Ernani Sátiro.
Efetivamente, Srs. Senadores, o turismo é um
setor muito importante na nossa economia, que
precisa ser ainda mais impulsionado.
Quando tivemos oportunidade de estudar o
desenvolvimento da economia nordestina, como
Membro da Comissão Coordenadora para o
Nordeste, criada pelo nosso Partido, a ARENA,
constatamos que o crescimento da indústria
alcançou, na Região, de 10%; a Agricultura, de 25%.
E estava previsto o crescimento do setor terciário à
ordem de 5%. Isso tudo somado permitirá a média
de crescimento médio global na ordem de 7% para o
Nordeste.
Ora, meus Senhores, o turismo tem profunda
repercussão no desenvolvimento dos serviços. Se
olharmos essa insignificante cifra de 5% e pudermos
imaginar que ela, crescendo não para 5 mas 8%,
veremos que será possível elevar o crescimento
médio o global muito mais para a nossa Região, a
fim de diminuir aquêle fôsso existente entre o
Nordeste e o Centro-Sul.
Felizmente o Govêrno Federal vem atuando
com muita coragem e disposição neste setor. A
Resolução nº 184, do Banco do Brasil, por
exemplo – e aqui tenho em mãos uma nota que bem
explica as possibilidades dessa medida para o
turismo no Brasil, porque é através dela que as
emprêsas bancárias, poderão aplicar recursos
resultantes da redução do compulsório estimado, já
êste ano, em cêrca de trinta milhões de cruzeiros na
compra de ações novas e debêntures conversíveis
em ações de pequenas e médias emprêsas.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Pois não, nobre
Colega.
O
SR.
EURICO
REZENDE:
–
É,
sem dúvida alguma, importante o pronun-
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ciamento de V. Ex.ª porque focaliza uma das áreas
que se devem perseguir em têrmos de realização e
de atrativos para o turismo. Não é fácil, falando com
a franqueza de um irmão do mesmo País,
estabelecer muito interêsse para o turismo em
têrmos de Nordeste. Isto, volto a dizer francamente.
O turismo, no Brasil, até hoje, se manifesta, e com
relativa intensidade, na região Centro-Sul. Há uma
curiosidade muito grande para o turismo na
Amazônia, principalmente em Manaus, região que
desperta a curiosidade fascinada do Mundo. O
Nordeste poderá ser um teatro de turismo, mas a
viagem será longa. E quem diz é o pessimismo de
alguns Parlamentares, ùltimamente, que, na
Imprensa, no Congresso, vem caracterizando o
Nordeste ainda como uma zona de miséria, de
pauperismo e de abandono. E não sei se o turista, o
grande turista estrangeiro, tomando conhecimento do
que dizem essas vozes autorizadas, justamente dos
Representantes dessa Região, se sente muito à
vontade para buscar o entretenimento e a atração
turísticos no Nordeste. De modo que é bom que as
bancadas nordestinas sejam mais otimistas, dizendo
ao Brasil e ao mundo que aquela Região está-se
desenvolvendo a passos largos – o que é uma
verdade, o que é uma realidade. Nunca o Nordeste
progrediu econômica e socialmente como de alguns
anos para cá. Não quero dizer que só no Govêrno
da Revolução, não; desde o Presidente Getúlio
Vargas que há certo estímulo para o Nordeste.
Naturalmente se acentuou mais de 1964 para cá. De
modo que há necessidade de se criarem condições
emocionais para interessar turistas estrangeiros no
Nordeste.
O SR. MILTON CABRAL: – Agradeço o
aparte do ilustre Senador do Espírito Santo, Prof.
Eurico Rezende, mas, evidentemente não posso
compartilhar do relativo pessimismo de S. Ex.ª em
relação ao desenvolvimento do turismo na Região
nordestina. É certo que a nossa Região ainda é um
grande problema para o País; e, há bem pouco,
vários Senadores da nossa Região tiveram
oportunidade de ressaltar as dificuldades do
momento, que estão crescendo até. Mas, com
relação ao turismo, nesta tarde, quero apenas fazer
breve apreciação, porque, como disse de início,

deveria hoje falar sôbre o problema da concentração
empresarial. Mas, não iria perder a inscrição para
falar e resolvi comentar o problema do
desenvolvimento do turismo, aproveitando o ensejo
do congresso que se realiza em João Pessoa.
Mas, diria ao Senador Enrico Rezende que
não
se
vai,
evidentemente,
planificar
o
desenvolvimento do turismo no Nordeste à base da
exposição da nossa miséria. O Nordeste tem duas
condições fundamentais para o desenvolvimento do
turismo: sol, quase todo o ano, e mar! Assim
entendem os europeus. E estamos cuidando a
infra-estrutura. Quase tôdas as capitais nordestinas,
hoje, possuem bons hotéis, hotéis de primeira
classe. Nós mesmos, na Paraíba, tivemos, há
poucos meses o prazer de assistir à inauguração de
um notável empreendimento do Govêrno do Estado
que foi a construção do "Hotel Tambaú".
Pensa-se em levar para o Nordeste apenas
100 mil turistas do Centro-Sul. Êsses números já
ensejaria uma forte corrente turística. Acredito eu
que com o extraordinário crescimento do poder
aquisitivo dos habitantes do Centro-Sul do nosso
País, 100 mil pessoas não será efetivamente
nenhum exagêro.
Para enfrentar êsse problema, o Banco do
Nordeste e a SUDENE se juntaram em um
planejamento regional. Para isso foi reservado, no
Banco do Nordeste, cêrca de 450 mil cruzeiros para
campanhas promocionais. E aí está lançada a
campanha "Visite o Nordeste". Além disto, o Govêrno
Federal, através dos incentivos fiscais, tem estimulado
muito a construção da infra-estrutura do turismo.
Gostaria que o Senador Eurico Rezende
anotasse as seguintes cifras: em 1969 foram
recolhidos, peles investidores do Centro-Sul, para o
turismo no Nordeste, cêrca de 3,8 milhões de
cruzeiros; em 1970 essa cifra subiu para 12,4
milhões de cruzeiros. Estima-se para 1971, 16,4
milhões de cruzeiros. Isto demonstra o interêsse e a
confiança do investidor sulino no desenvolvimento do
turismo regional.
Sabemos que o Govêrno tem impulsionado
a
política
nacional
sôbre
o
turismo,
através
da
EMBRATUR
e
novas
medidas
estão
sendo
adotadas.
Valen-
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do registrar que, neste momento, no Congresso
Nacional, tramita a Mensagem 90/71 que dispõe
sôbre os incentivos fiscais e dá outras providências.
Temos tomado conhecimento de que a
EMBRATUR realiza novos planos para incentivar o
desenvolvimento do turismo.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite-me
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Desejo assina-lar a
oportunidade da colocação que V. Ex.ª está fazendo
relativamente ao turismo, para ressaltar que o
decreto-lei expedido pelo Senhor Presidente da
República, que prorroga os incentivos fiscais e cria
um fundo para o incentivo do turismo através da
Emprêsa Brasileira de Turismo, traçando assim, uma
linha de flexibilidade, no tipo de trabalho empresarial,
com um sistema de financiamento, oferecerá
perspectivas extraordinárias para êsses ramos de
atividade. Não só o Nordeste, com suas praias
alvíssimas, seu mar cheio de mistérios e de beleza,
deverá atrair, para aquelas paragens, o turista
sequioso de emoções e tranqüilidade. Também a
Amazônia, e isto assinalou no seu aparte o eminente
Senador Eurico Rezende, a Amazônia com as suas
planuras de florestas e de água, será explorada pela
sensibilidade daqueles que desejam ver alguma
coisa inédita, feita por Deus para gáudio da
sensibilidade dos homens. O futuro do turismo na
Amazônia, em face da política nacional de turismo
traçada pelo eminente Presidente da República e
consubstanciada
no
decreto-lei
que
será
homologado por êste Congresso, é uma afirmativa
dos amplos horizontes que há muito lhe estão
reservados como uma das fontes de receita para o
crescimento nacional e como uma das medidas para
mostrar o Brasil ao mundo, na sua beleza, na sua
grandeza e no seu destino histórico de País da
democracia, da ordem, da prosperidade e da paz.
O SR. MILTON CABRAL: – Muito obrigado,
Senador José Lindoso. Realmente, as palavras
de V. Ex.ª confirmam aquelas que estava
dizendo, das oportunidades enormes que
existem
para
as
regiões
atrasadas
do

nosso País, que podem ter o seu crescimento
econômico reforçado através do desenvolvimento do
setor terciário, onde o turismo desempenha grande
papel; e para a sua região, a Amazônia, agora
beneficiada por formidáveis obras de infra-estrutura,
que desperta tôda a Nação porque, pela sua
importância, e magnitude, elas significam uma
conquista extraordinária para o nosso País.
De há muito se falava que a região amazônica
era isolada e perdida para os brasileiros mas, agora,
ela passou a ser incorporada ao nosso
desenvolvimento. Tenho certeza de que à medida
que as obras do Govêrno Federal forem sendo
implantadas maior será a curiosidade dos brasileiros
em conhecê-la de perto. Isto, naturalmente, gerará
importante fluxo turístico para a região.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito
prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – O aparte do
eminente Senador José Lindoso foi muito oportuno.
Desejo complementá-lo dizendo que, em viagens
anteriores
ao
exterior,
perguntava-se
sistemàticamente sôbre três coisas: Brasília, Pelé e
Carnaval.
O SR. FRANCO MONTORO: – E Juscelino.
O SR. EURICO REZENDE: – Recentemente,
estivemos na Turquia, além de percorrer alguns
outros países. Constatamos que há um interêsse
enorme pela Transamazônica; há um interêsse
enorme em tôrno de Altamira, que êles chamam de
"Brasília
Rural".
Então,
a
construção
da
Transamazônica, a implantação daquelas estradas,
enfim, daqueles benefícios de ordem hospitalar, de
ordem escolar, de ordem econômico-social, enfim, a
drenagem de tarefas para a construção da
Transamazônica, por si só, deverá provocar a vinda
de turistas para observar a região, para ver o que se
está realizando ali, o que se está descortinando.
Aliás, estive por duas vêzes em Manaus
e hoje já é difícil encontrar-se acomodações em
hotéis lá, tão grande é o afluxo de pessoas.
A Amazônia tem coisas maravilhosas para ofere-
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cer, não só praias. O turista estrangeiro pràticamente
não quer ver praias no Brasil, porque estas já
existem na Europa e nos Estados Unidos. Na
Amazônia êles se interessam pelo verde, pelo
trópico, que é uma novidade, aquilo que não existe
na Europa e Estados Unidos. Então, a Amazônia já é
um atrativo natural para o turista. E a construção
daquelas estradas e a abertura daquelas frentes de
trabalho vão mobilizar a curiosidade e a presença de
correntes turísticas.
O SR. MILTON CABRAL: – Eu acrescentaria
ainda ao aparte de V. Ex.ª, Senador Eurico Rezende,
as hidrovias, também planejadas na região Amazônica
e que ensejariam as incursões adentro daquela enorme
área que antes era chamada de inferno verde.
O SR. EURICO REZENDE: – O mais
importante é que isto acontecerá dentro em breve.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª
outro aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não haverá
absolutamente importância para o Senador do
Amazonas, porque importante é o Senado da
República, como representação de todos os Estados
da União. O que é válido complementar, nesse
discurso de V. Ex.ª, quando tratamos da indústria, da
cultura e do lazer, que é o turismo, e que é suscitado
pelas observações do Senador Eurico Rezende dizer
que Manaus desperta, realmente, a curiosidade do
europeu, porque representa uma obra da civilização
brasileira, inspirada na obra de conquista dos
lusitanos, e revela um alto interêsse para a
antropologia, porque ali se formou, na linha do
Equador, uma civilização que representa a
tenacidade do lusitano e a capacidade extraordinária
de adaptação cultural, como resultante do encontro e
da fusão de três raças – o índio, o negro e o
português. Digo a V. Ex.ª, ainda neste aparte, que
o problema do turismo está passando da fase
declamatória para a fase efetiva da implantação
da infra-estrutura, o que possibilita a construção
de hotéis como instrumental de sua expansão,
de organização e roteiros para realização dos
passeios, das viagens e das pesquisas, para a efe-

tivação em suma do turismo. Quando V. Ex.ª anuncia
a realização de um congresso no hotel da belíssima
praia do Tambaú, poderíamos também lembrar a V.
Ex.ª que, agora, neste fim de novembro, realizar-se-á
em Manaus, um grande congresso, sob o patrocínio
das altas autoridades da República, ligadas ao
turismo, inclusive por inspiração do Sr. Ministro da
Indústria e do Comércio, Marcus Pratini de Morais,
que supervisiona a Empresa Brasileira de Turismo,
vinculada ao seu Ministério; congresso êsse com o
objetivo de traçar normas, de buscar elementos para
sistematização e para a implantação definitiva do
turismo. Veja V. Ex.ª que diversas providências, em
diversas cidades, estão sendo adotadas e por isso
digo que estamos ultrapassando a fase declamatória
para entrar numa fase efetiva de turismo que
representará a implantação de uma infra-estrutura,
com hotéis e outras condições para que se possa
receber os turistas que visitam o Nordeste, a
Amazônia, ou qualquer outro ponto do País.
O SR. MILTON CABRAL: – Muito obrigado,
Senador José Lindoso, pelas suas palavras, que
enriquecem o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, nessas breves considerações
que faço nesta Casa em tôrno dêsse palpitante
assunto, pois, não era minha intenção hoje falar
sôbre turismo, quero encerrar êste pronunciamento,
sintetizando meu pensamento, dando parabéns à
VARIG, pela sua iniciativa em promover essa reunião
de agentes de viagem no Hotel Tambaú, em João
Pessoa. Muitos dêles são agentes internacionais
convidados para que êles mesmos pudessem
constatar visualmente as maravilhas de nossa
natureza. Quero, ainda, externar minha confiança na
EMBRATUR, magnificamente dirigida pelo jovem
economista Carlos Alberto de Andrade Pinto.
Espero, provàvelmente no início da próxima
legislatura, tecer comentários mais profundos sôbre
o desenvolvimento do turismo no Brasil, analisando
sua repercussão, o que êle representa como
instrumento para aumento de taxa de emprêgo e,
sobretudo, sua importância para o desenvolvimento
da economia regional. Muito obrigado. (Muito bem!
Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Tem a
palavra o nobre Senador Benjamin Farah,
representante do Estado da Guanabara.
O SR. BENJAMIN FARAH (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto
que me traz a esta tribuna é precisamente a tragédia
de que fôra vítima o povo do Estado da Guanabara.
Sôbre esta matéria já diversos colegas ocuparam a
tribuna. Falaram aqui os eminentes Senadores Ruy
Santos, Ruy Carneiro, que além de pertencer a nossa
Bancada, mora precisamente nas imediações, onde
está sendo construído o Elevado que há poucos dias
sofreu uma fragmentação e o desmoronamento.
O
nobre
Senador
Ruy
Carneiro
é
indiscutivelmente um grande amigo do povo da
Guanabara, pois tem sua residência ali há muitos
anos, ama de fato aquela terra. Aliás, na minha
opinião, todos os brasileiros amam a terra carioca,
mas o Senador Ruy Carneiro tem a sua residência ali
nas imediações do Rio Comprido, próximo da Tijuca
e sentiu de perto aquela dor do nosso povo e trouxe
o seu depoimento emocionante.
Por último falou também o Senador Adalberto
Sena. A êsses nobres Senadores que não são da
Bancada da Guanabara, quero expressar a gratidão
do nosso povo, pela sua solidariedade.
Sôbre a mesma matéria, ocuparam a tribuna do
Senado o eminente Líder de nosso Partido, Senador
Nelson Carneiro e o Senador Danton Jobim, que falou
pela nossa Bancada por delegação da liderança.
Falo em meu nome pessoal, como
representante daquele povo. Não poderia conter a
minha emoção, meu pronunciamento, minha
profunda consternação que é a consternação de todo
povo da Guanabara e de todo povo brasileiro.
Sr. Presidente, tôda a Nação brasileira ainda
está traumatizada e perplexa diante da tragédia
ocorrida na Guanabara, com o desabamento de um
trecho do elevado Paulo de Frontin, matando e
ferindo dezenas de pessoas.
Nesta
minha
oração
tenho,
aqui,
a
opinião
do
Engenheiro
Hans
Luchsin-

ger. É opinião de um técnico, publicada no
vespertino Jornal da Tarde, de São Paulo.
Não esposo tese pró nem contra, apenas
coloco aqui a sua opinião, que é a seguinte:
"A localização bem definida da ruptura, no
meio do vão e sob o caminhão (misturador de
concreto), permite excluir como causa qualquer
defeito nas fundações e nos pilares de apoio. O fato
de ter a estrutura cedido sob uma carga de apenas
vinte toneladas (caminhão contendo quatro meros
cúbicos de concreto) representando talvez uma
décima parte da futura sobrecarga do trânsito do
vão, deixa avaliar a gravidade dos erros praticados.
Sem poder excluir possíveis defeitos de cálculos, de
execução ou de materiais, pode-se afirmar que o
desastre se deve, em primeiro lugar, à prematura
retirada dos escoramentos de apoio do vão, numa
fase em que a estrutura, ainda incompleta, não tinha
resistência suficiente para permitir a concretagem
pelo sistema e veículos escolhidos, implicando, pois,
a responsabilidade da construção e da fiscalização."
É um subsídio para os que estão preparando o
inquérito, como também servirá de subsídio para
uma outra série de informações. Como o Clube de
Engenharia que vai se pronunciar segundo informes,
também poderá ser ouvido o Instituto Militar de
Engenharia, como pode também opinar sôbre a parte
jurídica a Ordem dos Advogados e devem opinar
todo aquêles que conhecem o assunto e queiram
levar um pouco de sua participação a fim de que
possamos somar tôdas as energias, tôda a
inteligência, e evitar que no futuro ocorra mais uma
vez fatos dessa natureza.
Tenho certeza de que o honrado Governador
do Estado da Guanabara, com as providências
imediatas que tomou, está envidando todos os
esforços a fim de esclarecer a origem dêsse terrível
acontecimento, e os responsáveis por certo, não
ficarão impunes.
Sr. Presidente, creio que a resposta
para
êsse
desabamento
e
outros
ocorridos em vários Estados é encontra-
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da no pronunciamento feito nesta Casa pelo Senador
Ruy Santos, quando afirma que muito do que
acontece, em relação ao acabamento das obras
públicas, decorre da facilidade nas concorrências
públicas, sem exame rigoroso dos preços.
Já falei que, na verdade, há muita precipitação
na escolha dessas firmas e pouca fiscalização na
execução das obras. Estou de pleno acôrdo com a
opinião do Senador Ruy Santos. Acho mesmo que
deveria, nas grandes realizações, sobretudo numa
realização dessa responsabilidade, haver o debate
nas assembléias, ouvir-se a opinião de órgãos
importantes que tenham capacidade para emitir
parecer.
Na verdade, tudo começou com preciptação;
começou com uma avenida tão bonita, a mais bonita
do Rio que é a Paulo de Frontin ficando entalada com
aquela construção de cimento armado, estragando
tôdas as residências e eliminando, assim a beleza e o
encanto de uma avenida tão bonita e de tanta tradição
no Rio de Janeiro, aquela avenida que corta a Tijuca e
o Rio Comprido, a Avenida Paulo de Frontin. E
depois, tudo foi feito às pressas, porque há neste País
pressa muitas vêzes para uma obra séria. Há uma
espécie assim de interêsse de se fazer uma obra para
inauguração, ora para exibição, e muito pouco para
servir e para durar. Não vou agora fazer acusações; a
hora não é para insultos nem provocações. Temos
que procurar as causas, e evitá-las no futuro, e
para isso confio na orientação do ilustre Governador
da Guanabara, Dr. Chagas Freitas, e dos seus
auxiliaras. Sei que S. Ex.ª está, preocupadíssimo, e
não faltará a sua boa vontade o seu interêsse, a sua
dedicarão e a sua honestidade, que nunca faltaram
aliás, e com êsses atributos, êle há de chegar a bom
têrmo e conduzirá o seu Govêrno com aquela
aspiração que é, justamente, a de todos nós, cariocas.
Não
vamos
cobrar
de
um
administrador,
imediatamente, as obras, pois êste é o ambiente. Esta
administração está encontrando dificuldades: obras
iniciadas e não acabadas, algumas mal iniciadas,
como é o Elevado da Avenida Paulo de Frontin. Como
cobrar todos os dias de um Governador que
apresente, logo, obras? O Governador Chagas Freitas
não está interessado em exibições nem em fa-

zer obras para inauguração; êle quer deixar obra
permanente. Mas, há de consertar o Elevado; há de
procurar os responsáveis e, por isso, colocou
pessoas responsáveis na execução de obras de
interêsse público.
Sr. Presidente, é lamentável o que ocorreu. E
o povo, dessa maneira, paga três vêzes: pagou a
construção do Elevado, vai pagar a reconstrução do
Elevado e pagou, também, com a vida de uma parte
de seus entes queridos, o que, aliás, é um tributo
pesadíssimo.
Acredito que dinheiro para a reconstrução
o Govêrno há de conseguir. Em última análise,
quem paga é o povo mesmo. Mas, quem pagará
essas vidas, quem as restituirá aos lares vazios;
quem desfará o luto, ou quem enxugará as lágrimas
dos que perderam os seus parentes,, os seus
amigos?
De modo que, Sr. Presidente, a catástrofe é de
terrível proporção. O grande povo carioca, quer
através de seus órgãos de assistência, através do
Corpo de Bombeiros, sempre valente e atuante, dos
médicos, dos enfermeiros, dos estudantes, dos
funcionários, dos motoristas, principalmente, o
grande povo anônimo acorreu ao local e ali todos
deram o melhor dos seus esforços, a sua
solidariedade, um pedaço de seu coração, diante
dessa grande dor.
Espero, Sr. Presidente, que com essa terrível
advertência, possamos encontrar o caminho certo e
o modo de evitar, que daqui por diante, não só o
povo carioca, mas qualquer outro povo dêste imenso
Brasil, venha a ser atingido por tragédia tão dolorosa
e tão triste, uma tragédia que deixou a alma e o
coração dos cariocas e dos brasileiros, em pranto.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro, representante do Estado de São Paulo.
O SR. FRANCO MONTORO (não foi revisto
pelo orador.): – Sr. Presidente, estamos
encaminhando à Mesa projeto de lei que aplica aos
militares julgados definitivamente incapazes as
mesmas normas que disciplinam a inpeção médica
para os servidores civis e os empregados em geral.
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Desejamos focalizar, em rápidas palavras, a
justificação do projeto.
Atualmente os ex-combatentes e pracinhas
estão sendo prejudicados nos seus direitos,
benefícios e na própria subsistência de suas famílias
com a exigência que lhes é imposta no tocante à
aposentadoria.
Apesar de julgado incapaz definitivamente, o
ex-combatente está sujeito à inspeção de saúde
anual e a outras formalidades. Êsse critério contrasta
frontalmente com o estabelecido para os servidores
públicos civis e segurados da Previdência Social, isto
é, os trabalhadores em geral, e cuja situação está
regida pela seguinte legislação:
(Lê)
LEI Nº 4.098
DE 19 DE JULHO DE 1962
Ari. 1º – Ficam dispensados da inspeção
médica periódica de que cogita o art. 2º da Lei nº
1.050, de 3 de janeiro de 1950, os funcionários
públicos aposentados que contem 60 (sessenta)
anos de idade ou mais de 30 (trinta) anos de serviço,
incluído período de inatividade.
Parágrafo único – De inspeção médica
também ficam dispensados, em idênticas condições,
os aposentados pelos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor nada de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O Projeto nada mais faz do que dar igual
tratamento a uma situação igual... É êsse o sentido
de justiça e de humanidade do Projeto que
apresentamos, e cuja aprovação submetemos à
consideração das Comissões e do Plenário do
Congresso. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O
Projeto do Senador Franco Montoro encaminhado à
mesa, fora de oportunidade regimental, será lido na
próxima Sessão.
O SR. FRANCO MONTORO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro):
–
Concedo
a
palavra
ao
Sena-

dor Vasconcelos Torres, representante do Estado do
Rio de Janeiro.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, estou regressando de
uma viagem ao sul do Estado, particularmente aos
Municípios de Angra dos Reis e de Parati. E, como
sempre, do contato direto com o meu povo e com os
seus problemas, colho subsídios que orientam a minha
atuação parlamentar, nesta Casa.
É a observação ao vivo de quem tomou por
norma examinar diretamente tudo para depois,
então, da tribuna desta Casa, ou diretamente nos
Ministérios, solicitar as providências devidas.
Sei – e faço justiça – que o Ministro Mário
David Andreazza tem uma assessoria fabulosa. Tudo
o que se publica no Diário do Senado, tudo o que
aqui é versado no que diz respeito à sua Pasta,
diretamente, chega ao seu conhecimento. E sua
delicadeza tem sido inexcedível, porque, uma ou
duas semanas após a fala do Senador, é-lhe dirigida
uma carta: se o problema é viável, tem o seu
encaminhamento; se é impossível de resolver, o
Ministro Mário Andreazza tem aquela lealdade,
característica da sua pessoa, de informar o que
realmente se passa.
Por isso estou confiante em que, mais uma
vez, o Ministro Andreazza irá perpassar os olhos
sôbre o problema que ventilarei aqui, relativamente
ao pôrto de Angra dos Reis, que se encontra num
período difícil e que atravessa uma crise que atinge
de perto aquêles que vivem da atividade portuária.
Os estivadores, os funcionários, a resistência,
todos esses elementos que já percebem
remuneração pequena, enfrentam, Sr. Presidente,
uma situação difícil, dado o fato de que Volta
Redonda interrompeu a atividade tanto no carvão,
como no minério.
O problema do terminal pesqueiro é ainda
uma hipótese. E a não ser pequenos escaleres e
também – principalmente êsses – os barcos da
nossa Marinha de Guerra que ali aportam, êsse
ancoradouro, que é um presente de Deus ao
Estado do Rio e ao Brasil, porque é a baía
mais profunda onde barcos de até 500 toneladas
podem atravessar de uma extremidade a
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outra, está numa hora de angústia, exatamente
quando ali bem perto estão construindo, em
Jacuecanga, as maiores embarcações de que a
indústria naval tem notícia neste País.
Estive, durante todo o tempo, em companhia
do Almirante Toscano de Brito, que é o Prefeito
nomeado para Angra dos Reis – porque êsse
município está situado na área de segurança
nacional. Devo acrescentar que foi uma felicidade
para aquela região contar com a experiência imensa
de um digno oficial superior da nossa Armada e
que, inclusive leva, na sua bagagem, entre outras
coisas, um período de eficiente atuação junto ao
Congresso Nacional, como assessor da Marinha de
Guerra.
O Almirante Toscano tem rasgado estradas,
tem asfaltado vias, e, com a austeridade que é a
marca da sua administração, se impôs à estima dos
munícipes, eis que não faz outra coisa senão
trabalhar, desde quando o dia mal raia; e só sai para
o seu repouso na Praia Grande, alta madrugada.
Quanto ao pôrto, S. Ex.ª está apreensivo,
porque êle é a alma da cidade. E está ocorrendo
uma anomalia que eu me prontifiquei a dar
conhecimento ao Ministro dos Transportes, aqui
desta tribuna mais alta do País, para documentar o
que ali está-se verificando. É que, dando a medida
da importância do litoral fluminense, está sendo
construído um pôrto de minério no Município
de Mangaratiba. Este pôrto, Sr. Presidente, será,
talvez, um dos mais modernos da América Latina e
um dos mais avançados de todo o mundo. Então, o
Diário Oficial, Seção I, Parte II, de 22 de dezembro
de 1970, publica a Portaria nº 753, de 15 de
dezembro de 1970, firmada pelo honrado Ministro
Mário Andreazza, e que no seu item 3º reza o
seguinte:
"III – Estabelecer que a Emprêsa Minerações
Brasileiras Reunidas Sociedade Anônima – MBR,
pagará à Administração do Pôrto do Rio de Janeiro
(APRJ), a Taxa da Tabela N, fixada no convênio, de 1º
de outubro de 1970, ficando sujeita às condições de
reajuste estabelecidas no Têrmo Aditivo de retificação e
ratificação, de 17 de novembro de 1970, firmados entre

ambas, nos têrmos do artigo 4º do Decreto-lei nº 8366.
Até aí, Sr. Presidente, nada demais. Mas
acontece que pela legislação portuária vigente, os
portos têm jurisdição no Estado, na costa litorânea
do Estado em que se situa.
Tenho aqui um documento da Inspetoria Fiscal
do Pôrto de Angra dos Reis, que diz o seguinte:
"ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E JURISDIÇÃO
DO PORTO DE ANGRA DOS REIS
A área de Administração do Pôrto de Angra
dos Reis abrange os seguintes pontos: uma linha
que parte da Ponta do Adolfo, passa pela Ilha do
Almeida, vai até a Ilha dos Porcos Pequena e daí até
a Ponta da Cidade; dêste ponto vai costeando a Baía
de Angra dos Reis, passando pelas instalações
portuárias, até encontrar, novamente, a Ponta do
Adolfo.
A zona de jurisdição abrange a linha da costa
que parte da Ponta da Trindade, ao sul, e vai até o
de encontro da costa com o meridiano de 44º 3, bem
como, as costas da Ilha Grande e outras ilhas
menores situadas a oeste da mesma Baía da Ilha
Grande. Portaria nº 259, de 06 de abril de 1970 – M.
Transportes – D. Oficial de 15/04/70 – Pág. 2788."
E acresce mais que o convênio estabelecido
entre o Govêrno Federal e o Estado do Rio data de
1924, quando o Pôrto de Angra dos Reis foi
inteiramente construído às expensas do Estado do
Rio de Janeiro. A linha da portaria coincide com a
Ilha do Guaíba, em Território Fluminense. Acontece
que já nesse paralelo da Costa até a Ilha do Guaíba
faz-se uma limitação a favor do Estado da
Guanabara, em plena jurisdição fluminense, fazendo
uma fusão que os cariocas ainda não desejaram e
nem os fluminenses. Ainda não foi feita por lei e irá
prejudicar consideràvelmente os interêsses do Pôrto
de Angra dos Reis e os interêsses do próprio Pôrto
de Mangaratiba quando estiver funcionando.
Por que pagar agora à Guanabara. Por que,
se já vamos pagar um tributo pesado? Bem verdade
que para estabelecer o progresso. Mas vamos,
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talvez, sacrificar um pouco a beleza daquelas praias Costa pelo Viaduto Moreira da Rocha e a
que se constituem em atrativo turístico não apenas intercessão da Costa com o meridional de 38º 28'.
A Zona de Jurisdição do Pôrto de Mucuripe é
fluminense, mas do Brasil – e por que não dizer de
limitada
na Costa do Estado do Ceará com os
todo o mundo.
Estados
do
Piauí e o Rio Grande do Norte.
Essa anomalia eu espero que venha a ser
corrigida.
TABELA "A" – UTILIZAÇÃO DO PÔRTO
Para fortalecer o meu argumento, gostaria de
mencionar portaria, também do Ministério dos
Taxas Devidas pelo Armador
Transportes, relativamente a tarifas no pôrto de
Mucuripe, no Estado do Ceará, onde se estabelece o
Espécie e incidência
princípio de justiça, que só é ferido no caso
fluminense. Justamente isto me traz à tribuna. Tenho
Valor
aqui a portaria que peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente,
Cr$
conste de minha fala:
Taxas Gerais:
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
1. Por tonelada de mercadoria
Gabinete do Ministro
carregada, descarregada ou baldeada no
Pôrto........................................................
2,74
PORTARIA Nº 5.359, DE 30-7-1971
Taxas Especiais:
O Ministro de Estado dos Transportes, tendo
em vista o que propõe o Conselho Nacional de 2. Por tonelada de mercadoria de
Portos e Vias Navegáveis, através do Ofício P-547, importação ou exportação por cabotagem
de 20 de julho de 1971, e o que consta do Processo e exportação para estrangeiro, arregada,
descarregada ou baldeada no Pôrto........
1,71
nº MT-44.848-71, resolve:
I – Homologar a Resolução nº 827.2/71,
Isenções:
de 16 de julho do corrente ano, do Conselho
Nacional de Portos e Vias Navegáveis, que
São isentos do pagamento das taxas desta
aprova a consolidação da tarifa do Pôrto de Mucuripe tabela:
(CE) de acôrdo com as tabelas anexas sem
1º) Os volumes que na forma do art. 17 da Lei
prejuízo da cobrança do adicional de 50%, nº 3.244, de 18 de agôsto de 1957, constituírem
instituído pela Portaria nº 654, de 3 de maio de. bagagens de passageiros e imigrantes, as malas1968.
correios e as importâncias, em dinheiro,
II – Revoga, em conseqüência, para o Pôrto pertencentes à União e aos Estados;
2º) os gêneros da pequena lavoura, ou
de Mucuripe, os efeitos das Portarias nºs 462, 1.482,
273, 559 e 5.161 respectivamente, de 7 de outubro produtos de pesca exercida por pescadores
de 1964, 15 de outubro de 1968, 9 de abril de 1970, utilizando pequenas embarcações e aparelhagem
21 de setembro e 1 de abril de 1971, que tratam de individual de pesca e outros artigos movimentados
em instalações rudimentares ou em pontos
adicionais tarifários.
III – Determinar que esta Portaria entre em determinados pela fiscalização do Pôrto, ouvida a
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. – Administração do Pôrto e as autoridades estaduais e
municipais competentes, quando as mesmas se
Mário Andreazza.
destinarem ao abastecimento do mercado da
localidade em que se situarem as referidas
TARIFA DO PORTO DE MUCURIPE
instalações e descarregados por conta dos donos
das respectivas mercadorias, nos têrmos do § 5º do
Estado do Ceará
artigo 4º do Decreto-lei nº 83, de 23-12-66;
3º) os combustíveis, água e vitualhas
A Área de Administração do Pôrto embarcadas
nos
navios,
destinados
de
Mucuripe
é
limitada
ao
longo
da exclusivamente
ao
consumo
de
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bordo (Portaria nº 708, de 25 de agôsto de 1942, do
M.V.O.P.);
4º) as mercadorias do tráfego interno do Pôrto;
5º) o gêlo recebido pelas pequenas
embarcações de pesca e destinado não só ao
consumo de bordo como à conservação do pescado
(Portaria número 350-48, do M.V.O.P.);

ros a embarcar ou desembarcar, nos dias da
chegada e partida e os de guerra, quando
autorizados a atracar, sem limitação do tempo
(Decreto-lei número 2.574, de 12 de setembro de
1940);
4º) as embarcações de tráfego interno do
Pôrto, quando atracados exclusivamente para se
abastecerem de combustíveis e água para seu
Observações:
a) as taxas da presente tabela são aplicadas próprio consumo.
na forma das Portarias nºs 1.492, de 15-10-68, 1.280
Observações:
de 11-12-67 e 1.003 de 15-7-68 do Ministério dos
a) aos navios que, por sua conveniência,
Transportes;
b) no caso de baldeação (mercadoria em autorizados pela Administração do Pôrto, atracarem
trânsito) as taxas da presente tabela serão aplicadas por fora de navios atracados no cais, serão aplicadas
uma só vez na importação ou exportação);
as taxas desta tabela, como se estivessem
c) fica estabelecida cobrança mínima de 10% diretamente atracados aos mesmos cais;
(dez por cento) do salário-mínimo regional, sempre
b)
a
atracação
será
feita
sob
a
que da aplicação das taxas desta tabela resultar responsabilidade do armador e com o emprêgo do
importância inferior àquele valor.
pessoal e material do navio. Compete porém à
Administração do Pôrto auxiliar a operação com
TARIFA DO PÔRTO DE MUCURIPE
pessoal seu sôbre o cais, para a tomada dos cabos
de amarração e para a fixação dêstes nos cabeços,
TABELA "B" – ATRACAÇÃO
indicados pelo comandante do navio ou seus
prepostos.
Taxas devidas pelo Armador
c) para cobrança das taxas desta tabela, o
comprimento será determinado pela distância
Espécie e incidência
entre verticais passando pelos pontos extremos da
Valor
proa e da pôpa, considerando-se como tal a
Cr$
metragem indicada no "Lloyd's Register of Shipping"
Taxas Gerais:
do ano;
1. Por metro linear do cais ocupado por
d) o dia de atracação compreende 24 (vinte
embarcação de propulsão mecânica e por
quatro)
horas, ou fração e desatracação;
dia.......................................................
2,23
e)
na presente tabela a taxa mínima a cobrar2. Por metro linear de cais ocupado por
se
corresponderá
a 30 (trinta) metros por dia ou
embarcação a vela, alvarenga ou saveiro
fração de dia, por embarcação;
e por dia.....................................................
1,28
f) serão aplicadas em dôbro as taxas da
Isenções:
presente tabela, sempre que concluídas as
São isentos das taxas desta tabela:
operações, os navios permaneçam atracados aos
1º) as embarcações a que se referem os arts. cais;
3º e 7º do Decreto número 24.511 de 29 de julho. de
g)
quando,
mediante
requisição
do
1934;
interessado, a atracação ou desatracação fôr
2º) os saveiros ou alvarengas, quando atracados
aos navios em operação no cais (parágrafo único do realizada em horas extraordinárias será cobrado do
requisitante a diferença entre os salários
art. 5º do Decreto nº 24.511 de 29 de junho de 1934);
3º)
os
navios
de
turismo
e
de extraordinário e ordinário do pessoal ocupado na sua
recreio,
exclusivamente
com
passagei- execução, acrescido de 10%.
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TARIFA DO PÔRTO DE MUCURIPE
TABELA "C" – CAPATAZIAS
Taxas devidas pelos donos de mercadorias
Espécie e incidência

Taxas Gerais:

Valor
Cr$

Para mercadoria de Importação do Estrangeiro
1. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto até 100 kg..........................
2. Por quilograma, quando em volume de
pêso bruto superior a 100 kg e até 150
kg..............................................................
3. Por quilograma, quando em volume de
pêso bruto superior a 150 kg e até 500
kg..............................................................
4. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 500 kg e até 700
kg..............................................................
5. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 700 kg e até
1.000 kg....................................................
6. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 1.000 kg ou
medindo mais de dois meio metros
cúbicos......................................................
7. Por quilograma de mercadoria a granel.

0,014
0,014

17. Por quilograma de mercadoria a
granel........................................................

0,007

0,010

0,010
0,009
0,009
0,007

Taxas Especiais:
0,013
0,013
0,012

0,010
0,007

Para mercadoria de Exportação p/o Estrangeiro
8. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto até 100 kg...........................
9. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 100 kg e até 500
kg...............................................................
10. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 500 kg e até
1.000 kg....................................................
11. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 1.000 kg ou
medindo mais de dois e meio metros
cúbicos......................................................

12. Por quilograma de mercadoria a
granel.......................................................
Para mercadoria de Importação e
Exportação por cabotagem
13. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto até 100 kg..........................
14. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 100 kg e até 500
kg..............................................................
15. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 500 kg e até
1.000 kg....................................................
16. Por quilograma, quando em volumes
de pêso bruto superior a 1.000 kg ou
medindo de dois e meio metros cúbicos...

0,010
0,010
0,009

0,009

18. Por quilograma de sal a granel,
quando movimentando diretamente de
veículos a serviço do embarcador, ao
costado do navio.......................................
19. Por quilograma de sal ensacado,
quando movimentado diretamente de
veículo a serviço do embarcador, ao
costado do navio.......................................
20. Por quilograma de cereais em grão a
granel quando descarregado diretamente
para veículos a serviço do consignatário
ao costado do navio, sem a utilização de
instalações especiais (Sugador)................
21. Por quilograma de cereais em grão, a
granel,
quando
descarregado
em
instalações
especiais
(Sugador),
diretamente para os silos dos moinhos,
através das esteiras transportadoras........
22. Por quilograma de cereais em grão, a
granel descarregado em instalações
especiais, diretamente para os armazéns
do Pôrto....................................................
23. Por quilograma de cereais em grão, a
granel, descarregado em instalações es-

0,0050

0,0060

0,0060

0,0036

0,0050
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peciais, diretamente para veículos a
serviço dos consignatários .................... .... 0,0042
24. Por quilograma de caudas de
lagostas e peixe congelados, em caixas,
quando movimentadas diretamente de
veículos a serviço dos embarcadores, ao
costado do navio ....................................... 0,0080
25. Por quilograma de couros e
peles, em fardos ........................................ 0,0120
26.
Por
animal
vivo,
descarcarregado ou embarcado, sem
jaula ou gaiola ........................................... 0,0060
27. Por quilograma de óleos
vegetais a granel, embarcado com
equipamentos especiais a serviço do
embarcador ............................................... 0,0009
28. Por quilograma de petrólco e
derivados
em
geral,
a
granel,
descarregado, fornecido ou embarcado
em instalaçãoes especiais ........................ 0,0020
Isenções:
Estão isentos das Taxas desta Tabela:
1º) os volumes que, na forma do art. 17 da Lei
nº 3.244, de 14-8-1957, constituírem bagagem de
passageiros e imigrantes, as malas do correio e as
importâncias em dinheiro pertencentes aos Governos
da União e dos Estados, inclusive o papel moeda.
2º) os volumes que contenham amostras de
nenhum ou diminuto valor, isentos de direitos e cuja
saída se dê independentemente de processo de
despacho aduaneiro.
3º) os petrechos bélicos, nos casos de
movimentação de tropas.
Observações:
a) as taxas desta tabela aplicam-se ao pêso
bruto das mercadorias;
b) no caso de mercadoria em trânsito, previsto
no § 3º do art. 7º do Decreto nº 24.511, de 29 de
julho de 1934, aplica-se-ão as taxas desta ta-bela
seja qual Pôr a espécie das referidas mercadorias,
com abatimento de 30% previsto no mesmo
parágrafo;

c) quando o gado especificado na taxa nº 26
fôr embarcado ou desembarcado em gaiolas ou
jaulas, serão cobradas à parte as capatazias destas,
aplicando-se a taxa geral desta tabela, ou que, de
acôrdo com o respectivo pêso ou volume incidirem;
d) fica estabelecida a cobrança da taxa
mínima de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), sempre que da
aplicação das taxas desta tabela resulte importância
inferior àquela quantia;
e) pagarão as taxas desta tabela que lhes
forem aplicáveis, com o aumento de 35%, as
mercadorias inflamáveis, agressivas, corrosivas,
explosivas, oxidantes, nocivas, insalubres e
perigosas, bem como quaisquer outras cargas que
mediante ato de autoridade competente foram
enquadradas entre os. referidos tipos de
mercadorias,em virtude de suas qualidades,
natureza e embalagem, ou do ambiente em que
forem movimentadas, e que, como tais, determinam
o pagamento do adicional de riscos ao pessoal que
as movimentar ou trabalhar em presença delas;
f) as despesas realizadas com os serviços
executados
para
remoção
de
mercadorias
condenadas, que as autoridades federais ou
municipais determinarem, serão cobradas dos
respectivos donos, acrescidos das importâncias
provenientes da aplicação das taxas em que elas
tiverem incidido anteriormente;
g) as taxas de capatazias incidentes sôbre o
fornecimento de combustível a granel aos navios,
para o consumo de bordo do (nº 28), são reduzidas
de 50% (Portaria MVOP nº 143 de 9 de abril de
1963);
h) será concedida redução de 10% (dez por
cento) nas taxas gerais desta Tabela para
mercadorias de importação, quando entregues aos
consignatários diretamente ao costado do navio;
i) serão cobrados dos armadores os serviços
de capatazias realizados no período extraordinário
de
trabalho,
compreendidos
nas
excecões
constantes do § 2º do artigo 288 e § 2º do artigo 291
da Consolidação das Leis do Trabalho.
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TARIFA DO PORTO DE MUCURIPE
TABELA "D" – ARMAZENAGEM INTERNA
Taxas devidas pelos donos de mercadorias
Espécie e incidência

Taxas Gerais:
1. Durante o primeiro período de 30 dias
de depósito de mercadoria ou fração
dêsse período ..........................................
2. Durante o segundo período de 30 dias,
ou fração dêsse período............................
3. Durante o terceiro período de 30 dias,
ou fração dês-se período...........................
4. Para cada um dos períodos de 30 dias,
ou fração subseqüentes ao terceiro, até a
retirada da mercadoria ..............................

Valor
Cr$

1%
3%
6%
9%

Taxas especiais:
5. Por quilograma de mercadoria em
trânsito, no caso previsto no § 4º do art.
7º do Decreto nº 24.511, de 29 de junho
de 1934, ou de mercadoria pertencentes
a navios arribados, estas, desde que
sejam novamente reembarcadas, seja
qual a sua espécie ou pêso por volume,
pelo primeiro período de 30 dias ou fração
dêsse período............................................
6. Por quilograma das mercadorias,
especificadas na taxa número 5 para
cada um dos períodos de 30 dias ou
fração, subseqüentes ao primeiro.............
Taxas acessórias:
Ver Tabela "M" – Taxas de nºs 1 a 3.

0,0034

0,0034

na o art. 4º e 16 do Decreto-lei número 8.439, de 24
de dezembro de 1945;
c) as taxas gerais desta tabela aplicam-se às
mercadorias de importação; tanto do estrangeiro
como de cabotagem, sendo estas consideradas
como mercadorias despachadas sôbre-água;
d) a armazenagem das mercadorias em
trânsito, a que se aplicam as taxas nos 5 e 6 desta
tabela, é devida pelo armador ou dono da
mercadoria que requisitar a descarga para posterior
reembarque. Consideram-se mercadorias em
trânsito, as vindas de pôrto estrangeiro com
destino a outro pôrto estrangeiro ou nacional e as
vindas de pôrto nacional com destino a outro
estrangeiro ou nacional, desde que o pôrto de
destino, que deve ser consignado no manifesto do
navio, seja estranho à jurisdição da Delegacia da
Receita Federal do Ceará;
e) fica estabelecida a taxa mínima de
Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) sempre que da
aplicação das taxas especiais e acessórias
desta tabela, resulte importância inferior àquela
quantia;
f) as despesas realizadas com os serviços
executados para se dar consumo as mercadorias
que as autoridades federais ou estaduais
determinarem, serão cobradas dos respectivos
donos, acrescidas das importâncias provenientes da
aplicação das taxas em. que elas tiverem incidido
anteriormente;
g) compete aos respectivos donos, o seguro
das mercadorias armazenadas, de modo a exonerar
a Administração do Pôrto de tôda e qualquer
possibilidade, quer perante os seguradores, quer
perante quaisquer interessados.

Isenções:
a) as mesmas da Tabela "C", desde que os
artigos
em mercadorias assim beneficiadas sejam
Observações:
retiradas
dentro do prazo de 30 dias, contados da
a) as taxas especiais e acessórias desta
tabela, aplicam-se ao pêso bruto das mercadorias;
data da descarga;
b) as percentagens indicadas nas taxas nos 1 a 4
b) as especificadas no art. 12 do Decreto-lei
desta tabela, aplicam-se de acôrdo com o que determi- nº 8.439, de 24-12-45.
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TARIFA DO PÔRTO DE MUCURIPE
TABELA "E" – ARMAZENAGEM INTERNA
Taxas devidas pelos donos de mercadorias
Espécie e incidência

Taxas Gerais:
1. Mercadorias diversas, nacionais ou
nacionalizadas não inflamáveis ou
explosivas, nem corrosivas ou agressivas,
em volumes pesando até 5.000 quilos em
armazéns ou pátios não alfandegados,
por quilo, no primeiro mês ou
fração-dêsse mês......................................
2. As mesmas mercadorias da taxa nº 1 e
nas mesmas condições, por quilo e por
mês, ou fração de mês, depois do
primeiro mês.............................................

Valor
Cr$

0,004

0,004

Taxas especiais
3. Tecidos de qualquer natureza, artigos
de armarinho, louças, chapéus, calçados,
pneumáticos, móveis montados ou
desmontados, cairos salgados ou em
salmoura, por quilograma no primeiro mês
ou fração dêsse mês................................
4. As mesmas mercadorias da taxa nº 3,
por quilograma por mês ou fração do
mês, depois do primeiro mês....................

0,005
0,005

Taxas acessórias:
Ver Tabela "M" – Taxas de nos 4 a 7.
Isenções:
As mercadorias nacionais ou nacionalizadas,
importadas por cabotagem ou entregues à
Administração do Pôrto para qualquer embarque
imediato em navio designado e que sejam
depositadas nas dependências das instalações
portuárias definidas no art. 1º do Decreto-lei nº
8.439, de 24 de dezembro de 1945, gozarão de
isenção completa do pagamento de armazenagem:
1º)
quando
de
importação
por
cabotagem,
desde
que
sejam
retiradas
até às 16 horas do sexto dia útil, con-

tado a partir da data em que tiver sido iniciada a
descarga;
2º) quando de exportação, desde que o
embarque tenha lugar até o sexto dia útil, contado da
data em que a mercadoria tiver sido recebida pela
Administração do Pôrto.
Observações:
a) expirados os prazos previstos nas isenções
anteriores, as mercadorias ficarão sujeitas ao
pagamento de armazenagem interna se forem de
importação; ao pagamento de armazenagem
externa, se de exportação. A armazenagem interna
será calculada pela aplicação das percentagens e
taxas da Tabela "D" desta tarifa, a armazenagem
externa pela aplicação das taxas da Tabela "E", da
mesma tarifa;
b) as mercadorias recebidas para embarque
com estadia livre de seis dias úteis, que, por
conveniência dos depositantes, tenham outro
destino, estão sujeitas ao pagamento da taxa nº 1,
desta tabela;
c) os serviços retribuídos pelas taxas de nos 1
e 4, compreendem a movimentação das mercadorias
nos armazéns ou pátios, desde o seu recebimento
até a entrega;
d) a armazenagem das mercadorias que
tiverem permanência nas dependências das
instalações portuárias por prazo superior a 3 meses
será paga por período de 3 meses, sem que com
êsse pagamento se modifiquem as condições a que,
quanto ao preço dêsse serviço estabelecido nesta
tabela, tais mercadorias estejam sujeitas;
e) fica estabelecida a taxa mínima de Cr$
10,00 (dez cruzeiros) sempre que da aplicação das
taxas desta tabela resulte importância inferior àquela
quantia;
f) serão vendidas em leilão público as
mercadorias a que se referem as letras a, b, c, d e e
do art. 23 do Decreto-lei nº 8.439, de 24 de
dezembro de 1945;
g) as despesas realizadas com os serviços
executados para dar consumo às mercadorias que
as autoridades federais ou estaduais determinarem,
serão cobradas dos respectivos donos, acrescidas
das importâncias provenientes da aplicação das

– 335 –
taxas em que tiverem incidido anteriormente;
h) compete aos respectivos donos, o seguro
das mercadorias armazenadas, de modo a exonerar
a Administração do Pôrto de tôda e qualquer
responsabilidade, quer perante os seguradores quer
perante quaisquer interessados.
Vê-se, Sr. Presidente, que o Pôrto de Mucuripe
tem as cobranças das suas taxas portuárias na
jurisdição estadual. Não sei por que tal descriminação
contra o meu Estado. Acresce ainda que, relativamente
ao Pôrto de Vitória, há portaria idêntica, de 3 de julho
de 1970, determinando que o setor da jurisdição
abranja tôda a costa do Espírito Santo. E se não
bastasse essa argumentação legal, queria referir-me a
despachos oficiais do Govêrno, já reconhecendo essa
jurisdição, no que diz respeito a postos territoriais do
Sindicato dos Estivadores de Angra dos Reis. E, numa
apostila, é declarado o seguinte:
APOSTILA
Atendendo ao que requereu o Sindicato dos
Estivadores de Angra dos Reis, resolvo estender a sua
base territorial aos municípios de: Mangaratiba, Parati,
Itacurussá e conceder a concentração das categorias
profissionais integrantes do 3º Grupo – Estivadores –
do plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos.
Em 2 de agôsto de 1956.
A própria lei – porque a apostila é baseada na
lei – já reconhece aquilo que uma portaria está
procurando ignorar.
Em baixo, há outra apostila em que, também,
reconhece o fato e diz:
APOSTILA
Atendendo ao que requereu o Sindicato dos
Estivadores de Angra dos Reis resolvo mudar a sua
denominação para SINDICATO DOS ESTIVADORES
EM ESTIVA DE MINÉRIOS, DE ANGRA DOS REIS.
Em 16 de abril de 1959.
Há
uma
série
de
documentos
relativamente a êste assunto de aposti-

las, onde o próprio Ministério dos Transportes, em
despacho ministerial exarado em processo, diz:
APOSTILA
Ao Sindicato dos Estivadores de Angra dos
Reis, foi concedida por despacho ministerial, de 22
de junho de 1956, no processo MTIC 155.590/54,
extensão da sua base territorial aos Municípios de:
Mangaratiba, Parati, Itacurussá e conceder a
concentração
das
categorias
profissionais
integrantes do 3º Grupo – Estivadores – do plano da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos.
Em 25 de julho de 1956. –
Ora, Sr. Presidente, é justo que não se retire
de Angra dos Reis êsse direito ou, então, que venha
ainda a ser concedido a Mangaratiba. Já não quero
falar do pôrto de Niterói, porque, chegando no litoral
de Itaguaí, lá confrontamos com a Guanabara.
Depois vem a baia. Então, do outro lado, a Capital do
Estado, a cidade de Niterói já tem seu pôrto e poderá
ter sua jurisdição até o Arraial do Cabo, onde já
está sendo construído um pôrto excelente, por
cuja construção tenho trabalhado muito. Suas obras
vão ser retomadas, do Arraial do Cabo até
Itabapoana.
Sr. Presidente, o fato está causando espécie a
nós, fluminenses, e o Almirante Toscano de Brito já
relatou ao Governador Raimundo Padilha a
ocorrência.
Não é possível pequenas fusões, Sr.
Presidente. Já a televisão e outros fatôres procuram
estabelecer uma discriminação odiosa, e porque não
dizer, odienta.
Tudo isto é Brasil, é verdade. Mas não
podemos esquecer, de maneira alguma, a autonomia
administrativa do Estado do Rio.
Disse que o Ministro Mário Andreazza lê o
Diário do Congresso. Espero que o faça para que
nos dê um esclarecimento a respeito dêsse
momentoso assunto.
De Angra dos Reis, onde passei dois dias,
fomos ao Município de Parati.
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Aqui vai o meu agradecimento ao Ministro da
Marinha, ao Almirante Uzeda, Comandante do Primeiro
Distrito Naval, ao Comandante Magnavita, Chefe de
Relações Públicas do Primeiro Distrito Naval, ao
Comandante Ercel Teixeira, nosso digno assessor
parlamentar da Marinha de Guerra no Congresso, a
quem, ainda em tempo, – posso dizer em nome do
Senado – envio calorosas felicitações pelo fato da sua
ascensão ao pôsto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, ao
Diretor do Colégio Naval, Comandante Marci, e ao
Comandante do Navio-patrulha PA-13, com o nome de
Parati, seu imediato, sargentos e praças. Este
agradecimento é pela idéia que foi aceita por essa
autoridade, de haver dado a êsse navio de guerra, o
mais nôvo construído no Arsenal de Marinha, o nome
de Parati. Parati está situada na baía da Ilha Grande,
essa terra, encantadora, monumento histórico por
decreto presidencial. Entendo, assim, que temos de
estabelecer uma comunicação entre a Armada e
aquela comunidade distante, cheia de problemas e de
dificuldades, só atingida ainda por via aérea ou
marítima. Sua estrada, para ser percorrida, exige que
se vá a São Paulo. No Estado do Rio ela foi
pioneiramente feita, quando governador o nosso
eminente colega, Senador Paulo Tôrres.
Ali levamos o navio, as autoridades
ofereceram à tripulação as armas da cidade, num
belo incrustado bronze numa peça de jacarandá da
própria região. Fizemos a oferta em solenidade
realizada num dia belíssimo, 19 de novembro, Dia da
Bandeira, debaixo de um penitente aguaceiro, mas
sem que ninguém dali arredasse pé.
Tôda a mocidade paratiense, os grupos
escolares, do ginásio, escola normal, dos
estabelecimentos de ensino, dirigidos pelo
benemérito Professos Moura Brasil presentes.
Em certo momento, em virtude do aumento da
chuva, pediram que os escolares encerrassem a
concentração. Houve autorização para tanto, mas
ninguém arredou pé.
Sr. Presidente, tenho visto festas bonitas de
cunho cívico. Mas ao içar a Bandeira, ao som do
nosso Hino, de nossa prece musical, ouvindo-se, em

seguida, o Hino à Bandeira, devo dizer a V. Ex.ª que,
além da água do céu, poucas pessoas conseguiram
conter a água dos olhos. Assim, homenageamos a
Marinha de Guerra pelo fato de ter dado à sua
belonave o nome de "Parati". Foi um estímulo, uma
bela festa de comunicação.
Para encerrar, Sr. Presidente, nessa excursão
de quatro dias, desembarcamos em Angra dos
Reis. Percorri toda aquela região, como caixeiroviajante do interêsse público, como tenho sido.
Fomos a Lins, a Rio Claro e a Passa Três, de onde
trago uma reivindicação, quanto à estrada que liga
êsse Distrito, muito importante no passado e agora.
No passado, porque a antiga Estrada Rio-São Paulo
tinha ali um dos seus pontos principais, e, agora,
porque se está desenvolvendo uma grande atividade
econômica. Pretendem, através do sistema de
estradas vicinais que haja ama ligação efetiva, e de
primeira classe, entre o Distrito de Passa Três e o
Município de Piraí.
É o apêlo que quero dirigir ao Sr. Ministro
Mário David Andreazza.
Foi assim, Sr. Presidente, que, visitando o Sul
do Estado, encontrei elementos para trazer êsses
problemas federais ao conhecimento das nossas
autoridades. – Um dia em que Marinha e povo –
porque Marinha é povo é povo é Marinha – tiveram
horas de intensas vibrações cívicas, o que se
repetirá, dentro em breve, porque a Marinha, muito
ligada ao Estado do Rio, já deu o nome da capital
do Estado, Niterói, à fragata mais moderna que
chegará no ano vindouro, restabelecendo a
denominação antiga de uma belonave de maiores
serviços prestados à nacionalidade, na Guerra do
Paraguai.
Eram êsses assuntos que eu queria tratar. V.
Ex.ª já mandou proceder à leitura de projeto que
encaminhei à Mesa.
Ao terminar, quero agradecer a V. Ex.ª me
haver concedido a palavra neste fim de Sessão.
Muito obrigado. (muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Não
há mais oradores inscritos. (Pausa.)
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Convoco os Srs. Senadores para uma Sessão seu Parecer nº 599, de 1971), que aprova a
Extraordinária a realizar-se, hoje, às 18 horas, com a alteração do art. 4º da Resolução nº 92, de 27 de
seguinte:
novembro de 1970 (incluído em Ordem do Dia em
virtude, de dispensa de interstício concedida na
ORDEM DO DIA
sessão anterior), tendo:
1

PARECER, sob nº 600, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 79, de 1971 (nº 441-C/71, na Casa de constitucionalidade e juridicidade.
origem), que altera o art. 407 do Decreto-le nº 1.004,
3
de 21 de outubro de 1969 (Código Penal) (incluído
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício concedida na sessão anterior), tendo:
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
PARECER, sob nº 598, de 1971, da Comissão: Mensagem nº 256, de 1971 (nº 457, de 1971, na
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela origem), pela qual o Presidente da República
constitucionalidade e juridicidade.
submete ao Senado a escolha do Dr. Carlos
Coqueijo Torreão da Costa para exercer o cargo de
2
Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho.
Está encerrada a Sessão.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 56, de 1971 (apresentado pela
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 51
Comissão de Finanças como conclusão de minutos.)

174ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 18 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet
– José Sarney – Fausto Castello-Branco – Petrônio
Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora –
Waldemar

Alcântara

–

Wilson

Gonçalves

–

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 257, DE 1971
(Nº 462, de 1971, na origem)

Dínarte Mariz – Jessé Freire – Domício Gondim –

Excelentíssimos Senhores Membros do
Milton Cabral – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Senado Federal:
Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante
Nos têrmos do artigo 51, combinado com o
artigo
42,
inciso V, da Constituição, tenho a honra de
– Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival
submeter à deliberação de Vossas Excelências,
Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei
João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo que "reorganiza a Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal, e dá outras providências".
Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin Farah –
Brasília, em 23 de novembro de 1971. Emílio
G.
Médici.
Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo
Capanema – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto –

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR.
Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira –
Distrito Federal, 18 de novembro de 1971.
Fernando Corrêa – Filinto Muller – Saldanha Derzi –
Accioly Filho – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso
Ramos Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido
Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 61
Srs.

Senadores.

Havendo

número

regimental,

declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do
Expediente.

Sr. Presidente:
Tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto
de lei que dispõe sôbre a reorganização da Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal, providência
de há muito reconhecida e proclamada como
indispensável ao estabelecimento de um eficiente e
racional sistema de policiamento para a Capital da
República e cidades a ela vinculadas.
Como é do conhecimento geral, a forma como
Brasília surgiu no cenário nacional, passando,
sem solução de continuidade, de simples canteiro
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de obras à condição de sede dos Podêres da União,
fêz com que a estruturação do nôvo Distrito Federal
se
processasse
de
modo
desordenado,
ressentindo-se de falhas e lacunas de tôda espécie,
com graves reflexos sôbre suas instituições
administrativas. E tal situação repercutiu com maior
intensidade no campo da segurança pública, pois a
êste setor não se dispensou, como seria de desejar,
a atenção exigida pela posição que ocupa no elenco
de funções inerentes ao Govêrno local.
A polícia civil desta unidade federativa
apresenta, quanto à sua origem e evolução,
peculiaridades e nuances que a diferenciam das
demais entidades congêneres.
Nos primórdios da construção da nova sede
do Govêrno, quando para aqui se deslocaram as
primeiras levas de trabalhadores, os encargos
concernentes a segurança pública foram confiados
ao órgão específico do Estado de Goiás. Mais tarde,
porém, em face das dificuldades surgidas no tocante
ao entrosamento da polícia goiana com as
autoridades federais, os serviços de policiamento
foram transferidos para a esfera de competência da
NOVACAP e passaram a ser executados pela
Guarda Especial de Brasília (GEB), especialmente
constituída para êsse fim.
Com a inauguração da Capital e a
conseqüente estruturação de sua vida administrativa,
era de esperar-se que os problemas de segurança
fôssem
devidamente
considerados
pelos
responsáveis pela administração do País. Entretanto,
a Lei nº 3.751, de 13-4-1960, ao dispor sôbre a
organização do nôvo Distrito Federal, não encarou a
questão
com
a
necessária
objetividade,
estabelecendo tão-sòmente que as atividades de
caráter local ficariam sob a responsabilidade do
Serviço de Polícia Metropolitana, órgão integrante do
Departamento. Federal de Segurança Pública e que,
para o seu funcionamento, foi equipado com três
Delegados e três Escrivães.
Como se vê, a organização inicialmente
concebida era excessivamente singela e incapaz
de possibilitar o atendimento das necessidades
do
Plano-Pilôto,
revelando-se
absolutamente
inexpressiva
se
considerarmos
que
o
Distrito
Federal,
em
sua
configuração

urbanística global, inclui avultado número de
cidades-satélites destinadas a absorver os
contingentes humanos que fatalmente para aqui
seriam atraídos pelas possibilidades de melhores
dias.
A solução adotada pela Lei nº 3.751/60, além
de não atender as conveniências da nova sede do
Govêrno, relativamente ao equacionamento e
solução dos problemas de segurança, ainda
representou indisfarçável anomalia por haver
inserido a polícia local no âmbito do DFSP, ao invés
de incluí-la na estrutura do Distrito Federal.
Com o advento da Revolução de março
de 1964, o problema começou a merecer a atenção
do Govêrno que, em sua ação renovadora, procurou
dispensar-lhe tratamento condizente com sua
importância no quadro das atividades da Capital do
País. Assim foi que, ao reorganizar o Departamento
Federal de Segurança Pública, a Lei nº 4.483, de 16
de novembro daquele ano,. em seu artigo 15,
criou a Polícia do Distrito Federal, estabelecendo que
esta, a partir de janeiro de 1966, passaria a integrar
a Secretaria de Segurança Pública, cuja
subordinação administrativa seria definida por
ato do Presidente da República. A Lei nº 4.483/64 foi
além, fixando desde logo a estrutura provisória do
nôvo
organismo
policial,
havendo
ainda
adotado outras medidas atinentes ao seu
funcionamento.
A
despeito
das
prescrições
legais
supramencionadas, dificuldades de natureza vária
impediram que a Secretaria de Segurança Pública
fôsse instalada na data prevista. Por êsse motivo, o
Govêrno Federal voltou a cogitar do assunto quando
da expedição do Decreto-lei nº 9, de 25-6-66,
convindo notar que, somente a 13 de março de 1967,
pelo Decreto-lei nº 315, a estruturação do referido
órgão foi definitivamente formalizada. Mas é forçoso
reconhecer que a elaboração dêste último diploma
legal, a exemplo do que ocorreu com os
anteriormente promulgados, não foi procedida de
criterioso estudo do problema que intentou
solucionar, limitando-se a repetir, com ligeiras
alterações, a estrutura e as disposições constantes
da legislação que o antecedeu, notadamente a Lei
nº 4.483/64.
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Tendo surgido, como se verifica desta
exposição, sem um sentido de planejamento e de
forma até certo ponto tumultuária, a Polícia do Distrito
Federal não poderia deixar de encontrar sérios
empecilhos no cumprimento de suas atribuições
específicas, que abrangem uma área de 5.820 Km2,
mais de uma dezena de núcleos populacionais
caracterizados por constante e desordenada expansão
demográfica, além do Plano-Pilôto que, por abrigar os
Podêres dá República, a administração local e deve ser
objeto de tratamento preferencial.
Seria, pois, inadmissível que, arcando com tão
amplas e complexas responsabilidades, a Secretaria
de Segurança Pública não fôsse convenientemente
aparelhada para o desempenho de suas importantes
funções. Não poderíamos continuar de braços
cruzados, em atitude meramente contemplativa,
enquanto verdadeira multidão de problemas ligados
à segurança da Capital da República estão
reclamando soluções urgentes e adequadas.
Semelhante procedimento não se coaduna com o
estímulo de conduta do Govêrno de Vossa
Excelência, que vêm enfrentando, com decisão e
seriedade,
tôdas
as
questões
ligadas
à
administração
pública,
equacionando-as
em
harmonia com os interêsses da coletividade.
Assim sendo, para o caso especial da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
designei uma comissão de alto nível que, após
estudar o assunto em seus mínimos detalhes, em
consonância com nossa realidade administrativa e
social, elaborou o anteprojeto de lei apenso, que
consubstancia
as
providências
consideradas
imprescindíveis à reestruturação e ao reequipamento
daquele organismo policial.
Em suas linhas gerais, a orientação que
presidiu a feitura do trabalho de que se trata pode
ser assim resumida:
a) revisão e atualização da estrutura
atualmente em vigor;
b) consolidação das disposições legais
referentes à Secretaria de Segurança Pública em
um diploma único, que passará a constituir a sua
lei orgânica;

c) inclusão na lei apenas da estrutura e da
competência básicas, deixando as divisões,
subdivisões, infra-estrutura e atribuições do pessoal
para serem definidas por Decreto do Governador do
DF;
d) redução do número de órgãos diretamente
subordinados ao Secretário e aos principais
dirigentes da Secretaria, de modo que êstes tenham
uma visão global dos serviços que chefiam e possam
efetivamente dispor de tempo e condições para
planejar, coordenar, supervisionar e controlar os
respectivos trabalhos;
e) agrupamento dos diversos órgãos
segundo a semelhança e a afinidade de suas
atribuições;
f) integração da Polícia Civil através de
reunião, sob uma chefia unificada, de todos
os elementos, órgãos e serviços com ela
relacionados;
g) integração das Polícias Civil e Militar e
do Corpo de Bombeiros, mediante a instituição
de um órgão especial – o Conselho Superior
de Informações e Operações Policiais – que
se incumbirá das tarefas relacionadas com
o planejamento de operações de policiamento
velado e ostensivo, que envolvam o emprêgo
conjunto de efetivos das três corporações acima
citadas;
h) adoção de princípio da descentralização
administrativa com o objetivo de descongestionar os
trabalhos nos diversos níveis hierárquicos;
i)
descentralização
da
execução
e
centralização da autoridade normativa.
Sem quebra do princípio da hierarquia e
sem agressão às diretrizes fixadas nas normas
relativas a licitações para compras e alienações de
material, execução de obras e serviços, tornou-se
necessária a disposição do artigo 4º do anteprojeto,
face as especiais atribuições da SEP, que exigem
o atendimento imediato de tôdas as suas
necessidades nesse setor, o que não se conseguiria
se vinculássemos a Secretaria de Segurança Pública
ao processo burocrático típico da administração
sistêmica.
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Êsse dispositivo não se constitui de manifesta
amplitude pois, as aquisições e alienações, se
referem a material (permanente e de consumo), e a
contratação de serviços se restringe à concreta
execução de tarefas relacionadas com transporte,
conservação, custódia, administração de imóveis, e
outras assemelhadas, atividades estas a serem
desempenhadas indiretamente, mediante contrato
com firmas especializadas de notória capacidade.
Ficando mantida a atual autonomia relativa do
Departamento de Administração Geral (DAG), a
aplicabilidade dos dispositivos contidos nos artigos
4º e 5º, citados.
Quanto à autonomia relativa do DAG, da PMDF
e do CBDF, o anteprojeto nada inova, e a
conveniência da Administração do Distrito Federal é
no sentido da manutenção dessa autonomia, tendo
em vista as peculiaridades envolventes, como já foi
dito, das atividades relacionadas à segurança pública.
É preciso frisar que os trabalhos de
reorganização da Secretaria de Segurança Pública
não se exaurem no documento aqui analisado, em
rápidos enfoques. Êles se revestem de maior
amplitude, estendendo-se a outros setores de
atividade, tais como reformulação do quadro de
pessoal, revisão e atualização do Estatuto do Policial,
projetos que, no devido tempo, serão submetidos à
esclarecida apreciação de Vossa Excelência.
Nesta oportunidade, tenho a honra e a
satisfação de encaminhar ao seu exame e
consideração, para efeito do disposto no art. 17, § 1º,
da Constituição Federal, o presente anteprojeto de
reorganização da SEP, na certeza de que, se o mesmo
fôr aprovado em suas linhas fundamentais, os serviços
de segurança pública do Distrito Federal estarão em
condições de cumprir, com proficiência, as relevantes
atribuições que lhe são conferidas por lei, dentro de
padrões que em nada ficam a dever aos adotados
pelas instituições policiais dos grandes centros do País.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha estima e mais alta
consideração. – Hélio Prates da Silveira –
Governador do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 106, DE 1971
Reorganiza a Secretaria de Segurança Pública
do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senador Federal decreta:
Art. 1º – À Secretaria de Segurança Pública,
SEP, órgão integrante da estrutura básica da
administração do Distrito Federal, incumbe, no
âmbito de sua jurisdição e respeitadas as
competências atribuídas por Lei a outros órgãos de
segurança:
a) planejar, coordenar, executar, controlar e
supervisionar as atividades de natureza policial,
objetivando assegurar o livre exercício dos Podêres
constituídos, a ordem e a segurança públicas;
b) promover o intercâmbio policial com
organizações congêneres, nacionais ou estrangeiras;
c) proceder a apuração de infrações penais e
desempenhar quaisquer outras atribuições de polícia
judiciária;
d) colaborar na organização e execução de
serviços policiais relacionados à prevenção e
repressão da criminalidade interestadual;
e) administrar os estabelecimentos penais e
promover a implantação de métodos e técnicas
modernas na política carcerária;
f) organizar, planejar e executar os serviços
concernentes a engenharia de tráfego e trânsito em
geral;
g) estruturar e executar os serviços de perícia
e identificação datiloscópica, civil e criminal;
h) executar, setorialmente, as atividades
relativas à administração de pessoal, material,
orçamento, contabilidade e outros serviços auxiliares
da Secretaria;
i) emprestar ampla cooperação às autoridades
administrativas e judiciárias, no tocante à aplicação
de medidas legais e regulamentares;
j) promover o aprimoramento cultural
e
profissional
dos
servidores
policiais,
mediante a instituição de cursos de formação,
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treinamento e aperfeiçoamento funcional; e
l) desempenhar quaisquer outras atribuições
que se enquadrem no âmbito de sua competência
geral ou específica.
Parágrafo único – O planejamento das
atividades relativas ao policiamento velado e
ostensivo é da competência exclusiva do Conselho
Superior de Informações e Operações Policiais.
Art. 2º A Secretaria de Segurança Pública
(SEP) terá a seguinte estrutura básica:
a) Gabinete do Secretário (GAB);
b) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);
c) Departamento de Trânsito do Distrito
Federal (DETRAN)
d) Departamento de Administração Geral
(DAG);
e) Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); e
f) Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
(CBDF).
§ 1º – O Departamento de Administração
Geral (DAG), a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal são órgãos dotados de
relativa autonomia.
§ 2º – Integram ainda a estrutura da Secretaria
de Segurança Pública, como órgãos de deliberação
coletiva:
a) Conselho Superior de Informações e
Operações Policiais (CONSIOP); e
b) Conselho de Trânsito do Distrito Federal
(CONTRANDIFE).
Art. 3º – A estrutura e a competência dos
órgãos que integram a Secretaria de Segurança
Pública, bem como as atribuições de seu pessoal,
serão definidas e regulamentadas por Decreto do
Governador do Distrito Federal, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta
Lei.
Art. 4º – A aquisição e alienação de material, a
contratação de serviços e as obras de conservação,
reparo e adaptações de exclusivo interêsse da
Secretaria serão feitas diretamente pela SEP,
observado, no que couber, o disposto nas leis
e normas regulamentares atinentes a licitações,

bem como ao sistema de contabilidade pública,
mantida, nesses casos, a subordinação hierárquica
ao Governador do Distrito Federal.
Art. 5º – As atividades relacionadas com o
transporte, conservação, custódia, administração de
imóveis e outras assemelhadas serão, de
preferência, executadas indiretamente, mediante o
contrato de emprêsas privadas especializadas.
Parágrafo único – A utilização do critério
estabelecido neste artigo fica condicionada, em
qualquer caso, ao interêsse público e às
conveniências da segurança interna.
Art. 6º – As despesas decorrentes da
execução desta Lei serão atendidas pelas dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal.
Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Agradecendo remessa de autógrafos de
decreto legislativo:
– Nº 259/71 (nº 463/71, na origem), referente
ao Decreto Legislativo nº 79/71, que aprova o texto
do Decreto-lei nº 1.190, de 14 de outubro de 1971;
– Nº 260/71 (nº 464/71, na origem), referente
ao Decreto Legislativo nº 80, de 1971, que autoriza o
Presidente da República Federativa do Brasil a
ausentar-se do País em viagem oficial aos Estados
Unidos da América.
Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado:
– Nº 258/71 (nº 461/71, na origem), referente
ao Projeto de Lei da Câmara nº 73/71 (nº 392-B/71,
na Casa de origem), que dá nova redação ao § 1º do
art. 5º da Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965,
que institui o cadastro permanente das admissões e
dispensas de empregados estabelece medidas
contra o desemprêgo e de assistência aos
desempregados, e dá outras providências. (Projeto
que se transformou na Lei nº 5.737, de 22-11-71).
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OFÍCIO
DO SR. 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo
do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 81, DE 1971
(Nº 433-A/71, na Casa de origem)
Estabelece regime de gratificação ao pessoal
à disposição do FUNRURAL, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A retribuição fixa do pessoal pôsto à
disposição do FUNRURAL pelo INPS ou por órgãos
federais, estaduais ou municipais, será aquela que o
servidor perceber pelo seu cargo efetivo, no órgão de
origem, cabendo a êste o correspondente
ressarcimento por parte do FUNRURAL.
Parágrafo único – O disposto neste artigo
aplica-se ao pessoal cujas relações de emprêgo são
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2º – Os servidores postos à disposição do
FUNRURAL, na forma do artigo anterior, farão jus a
uma gratificação especial fixada anualmente, em
tabela própria, pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social, levando-se em conta:
a) o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais;
b) a natureza específica das atribuições, a
formação profissional exigível e o nível hierárquico;
c) a correspondência das atribuições com os
cargos em comissão ou funções gratificadas
equivalentes no serviço público federal, que estejam
em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
Art. 3º – A gratificação a que se refere o art. 2º
será incorporada, para exclusivo efeito de
aposentadoria e pensão, aos vencimentos dos
servidores da administração federal, direta ou
indireta, requisitados pelo FUNRURAL, incidindo
sôbre ela os percentuais de contribuição
previdenciária.
Parágrafo único – A incorporação de
que
trata
êste
artigo
obedecerá
às

mesmas condições de tempo de serviço e de
exercício previstas no art. 180, alínea a e b, da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, e sòmente
beneficiará os servidores que estiverem percebendo
gratificação especial na data da aposentadoria
admitida a comunicação do tempo de exercício em
cargos em comissão ou funções gratificadas em
outros órgãos da administração federal direta ou
indireta.
Art. 4º – Será obrigatória, a partir do mês de
janeiro de 1972, para os contribuintes do
FUNRURAL a que se refere o art. 15, item I, alíneas
a e b, da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de
1971, a apresentação de Certificado de Regularidade
de Situação e Certificado de Quitação expedidos
pelo FUNRURAL, nos mesmos casos e para os
mesmos efeitos previstos nos arts. 141 e 142 da Lei
nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960.
Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM
Nº 430, DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
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 Trabalho e
Previdência Social, o anexo projeto de lei que
"estabelece regime de gratificação ao pessoal à
disposição
do
FUNRURAL,
e
dá
outras
providências".
Brasília, em 4 de novembro de 1971.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR.
MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SOCIAL
EM-SG-DF Nº 832
Em 1º de novembro de 1971
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República
Tenho a honra de submeter a Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei, no propósito
de adjetivar a Lei Complementar nº 11, de 25 de
maio último, conferindo a êsse diploma legal
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maior factibilidade na sua execução, em favor do lação aos servidores que se vêm dedicando com
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – entusiasmo e inusitado esfôrço às tarefas que
PRORURAL.
competem ao FUNRURAL;
A análise da presente proposição revelará a
sua oportunidade e relevância, como é consignado a
Quanto ao artigo 5º
seguir:
Os Órgãos Jurídicos do INPS entendem ser
inexigíveis os documentos referidos no artigo, sem
Quanto ao artigo 1º
que, para tanto, exista previsão legal; justifica-se,
O objetivo, de grande interêsse social, é pois, a providência, para acautelar os interêsses do
propiciar ao FUNRURAL a manutenção do índice FUNRURAL, quanto à efetividade da sua
aquisitivo de seus recursos e, em especial, meios arrecadação, visto como a inclusão do dispositivo,
suplementares para ampliação da assistência de sob forma regulamentar, em decreto, resultaria
saúde
aos
trabalhadores
rurais
de
seus inoperante.
dependentes; é adequado lembrar que o próprio
Aproveito a oportunidade para renovar a
Banco Central aufere juros de 12% a.a. sôbre seus Vossa Excelência meus protestos do mais profundo
depósitos compulsórios no Banco do Brasil S.A.; vale respeito. – Júlio Barata.
registrar, outrossim, ao tratar-se das Obrigações
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de
Reajustáveis do Tesouro Nacional, o ensejo que se Finanças.)
oferece à União de participar indiretamente, do
custeio do PRORURAL, carreando para êste sistema
PARECERES
coletivo de benefícios, em socorro da parte menos
protegida do povo – as famílias trabalhadoras do
PARECER
campo – aquela renda que, de outro modo,
Nº 607, DE 1971
beneficiará interêsses privados, às expensas dos
cofres da Nação; a medida granjeará, no julgamento
da Comissão de Economia, sôbre o Projeto
público, o conceito de uma reparação meritória, em de Lei da Câmara nº 77, de 1971 (nº 2.327-B/70, na
favor dos trabalhadores do campo, já que o origem), que altera a legislação sôbre distribuição
orçamento federal não poderá consignar qualquer gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou
dotação para completar a receita do FUNRURAL;
concurso, a título de propaganda, estabelece normas
de proteção à poupança popular, e dá outras
Quanto aos artigos 2º, 3º, 4º e seus parágrafos
providências.
Recorre-se a providências imprescindíveis,
destinadas a possibilitar ao FUNRURAL a
obtenção de servidores qualificados, atendendo-se
as peculiaridades administrativas do Órgão, que
atuará apenas com pessoal requisitado, portanto
sem quadro próprio – pelo menos no interregno
inicial, de um ou dois anos – dentro de um sistema
de trabalho cujos resultados se têm mostrado
bastante satisfatórios, e cuja continuidade
assegura eficiência da "atividade-meio" a custos
módicos, através da utilização de pessoal pouco
numeroso, pela premiação à qualidade e freio à
quantidade, e mediante a adjudicação do trabalho
prosaico a terceiros, disciplinado em contratos com
pessoas jurídicas; além disso, a modalidade
representa um estímulo, e a prática de justiça, em re-

Relator: Sr. Wilson Campos
Alterar a legislação relativa à distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou
concurso, a título de propaganda, e estabelecer
normas de proteção à poupança popular, além de
dar outras providências, é objetivo do Projeto de Lei
que vem ao estudo desta Comissão.
É de autoria do Poder Executivo a proposição,
que foi submetida ao Congresso, nos têrmos do disposto
no art. 51, da Constituição, e se acha acompanhado de
Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda. O
documento ministerial informa que no momento a
distribuição de prêmios gratuitos, da maneira já indicada,
é prevista no Decreto-Lei nº 7.390, de 3 de setembro de
1945. Êsse ato legislativo delega ao Ministério da
Fazenda competência para supervisionar o assunto
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e, por isso mesmo, "em cada caso, a realização
dessas atividades está condicionada à prévia
autorização e ao cumprimento das exigências
discriminadas na legislação vigente:" Frisa o
Ministro:
"A multiplicação dessas práticas, nas suas
variadas modalidades, decorrente, em parte, do
desenvolvimento dos meios de divulgação, e a
necessidade de resguardar a poupança popular,
sobretudo a das classes menos favorecidas, abrigou
a autoridade fazendária a uma crescente vigilância e
à expedição de atos administrativos, visando a
controlar as referidas atividades."
Confessa o titular da Fazenda, que, apesar da
ação administrativa, o Decreto-lei nº 7.390, de 1945,
não mais atende à situação; encontra-se
desatualizado e sem condições de eficiência. Daí a
necessidade de normas protetoras da poupança
popular, que correspondam a diretrizes de interêsse
público relevante e visem "a afastar fatores de
perturbação dos processos normais da economia."
Na realidade os métodos de propaganda atuais
forçam psicològicamente o comprador; muitas vêzes
a propaganda utiliza práticas danosas à economia
em geral, resultando em prejuízos às camadas
sociais de pequenos ou médios recursos, as quais
"devem ser eficientemente protegidas em benefício
dos superiores interêsses da Administração."
O projeto reformula, essencialmente, a
legislação, conforme especifica a exposição de
motivos, nos itens 7 a 24 em que examina as
modificações introduzidas e as justifica, salientando
que há urgência de disciplinamento "a fim de que o
Poder Público não permaneça a descoberto ante as
impunes investidas contra a poupança popular que
se vêm operando através das referidas atividades,
nas mais diferentes modalidades."
Na Câmara, o texto encaminhado pelo
Executivo sofreu restrições, tendo as Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças aprovado
substitutivos diferentes. O Plenário aprovou o
Substitutivo da Comissão de Finanças.
A matéria é do interêsse do Poder
Executivo
e
considerada
de
necessida-

de urgente, e pelo que ficou exposto, é de
extraordinária significação econômica. Somos,
portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1971. – Magalhães Pinto, Presidente. – Wilson
Campos, Relator – Augusto Franco – Helvídio Nunes
– Vasconcelos Torres – Milton Cabral – Franco
Montoro – José Lindoso.
PARECER
Nº 608, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 77, de 1971.
Relator: Sr. Milton Trindade
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional o presente
projeto, que altera a legislação sôbre distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou
concurso, a título de propaganda, estabelece normas
de proteção à poupança popular e dá outras
providências.
2. Na Exposição de Motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Sr. Ministro da Fazenda
salienta que: o Decreto-lei nº 7.930, de 1945, que
atualmente disciplina a matéria, está superado
porquanto exige da autoridade fazendária uma
crescente vigilância e conseqüente expedição de
atos administrativos, visando a controlar as referidas
atividades.
Diz, ainda, o aludido documento:
"A inclusão no projeto de lei ora submetido a
Vossa Excelência, de normas protetoras da poupança
popular, corresponde a diretrizes de interêsse público
relevante, pois visa a afastar fatôres de perturbação
dos processos normais da economia. A Administração
Pública vem acompanhando o surgimento de certas
práticas operacionais, cujo desenvolvimento é danoso
à economia em geral, com efeitos prejudiciais às
camadas populares de pequenos ou médios recursos,
que devem ser eficientemente protegidas em
benefício dos superiores interêsses da Administração.
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Pelo projeto em foco são substancialmente
reformuladas as normas relativas ao contrôle,
fiscalização e penalidades que regulam a matéria.
O artigo 1º dispõe sôbre a prévia autorização
dêste Ministério para as atividades ali enunciadas,
limitando a sua concessão ao prazo máximo de um
ano, cancelável a qualquer tempo e restrita às
pessoas jurídicas ali designadas. A forma de
realização dos sorteios (pela Loteria Federal), a
inconversibilidade em dinheiro dos prêmios
distribuídos e, especialmente, a destinação dos
prêmios não reclamados (que serão incorporados ao
Patrimônio da Fazenda Nacional) – são medidas que
se completam dentro do sistema de proteção ao
público e de moralização da atividade em causa.
A "Taxa de Distribuição de Prêmios", regulada
no artigo 2º, tem sua denominação dada pelo § 3º do
artigo 14 do Decreto-lei nº 34, de 18 de novembro de
1966; criada pelo citado Decreto-lei nº 7.930, de 3 de
setembro de 1945 e visa a compensar os encargos
financeiros de administração e fiscalização das
atividades em questão.
A proibição a que se refere o artigo 3º objetiva
obstar prática de largo uso, consistente na realização
de sorteios e promoções semelhantes com o uso de
nomes de pessoas ou de sociedades civis, em que o
interêsse visado é mais a renda auferida com o
sorteio dos prêmios do que pròpriamente a
divulgação dos produtos constantes da promoção.
Pelo artigo 4º são relacionadas as
modalidades de sorteio ou concursos admitidas,
independentemente de autorização, condicionadas,
no caso do inciso I, à qualificação do titular (pessoa
jurídica de direito público), aos objetivos visados e à
ausência do interêsse econômico; no caso do inciso
II, ao caráter cultural, artístico ou desportivo da
promoção, também sem finalidade lucrativa.
Aparenta
excessivo
rigor
a
proibição
constante
do
artigo
5º
De-

monstrou a experiência que as sociedades ali
referidas sistemàticamente cometiam a terceiros a
realização dos sorteios cuja autorização recebiam,
os quais participavam da quase totalidade das
vantagens econômicas da promoção e, acobertados
pelo nome do suposto beneficiário, sem
responsabilidade pessoal, agiam de forma a expor os
participantes a tôda sorte de exploração. Êsse tipo
de atividade proliferou de tal forma que o seu
contrôle e fiscalização se tornou pràticamente
impossível. Aliás, cabe assinalar que a atual
legislação sôbre Loteria Federal (Lei nº 5.252, de 511-1968 e Decreto-lei nº 204, de 27-2-1967), assim
como a disciplina da Loteria Esportiva (Decreto-lei nº
594, de 27-5-1969) estabelecem a derivação de
recursos financeiros para fins educativos, sociais e
desportivos, segundo técnicas de administração
financeira com rendimento e alcance racionalmente
avaliados, no interêsse geral.
O artigo 6º enumera as operações de
captação de poupança não reguladas por lei
especial, que passarão a ser subordinadas à
vigilância dos podêres públicos pela forma
disciplinada no projeto. Serviu de critério definidor
dessa enumeração o recebimento antecipado do
preço da coisa ou do serviço.
As operações ali disciplinadas implicam, tôdas
elas, na coleta antecipada de poupança popular,
mediante futura contra-prestação em bens e serviços
oferecidos aos participantes: os chamados consórcios,
mútuos e assemelhados, sistemas de financiamento
destinados a proporcionar a aquisição de bens móveis;
as vendas de cotas de propriedade ou de utilização de
patrimônio de entidades civis, conhecidas como "títulos
patrimoniais" e "títulos de proprietário"; a venda de
mercadorias a prestação, sem a entrega imediata das
mesmas, que é a mais antiga dessas modalidades.
No disciplinamento da matéria releva destacar
o rigor com que se procura resguardar os interês-
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ses dos participantes prestamistas.
A autorização para a prática das atividades em
causa melhor se enquadra nas atribuições dêste
Ministério, não só pelo aparelhamento fiscalizador
adequado de que dispõe, como também pela
natureza das operações que envolvem.
Por outro lado, a prática tem demonstrado que
a legislação disciplinadora de atividades como as
referidas no artigo 6º deve se limitar às normas de
ordem
geral,
para
conferir
à
autoridade
administrativa maior elasticidade e amplitude de
podêres de regulamentação a fim de acompanhar o
rápido crescimento tecnológico e a diversificação de
modalidades
das
mencionadas
operações,
indelimitáveis no próprio regulamento. Assim, pelo
projeto (art. 7º), à autoridade concedente, por mais
próxima dos fatos, caberá estabelecer condições
capazes de assegurar medidas efetivas de proteção
aos participantes naquelas atividades de poupança
popular.
A responsabilidade fixada no artigo 8º, para os
diretores, sócios, gerentes e prepostos da emprêsa
que realizar operações previstas no artigo 6º, é mais
uma medida de proteção aos prestamistas
participantes. A intervenção do Conselho Monetário
Nacional, estabelecida no artigo 9º, enfeixa o elenco
de cautelas adotadas para o contrôle das
mencionadas atividades, na medida em que elas
possam se assemelhar a operações financeiras.
Pelos artigos 10 a 13 são fixadas as
penalidades aplicáveis às infrações aos dispositivos
antes examinados. Tratando-se, na maior parte, de
práticas admitidas por derrogação de norma de
Direito Penal, que proíbe os jogos de azar, e, ainda,
pelo fato de estar em jôgo a economia popular,
cabível é a quantificação da penalidade em elevado
grau, conforme ali estabelecido.
No
caso
de
distribuição
de
prêmios
mediante
sorteio
ou
concur-

so a penalidade é relacionada com o bem a sortear
(perda e multa igual ao seu valor), além da proibição,
por cinco anos, de realizar as citadas operações (art.
10, inciso I); mais rigorosa nas operações de coleta
antecipada de poupança popular mediante futura
contraprestação, quando será 10 anos o período de
proibição (inciso II).
Ainda para essas últimas operações prevê o
artigo 11 a cassação da autorização, a proibição de
realizar novas operações pelo prazo de cinco anos,
além de multa, no caso de não cumprimento dos
respectivos planos. Idênticas penalidades são
previstas para as operações de sorteios, pelo
descumprimento dos planos, conforme estabelece o
artigo 12.
Pelo não recolhimento da taxa instituída no
referido projeto, dentro do prazo nêle previsto, é
estabelecida a pena de multa igual a 50% do
respectivo valor (artigo 13).
O artigo 14 estabelece uma penalidade
residual para as infrações à lei, ao seu regulamento
e aos atos normativos destinados a completá-lo,
quando não seja prevista penalidade específica.
Em qualquer caso, as penalidades previstas
não excluem a responsabilidade do infrator perante a
lei penal, conforme está fixado no artigo 15, em face
da natureza da matéria.
O artigo 17 comete aos agentes fiscais do
Ministério da Fazenda a atribuição de fiscalizar as
mencionadas operações, o que se justifica
plenamente, tendo em vista a longa experiência dos
aludidos servidores no referido setor e pela própria
natureza das tarefas funcionais que lhes competem.
Pela norma estabelecida no artigo 16
transfere-se ao regulamento o poder de baixar as
normas de caráter processual necessárias à
formalização da apuração das infrações, a fim de se
estabelecer
uniformidade
com
os
demais
procedimentos fiscais.
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Os artigos 18 e 19 regulam as situações
transitórias relativas às autorizações já existentes, de
sorte a conciliar os direitos dos respectivos titulares
com as obrigações da lei nova e a não prejudicar os
usuários ou participantes."
3. A leitura da exposição de motivos e da
proposição ora em exame ressalta a sua importância
e conveniência administrativa, não sòmente quanto
aos objetivos específicos colimados, mas, também
quando resguarda a poupança popular das
investidas que contra ela se vem operando.
4. A Câmara dos Deputados, examinando a
proposição, aprovou-a, nos têrmos de um
substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças,
após ser anexado o projeto do Senado Federal nº
2.086, de 1964, que "dispõe sôbre a venda de
imóveis a prestações mediante sorteio", por tratarem
de matérias análogas.
5. Do ponto de vista financeiro cumpre
destacar algumas contradições do projeto original,
motivo de apresentação do substitutivo na Câmara
dos Deputados:
"O § 3º do artigo 1º do Projeto estatui que os
"prêmios não sorteados ou ganhos", se não forem
reclamados no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
serão "incorporados ao Patrimônio da Fazenda
Nacional, que proverá sôbre sua destinação".
Além de notar-se, na redação aludida, o fato
de que um prêmio que não foi sorteado não tem
titular que o possa reclamar em tempo algum, essa
incorporação ao Patrimônio da Fazenda Nacional
poderá eventualmente, encher o Ministério de
milhares de prêmios sem maior significação – caixas
de Bombril, garrafa de Coca-Cola, chaveiros,
canivetes, e também, geladeiras, televisores e
outros, sendo o número e quantidade dos primeiros,
òbviamente, muito maior que os dos segundos.
Assim, além da evidente inconveniência prática
da medida, ela não concorreria em nada para o

escopo desejado no Projeto – apenas criando
dificuldades imensas para o próprio Ministério e para
as Emprêsas, sem quaisquer vantagens para os
prestamistas.
E esta conclusão mais se acentua, quando se
verifica que o § 3º do artigo 1º terá uma enorme e
não prevista repercussão no Impôsto de Renda das
emprêsas
atingidas
pelo
Projeto
e
conseqüentemente também do correspondente a
seus sócios e acionistas, porque, obrigados à
entrega de todos os prêmios prometidos, mesmo
quando não caírem por sorte a qualquer beneficiário
(hipótese em que, pelo Projeto, seriam incorporados
ao Patrimônio Nacional), o valor total dos prêmios
prometidos, acrescidos de 14,5% de ICM e de 12%
da Taxa referida no artigo 2º do Projeto, reduzidos
como despesa operacional, reduziriam o Impôsto de
Renda dos mesmos a cêrca de 40% daquela soma.
A Fazenda Nacional dêste modo, lhes pagaria,
indiretamente, por via de redução do Impôsto de
Renda, quase a metade da propaganda feita por
meio de sorteio de prêmios, beneficiando primeiro as
grandes emprêsas, em detrimento das de menor
porte. "Mutatis mutandis", a mesma ordem de
considerações
poderá
ser
aplicada
às
conseqüências do § 3º do artigo 6º, aconselhando a
substituição de ambas as proposições.
Omitiu o Projeto qualquer referência às
operações de promessas de venda de imóveis,
loteados, sem imissão do comprador na posse dos
mesmos, e com pagamento antecipado do preço.
Esta modalidade de Contrato difere das demais em
vários pontos, necessitando de regulamentação
especial, como tem hoje, apenas atualizada e quiçá
submetendo-as a exigências que as tornem não só
compatíveis com o Plano Nacional de Habitação e o
Plano de Integração Nacional, como capazes de
integrar-se nos mesmos, que evidentemente
muito poderiam ajudar e facilitar. Impõe-se,
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por isto, o seu destaque na enumeração das
operações do art. 6º do Projeto, para permitir
regulamentação específica da mesma.
6. O exame do substitutivo aprovado pela
Câmara dos Deputados conduz às seguintes
conclusões:
1ª a proposição visa a coibir os notórios
abusos que se vem verificando na distribuição de
prêmios mediante sorteio, regulando-a de modo a
impedir êsses abusos e limitá-la a níveis
convenientes, evitando, ao mesmo tempo, que
venham a pesar demasiado nos custos, e
conseqüentemente, nos preços das utilidades; e
2º) colocar as diversas modalidades de
captação da pequena poupança popular a serviço do
povo, e não sòmente em benefício das emprêsas.
7. A reformulação do projeto original foi
elaborada com a assessoria dos técnicos do
Ministério da Fazenda, motivo por que foi evitada a
possibilidade de o total dos prêmios ser entregue ao
sorteado ou à Fazenda, o que propiciaria um
acréscimo tal nas despesas operacionais da emprêsa
que lhes reduziria fortemente o Impôsto de Renda, e,
conseqüentemente, a eventualidade de a União
financiar parte considerável dessas operações.
8. O substitutivo altera também, a alíquota da
taxa de distribuição de prêmios, estabelecida no § 3º
do art. 14 do Decreto-lei nº 34, de 1966. De 12%,
como estava no artigo 2º do projeto original, passa a
10%, conforme o artigo 5º do substitutivo:
"Art. 5º – A concessão da autorização prevista
no art. 1º sujeita as emprêsas autorizadas ao
pagamento, a partir de 1º de janeiro de 1972, da
"Taxa de Distribuição de Prêmios" de 10% (dez por
cento), incidente sôbre o valor da promoção
autorizada, assim compreendida a soma dos valôres
dos prêmios prometidos."
Os motivos que informam essa redução
situam-se no fato de que "a redução da alíquota da
mesma taxa, de 12% para 10%, representa,
apenas um reajuste, tendo em vista que a mesma
redução da alíquota corresponde um aumento na
base de calculo", segundo o entendimento da Câ-

mara dos Deputados e a assessoria do Ministério da
Fazenda.
9. A proposição, como se depreende, contém
um alto sentido social e econômico, digno de todos
elogios, motivo pelo qual opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Milton Trindade,
Relator – Ruy Santos – Amaral Peixoto – Tarso
Dutra, com restrições – Wilson Gonçalves –
Saldanha Derzi – Cattete Pinheiro – Dinarte Mariz –
Daniel Krieger.
PARECER
Nº 609, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 76, de 1971 (nº 410-B/71, na
Câmara dos Deputados), que autoriza a doação de
próprio nacional à Prefeitura de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Relator: Sr. Ruy Santos
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, o
Senhor Presidente da República submete à
apreciação do Congresso Nacional o presente
projeto, que autoriza doação de próprio nacional à
Prefeitura de Juiz de Fora, no Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.
2. Na Exposição de Motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Sr. Ministro da Fazenda, diz:
"No anexo processo, pleiteia a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a
cessão da área de 5.506 metros quadrados, de
propriedade da União, situada nas margens do
Córrego da Independência, próximo à Praça Antônio
Carlos, naquele Município, utilizada na canalização
do referido Córrego e na abertura de uma avenida.
2. As referidas obras de urbanização
foram realizadas em terreno sob a administração
da 4ª Região Militar, cujo Comando, em
entendimentos com a Prefeitura interessada,
consentiu na utilização da referida área, com a de-
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molição de benfeitorias ali existentes, mediante
indenização do valor destas, estimado em Cr$
92.570,50, pagáveis em dinheiro ou em obras de
pavimentação de interêsse do Exército.
3. Tratando-se de área entregue à Prefeitura
de Juiz de Fora para canalização de córrego e
abertura de logradouro público, o que tornaria pouco
viável seu reaproveitamento, no futuro, em serviço
público federal, entende o Serviço do Patrimônio da
União mais conveniente que se transfira a área ao
patrimônio do Município, em vez de se fazer apenas
a cessão do uso, caso em que se mantém o vínculo
da propriedade federal e a conseqüente necessidade
de registros e controles, onerando improfìcuamente
os custos dos serviços administrativos.
4. Procurando solucionar o assunto, com
vistas à conciliação dos interêsses do Ministério do
Exército e da Prefeitura, elaborou o Serviço do
Patrimônio da União, com apoio da Secretaria Geral
do Ministério da Fazenda, anteprojeto de ato
legislativo autorizando a doação da área àquela
Municipalidade e a abertura, por aquela Secretaria
de Estado, de crédito especial até o limite de Cr$
92.570,50. A autorização para abertura de crédito
especial seria utilizada no montante que viesse a ser
pago em dinheiro, a título de indenização, sendo de
notar que a Prefeitura já recolheu à Tesouraria da 4ª
Região Militar a quantia de Cr$ 60.000,00.
5. O anteprojeto elaborado foi examinado pelo
Ministério do Exército, que o aprovou".
3. Do ponto de vista financeiro, convém
transcrever os artigos 3º e 4º do presente projeto:
"Art. 3º – A indenização à União Federal,
pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de Cr$
92.570,50 (noventa e dois mil, quenhentos e
setenta cruzeiros e cinqüenta centavos),
correspondente ao valor atribuído às benfeitorias
que existiam na área em doação e que foram
demolidas para realização das obras de urba-

nização, poderá ser recebida em dinheiro ou em
prestação de serviços, na forma acordada entre a
referida Prefeitura e o Ministério do Exército.
§ 1º – Os recursos em dinheiro provenientes da
indenização a que se refere êste artigo serão
destinados ao Fundo do Exército, para aplicação em
obras de urbanização de interêsse do Ministério do
Exército, na área sob a jurisdição da 4ª Região Militar.
§ 2º – Havendo pagamento em prestação de
serviços, caberá ao Ministério do Exército fiscalizar
sua execução.
Art. 4º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério do Exército, crédito especial até
o limite de Cr$ 92.570,50 (noventa e dois mil,
quinhentos e setenta cruzeiros e cinqüenta
centavos), para aplicação dos recursos de que trata
o art. 3º na forma ali prevista, com a seguinte
classificação: Programa – Habitação e Planejamento
Urbano; Projeto – Obras de Urbanização na área sob
a jurisdição da 4ª Região Militar, através do Fundo
do Exército; Categoria Econômica 4.1.1.0.1".
4. Não cabe a esta Comissão indagar da
conveniência do presente projeto, salvo o fato de que
a proposição como está regida, está de acôrdo com
o argumento geral no sentido de que os Municípios
não podem ter o seu progresso e as suas exigências
sociais barradas pela existência de próprios federais
em seu território.
Dessarte, temos apenas a aduzir que a
proposição satisfaz as exigências estabelecidas na
legislação específica – em particular, a Lei nº 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Ruy Santos,
Relator – Cattete Pinheiro – Saldanha Derzi – Wilson
Gonçalves – Tarso Dutra – Amaral Peixoto – Dinarte
Mariz – Daniel Krieger.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Expediente lido vai à publicação.
Sôbre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 107, DE 1971
Aplica aos militares julgados definitivamente
incapazes as mesmas normas que disciplinam a
inspeção médica para os servidores civis e os
empregados em geral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aplicáveis aos abrangidos pelo
artigo 141 do Decreto-lei nº 728, de 4 de agôsto de
1969, as normas da Lei nº 4.098, de 19 de julho de
1962.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O Decreto-lei nº 728, de 4 de agôsto de 1969,
que aprovou o Código de Vencimentos dos Militares,
assim dispõe sôbre o Auxílio-Invalidez:
"Art. 141 – O militar em atividade, inclusive o de
que trata o artigo 143 dêste Código, julgado incapaz
definitivamente por um dos motivos constantes do
item 4 do artigo 139, ao passar para a inatividade terá
direito a um Auxílio-Invalidez no valor de 20% (vinte
por cento) da "base de cálculo" de que trata o art. 138,
desde que seja considerado total e permanentemente
inválido para qualquer trabalho e sem possibilidade de
prover os meios de sua subsistência.
§ 1º – Faz jus ao mesmo benefício o militar
enquadrado nos artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.795,
de 23 de janeiro de 1946, desde que julgado total e
permanentemente inválido para qualquer trabalho e
definitivamente incapaz para o serviço militar.
§ 2º – Para continuidade do direito ao
recebimento do Auxílio-Invalidez, o militar ficará
sujeito
a
apresentar,
anualmente,
decla-

ração de que não exerce nenhuma atividade
remunerada, pública ou privada, e, a critério da
administração, a submeter-se, perìodicamente, a
inspeção de saúde de contrôle. No caso de oficial
mentalmente enfêrmo ou de praça, aquela
declaração deverá ser firmada por dois oficiais da
ativa das Fôrças Armadas.
§ 3º – O Auxílio-Invalidez será suspenso
automàticamente, pela autoridade competente, se fôr
verificado que o militar nas condições dêste artigo
exerça ou tenha exercido após o recebimento do
auxílio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis, bem como se fôr julgado
apto em inspeção de saúde, a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 4º – O Auxílio-Invalidez não poderá ser
inferior ao valor do sôldo de cabo engajado."
Fica, dessa forma, indefinidamente, o
beneficiário dêsse dispositivo legal sujeito à inspeção
de saúde, critério que contrasta, frontalmente, com o
estabelecido para os servidores públicos civis e
segurados da previdência social, cuja situação está
regulada pela seguinte legislação:
LEI Nº 4.098
DE 19 DE JULHO DE 1962
Art. 1º – Ficam dispensados da inspeção
médica periódica de que cogita o art. 2º da Lei nº
1.050, de 3 de janeiro de 1950, os funcionários
públicos aposentados que contem 60 (sessenta)
anos de idade ou mais de 30 (trinta) anos de serviço,
incluído o período de inatividade.
Parágrafo único – De inspeção médica
também ficam dispensados, em idênticas condições,
os aposentados pelos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Nada mais faz, portanto, o projeto, senão dar
identidade de tratamento a situações iguais.
Ao
apresentá-lo
inspiramo-nos
nas
razões
constantes
da
carta
que
re-
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cebemos do ex-combatente Antônio do Prado Jr., da
qual destacamos as seguintes considerações:
"Os ex-combatentes estão sendo lesados nos
seus direitos, adquiridos através do seu sacrifício,
reconhecidos por leis que sem nenhuma explicação
justa e sem nenhuma vantagem, para a moralização
dos bons costumes e dos cofres públicos, foram pura
e simplesmente usurpados pelo Decreto-lei nº 728,
de 6 de agôsto de 1969.
Hoje, muitos de nós, com mais de 50 anos,
sem uma profissão definida, desajustados que
estamos por fôrça das circunstâncias, sem
possibilidade de conseguir qualquer outro meio
de prover a nossa subsistência e dos
nossos filhos, estamos ameaçados de perder
mais de 1/3 da nossa aposentadoria por
imposição da lei supracitada que nos retirou
alugumas vantagens e transformou a Etapa de
Asilados, em Auxílio-Invalidez, para cuja
percepção a lei exige:
1º – Exame Médico anual feito por junta
médica militar, onde se o elemento fôr julgado capaz,
independentemente
de
sua
idade,
perde
automàticamente o tal auxílio-invalidez que
corresponde a 1/3 dos seus proventos e sem direito
a recorrer.
2º – Apresentação de uma declaração de
que não está prestando serviços remunerados a
emprêsas públicas ou privadas. Esta declaração
deve ser firmada por dois oficiais da ativa das
Fôrças Armadas. A não-apresentação dessa
declaração implica na perda de 1/3 dos seus
proventos. Conseguir os dois oficiais que abonem
a declaração é coisa quase que impossível,
pois ninguém em sã consciência abonará a
declaração de um "desconhecido" e há também
os casos dos que residem em localidades,
onde não existem oficiais da ativa das
Fôrças Armadas. Esta declaração já está
formando dentro das repartições determinados
"grupos" que se comprometem a conseguir as
assinaturas, mediante uma "compensação".
É a corrupção "exatamente onde nem de
longe se possa imaginar que ela exista. Essa

lei, além de lesar os direitos dos ex-combatentes,
vem criando uma situação difícil e humilhante para
os reformados."
É assim patente o sentido de justiça e
humanidade do projeto.
Confiamos, por isso, na sua aprovação.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1971. – Franco Montoro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Segurança Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto lido vai à publicação e, em seguida, às
Comissões competentes.
No Expediente lido, figura a Mensagem nº
257, de 1971, (nº 462/71, na origem), pela qual o Sr.
Presidente da República submete ao Senado
Federal o Projeto de Lei do Senado nº 106, de 1971
– DF, que reorganiza a Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal, e dá outras providências.
A matéria será despachada às Comissões de
Constituição e Justiça e do Distrito Federal.
Amanhã, durante a Sessão Ordinária, deverá
proceder-se, nos têrmos da alínea a do art. 12 da Lei
nº 4.284, de 20 de novembro de 1963, à eleição do
Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas – IPC, ficando, desde já, os Senhores
Senadores convocados para êsse fim.
Não há oradores inscritos.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 79, de 1971 (nº 441-C/71, na Casa de
origem), que altera o art. 407 do Decreto-lei nº 1.004,
de 21 de outubro de 1969 (Código Penal) (incluído
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício concedida na sessão anterior), tendo:
PARECER, sob nº 598, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
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Em discussão o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEIRO (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo
dizer duas palavras, apenas para justificar a
necessidade do Poder Legislativo.
O Código Penal é um decreto-lei que não teve
o crivo do debate legislativo e, por isso, a cada ano,
se tem que adiar a sua aprovação. Já agora, se adia
para 1973. Assim se adiarão tôdas as leis feitas sem
a participação do Parlamento.
Nesta oportunidade é preciso encarecer o
papel do Poder Legislativo no debate, na crítica, no
cotejo, no contraste indispensáveis às leis boas, às
leis duradouras, às leis possíveis.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continua em discussão o projeto.
Se mais nenhum Sr. Senador desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
À sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 79, DE 1971
(Nº 441-C/71, na Casa de origem)

de julho de 1970, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 407 – Êste código entrará em vigor no dia
1º de janeiro de 1973."
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 56, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Finanças como conclusão de seu
Parecer nº 599, de 1971), que aprova a alteração do
art. 4º da Resolução nº 92, de 27 de novembro de
1970 (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:
PARECER, sob nº 600, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 56, DE 1971

Altera o art. 407 do Decreto-lei nº 1.004, de 21
Aprova a alteração do artigo 4º da Resolução
de outubro de 1969 (Código Penal).
nº 92, de 27 de novembro de 1970.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A proibição contida no artigo 4º da
Art. 1º – O art. 407 do Decreto-lei nº 1.004, Resolução nº 92, de 27-11-70, não se aplica às
de 21 de outubro de 1969, alterado pelas leis n os operações
de
crédito
objetivando
os
5.573, de 1º de dezembro de 1969, e 5.597, de 31 financiamentos a seguir indicados, cujos va-
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lôres serão considerados extralimites em função do
que determina a Resolução nº 58, de 23-10-68,
revigorada pela de nº 79, de 21-10-70:
I – Máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas.
II – Máquinas e equipamentos rodoviários.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):

2

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 55, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 590, de
1971), que suspende a execução do art. 21, letra b
da Deliberação nº 1.564, de 1963, do Município de
Campos, Estado do Rio de Janeiro, na parte em que
manda aplicar, com base de cálculo, a soma das
transações nas operações a que se refere o art. 50,
Item 3
§ 3º, da Deliberação nº 488, de 1.955, daquele
Município, declarado inconstitucional por decisão
Discussão, em turno único, do Parecer da definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
Mensagem nº 256, de 1971 (nº 457, de 1971, na
3
origem), pela qual o Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Dr. Carlos
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Coqueijo Torreão da Costa para exercer o cargo de Lei do Senado nº 37, de 1971, de autoria do Sr.
Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho.
Senador Tarso Dutra, que dispõe sôbre o pagamento
de juros moratórios nas condenações da Fazenda
De acôrdo com o disposto na alínea "h" do art. Pública, tendo:
405 do Regimento Interno, a matéria constante do
item 3º da pauta deverá ser apreciada em Sessão
PARECERES, sob nos 577 e 578, de 1971,
secreta. Solicito dos senhores funcionários as das Comissões:
providências necessárias para que seja observado o
– de Constituição e Justiça, favorável, nos
preceito regimental.
têrmos do substitutivo que apresenta;
– de Finanças, favorável nos têrmos do
(A Sessão torna-se secreta às 18 horas e 20
minutos e volta a ser pública às 18 horas e 30 Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
4
A Sessão volta a ser pública.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Sessão, designando, antes, para a Ordinária de Lei de Senado nº 88, de 1971, de autoria do Sr.
amanhã a seguinte:
Senador Franco Montoro, que permite a justificação
judicial na comprovação do tempo de serviço para
ORDEM DO DIA
aposentadoria, dando nova redação ao § 9º do artigo
32 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei nº
1
3.807, de 26 de agôsto de 1960), tendo:
PARECERES, sob nos 572 e 573, de 1971,
de
na das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
do
e
juridicidade
e
pela
de constitucionalidade
apresentação da emenda nº 1-CCJ;
– de Legislação Social, favorável.
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 576, de 1971,
Está encerrada a Sessão.
da Comissão:
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 30
– de Finanças.
minutos.)
Discussão, em turno único, do Projeto
Decreto Legislativo nº 17, de 1971 (nº 9/71,
Câmara dos Deputados), que aprova as contas
Presidente da República, relativas ao exercício
1959, tendo:

175ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA, CARLOS LINDENBERG E CLODOMIR MILET
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Flávio Brito – José Lindoso –
Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa
– Clodomir Milet – Petrônio Portella – Helvídio Nunes
– Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Dinarte
Mariz – Domício Gondim – Wilson Campos – Arnon
de Mello – Augusto Franco – Leandro Maciel –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias
– Ruy Santos – Carlos Lindenberg – João Calmon –
Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Carvalho
Pinto – Franco Montoro – Benedito Ferreira – Emival
Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto
Müller – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Ney Braga
– Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 41
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS
SEGUINTES TÊRMOS
MENSAGEM
Nº 261, DE 1971
(Nº 466/71, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos têrmos do art. 51, combinado
com o artigo 42, inciso V, da Consti-

tuição, tenho a honra de submeter à deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de exposição de
motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o
anexo projeto de lei que "dispõe sôbre o Quadro de
Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal, e dá outras providências".
Brasília, em 24 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

SR.

E.M.E.
Nº /71–GDF
Distrito Federal, de novembro de 1971.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à elevada
apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto
de lei que trata da reformulação do Quadro de
Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública do
DF, providência que se insere no contexto das
medidas consideradas como prementes e inadiáveis
no sentido da adequação do nosso organismo
policial às concretas necessidades do Distrito
Federal, relativamente à ordem e segurança
públicas.
2. A motivação da providência, ora proposta,
está fulcrada em aspectos envolventes do
surgimento e evolução da atividade policial no
Distrito Federal, que serão expostos e analisados a
seguir.
3.
Como
conseqüência
direta
do
deslocamento da Capital da República para a área
geográfica do Planalto Central, a par da ocorrência
de outros fatos determinantes, foi criado em Brasília
o Departamento Federal de Segurança Pública, a
que se atribuiu a competência para organizar e
executar os serviços policiais na nova sede dos
Podêres da União. Vale ressaltar que tais serviços
eram executados, no antigo Distrito Federal, por
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órgão específico que estava subordinado ao
Ministério da Justiça, gozando os seus servidores do
status de funcionários públicos federais.
4. Estruturado em bases extremamente
singelas, foi o Departamento Federal de Segurança
Pública (DFSP) dotado com um quadro provisório de
pessoal, sendo os seus cargos providos com
elementos recrutados em Brasília.
5. Decorridos alguns anos da inauguração da
nova Capital, o expressivo aumento de sua
população, a transferência de vários órgãos públicos
e de algumas representações diplomáticas, assim
como o advento da Revolução de Março de 1964,
fizeram com que o Govêrno Federal voltasse a sua
atenção para o DFSP, que demonstrava a sua
insuficiência e ineficiência na solução de problemas
atinentes à segurança pública, resultantes que eram
de uma estrutura monocular, aliada a um quadro de
pessoal sem substância.
6. Assim é que, a 16 de novembro de 1964, foi
sancionada a Lei nº 4.483, que resultou na
efetivação das seguintes medidas:
a) outorga de uma nova estrutura orgânica ao
Departamento Federal de Segurança Pública, que
passou a ter competência genérica da execução dos
serviços de polícia judiciária em todo o território
nacional, objetivando a prevenção e repressão dos
ilícitos penais que afetem bens ou interêsses da União;
b) criação da Polícia do Distrito Federal,
definição de sua estrutura orgânica e limitação da
competência de execução das atividades de polícia
judiciária, trânsito, etc., ao âmbito territorial do
Distrito Federal;
c) enquadramento dos servidores admitidos
em Brasília e dos optantes do Estado da Guanabara,
nos cargos constantes das tabelas anexas àquele
diploma legal. Convém ressaltar que a distribuição,
dos servidores citados nos dois quadros de pessoal,
do DFSP e da Polícia do Distrito Federal, foi feita por
indicação do Diretor-Geral daquele Departamento,
usando de faculdade que lhe fôra deferida por
disposição da Lei número 4.483/64.
7.
A
Polícia
do
Distrito
Federal,
na forma do parágrafo único do artigo

15 do referido diploma legal, passaria a integrar a
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
a partir de 31 de janeiro de 1966.
8. Tal integração sòmente foi efetivada através
do Decreto-lei nº 315, de 13 de março de 1967, que
organizou a mencionada Secretaria, introduziu
superficiais alterações na sua estrutura, e,
finalmente, determinou que o Quadro de Pessoal
daquela seria o que nas tabelas anexas à Lei nº
4.813, de 25 de outubro de 1965, expressamente se
referia à extinta Polícia do Distrito Federal.
9. Inobstante, a 30 de junho de 1966, foi
baixado o Decreto-lei nº 9 que, entre outras
providências, permitiu a permanência dos servidores
optantes da Guanabara à disposição do
Departamento Federal de Segurança Pública, até
que o Distrito Federal dispusesse dos meios
necessários à sua efetiva radicação em Brasília.
10. Dessarte, a Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal que, em decorrência do
enquadramento determinado pela Lei nº 4.483/64,
posuía cêrca de 1650 funcionários policiais,
efetivamente só poderia contar com 810 servidores
daquela categoria, eis que os optantes pertencentes
ao seu Quadro de Pessoal Civil, embora dela
recebessem os seus vencimentos e vantagens,
continuavam a prestar serviços ao DFSP. A despesa
anual com os optantes, pagos pela Secretaria de
Segurança Pública, em 1970, sem a respectiva
contraprestação em serviços, era de Cr$
11.664.995,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta
e quatro mil, novecentos e noventa e cinco
cruzeiros).
11. Além disso, as poucas vagas existentes na
carreira policial não poderiam ser providas, quer por
concurso público, quer por promoção e acesso, vez
que em tôdas as séries de classes do Serviço Policial
Metropolitano havia cargos excedentes, situação esta
provocada pela presença dos servidores optantes
que, em número desproporcionado, haviam sido
enquadrados na Polícia do Distrito Federal.
12. Fruto do esfôrço conjunto das autoridades
responsáveis pela segurança pública no plano
federal e no Distrito Federal, foi baixado o Decreto
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nº 67.002, de 6 de agôsto de 1970, que retificou o
enquadramento de 840 servidores optantes na
Secretaria de Segurança Pública, devolvendo-os ao
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia
Federal, entidade a que sempre serviram.
13. Solucionada a questão dos optantes,
concursos públicos puderam ser realizados e vários
cargos de classes iniciais da carreira policial foram
então providos, além do que iniciados os trabalhos
de processamento das promoções e acesso do
pessoal que há cêrca de 6 (seis) anos esperava por
essa oportunidade.
14. Contudo, apesar do grande passo dado
com a vigência do Decreto número 67.002/70, o
problema referente a pessoal não foi totalmente
solvido, vez que o legislador de 1964 cometeu vários
pecados capitais ao dispor sôbre o Quadro de
Pessoal da Polícia do Distrito Federal, dentre os
quais destaco:
a) atribuição à Polícia do Distrito Federal, atual
Secretaria de Segurança Pública, da competência
para a organização e execução, no Distrito Federal,
dos serviços de perícia e identificação, civil e
criminal, sem a correspondente inclusão dos Grupos
Ocupacionais aglutinadores dos cargos de perito e
datiloscopista, em seu Quadro de Pessoal;
b) a contrario sensu, inclusão dos cargos de
Censor, sendo a competência para a execução dos
serviços de censura de diversões públicas dada, com
exclusividade, ao Departamento Federal de
Segurança Pública;
c) omissão do Grupo Ocupacional PM-400 –
Policiamento Ostensivo, quando tal atividade havia
sido cometida à Polícia do Distrito Federal, que
contava com cêrca de 300 servidores ocupantes de
cargo de Patrulheiro. Essa anomalia foi sanada
através da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965,
que determinou a inclusão do referido Grupo
Ocupacional no Quadro de Pessoal da SEP;
d) inserção de numerosos cargos, da
carreira denominada burocrata, que, desde
logo, demonstraram a sua desnecessidade,
verbi gratia, os integrantes dos Grupos
Ocupacionais A-900 – Estofaria, Velame, Entela-

ção, Poleame, Isolamento, Sapataria e Correaria, e
TC-1000 – Veterinária;
e) fixação da quantidade de cargos de várias
séries de classes da carreira policial, em bases
ínfimas, desconsiderando o fato de se tratar de um
órgão incumbido da manutenção da ordem e
segurança públicas em uma área de notável
expansão demográfica. Basta citar a situação de
Taguatinga, qualificada como "a cidade que mais
cresce no mundo", para afastar qualquer argumento
iliditivo dessa assertiva. Nessa cidade-satélite, com
uma população atual de cêrca de cento e oitenta mil
(180.000) habitantes, exclusive o núcleo da
"Ceilândia", que se acha em fase de instalação, a
Secretaria de Segurança Pública dispõe de uma (1)
Delegacia de Polícia, cuja lotação é de 56 (cinqüenta
e seis) servidores policiais, incluindo Delegado e
Comissários.
15. Os reflexos das falhas apontadas podem
ser constatados, fàcilmente, na desproporção atual
entre a lotação global de todos os órgãos policiais
(810 servidores), a área geográfica de atuação da
Secretaria de Segurança Pública (5.820 km.2) e o
índice demográfico da região (540.000 habitantes).
16. Observe-se, para logo, que nas lotações
dos mencionados órgãos, além de não se
considerar o pessoal que eventualmente se
encontra no gôzo de férias, licenças etc., não foram
incluídos como servidores policiais os Guardas de
Vigilância do Quadro Provisório de Pessoal do
Distrito Federal, postos à disposição da Secretaria
em causa, a partir de 1965, por fôrça de convênio
celebrado entre o antigo DFSP e o Distrito Federal.
Tais servidores, em número de 265, embora
subordinados ao regime jurídico dos funcionários
públicos em geral, estão efetivamente exercendo
atribuições de natureza policial, recebendo apenas
o valor do vencimento de seus níveis, em regra do
nível 8, acrescido de uma gratificação pela
prestação de serviço extraordinário, na base de
75% (setenta e cinco por cento) daquele.
17. Situação assemelhada à anterior
verifica-se
em
relação
a
vários
servidores
da
carreira
burocrata,
que,
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visando suprir a falha do legislador de 1964 ao omitir
os cargos de perito e datiloscopista no Quadro de
Pessoal da SEP, vêm desempenhando as tarefas
típicas daqueles cargos, após terem sido aprovados
em cursos específicos ministrados pela Academia
Nacional de Polícia.
18. Ante o exposto, buscando abrir caminho
ao equacionamento dêsse angustiante problema e,
ao mesmo tempo, preparando o terreno para a
aplicação das diretrizes estabelecidas na Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970, referentes ao
nôvo Plano de Classificação de Cargos, passo às
mãos de Vossa Excelência o anteprojeto de lei, em
anexo, que tem por escôpo efetivar as seguintes
medidas:
a) extinção de, aproximadamente, 400
(quatrocentos) cargos integrantes da carreira
burocrata, e supressão de cêrca de 340 (trezentos e
quarenta) cargos da mesma carreira, considerados
absolutamente desnecessários aos serviços da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
(Anexos III e IV do anteprojeto);
b) inclusão dos Grupos Ocupacionais PM-300
– Perícia e PM-100 – Datiloscopia Policial no Serviço
Policial Metropolitano do Quadro de Pessoal Civil da
SEP;
c) acréscimo de 40 cargos na série de classes
de Delegado e Comissário de Polícia, de 110 nas de
Agente-Auxiliar e Agente de Polícia e 15 nas de
Escrivão-Auxiliar de Polícia;
d) extinção, na estrutura básica da SEP, de 9
cargos em comissão, símbolos 3 e 4-C,
respectivamente: Chefe da Central de Operações;
Diretor do Departamento de Polícia Judiciária; Diretor
do Departamento de Polícia Técnica; Diretor do
Departamento de Prisões; e 5 (cinco) Chefes de
Zona Policial; (faça-se a ressalva de que tanto o
cargo de Diretor do Departamento de Polícia
Judiciária, como o de Diretor do Departamento de
Serviços Gerais foram apenas reclassificados em
níveis mais altos, com alteração de denominação a
fim de adequá-los às suas novas atribuições e
responsabilidades);
e)
aproveitamento,
em
algumas
classes
iniciais
do
Serviço
Policial

Metropolitano, dos Guardas de Vigilância do Quadro
Provisório de Pessoal do Distrito Federal, assim como
nos cargos integrantes das classes de perito e
datiloscopista, de servidores da Secretaria de
Segurança que estão exercendo aquelas atividades, há
mais de um ano, no exclusivo interêsse da
Administração. Tal aproveitamento, como está disposto
no anteprojeto de lei apresentado, fica condicionado ao
preenchimento prévio de vários requisitos, entre os
quais se situa a existência de vaga, a obediência a
critérios seletivos estabelecidos em regulamento a ser
baixado pelo Governador do Distrito Federal, e a
aprovação em curso específico de formação propinado
pela Escola de Polícia do Distrito Federal.
19. Cumpre-me enfatizar, por derradeiro, que
o acréscimo de cargos proposto no anteprojeto não
determinará aumento nas despesas com o pessoal
da SEP, face a economia decorrente da extinção de
outros cargos nêle prevista.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os
protestos do meu respeitoso aprêço e distinta
consideração. – Hélio Prates da Silveira, Governador
do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 1971 – DF
Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal Civil da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – Fica alterado, na forma da presente
lei e seus anexos, o Quadro de Pessoal Civil da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
(SEP) a que se refere o artigo 5º do Decreto-lei nº
315, de 13 de março de 1967.
Parágrafo único – Os cargos constantes do
Anexo III passam a integrar o Quadro Provisório de
Pessoal do Distrito Federal, e os relacionados no
Anexo IV são automàticamente suprimidos.
Art. 2º – Poderão ser aproveitados em cargos das
classes iniciais de Agente-Auxiliar de Polícia, Motorista
Policial Escrivão-Auxiliar de Polícia e nas integrantes
dos Grupos Ocupacionais PM-300 – Perícia e PM-100 –
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Datiloscopia Policial, os Guardas de vigilância de
Quadro Provisório de Pessoal do Distrito Federal
que, por fôrça do convênio celebrado entre o
Distrito Federal e o antigo Departamento Federal de
Segurança Pública em 19 de março de 1965, foram
postos à disposição da Polícia do Distrito Federal e
que estejam, à data desta Lei e no mínimo há 1
(um) ano, em efetivo exercício daquelas funções na
SEP.
Art. 3º – Poderão igualmente ser aproveitados
em cargos das classes iniciais das séries de classes
integrantes dos Grupos Ocupacionais PM-300Perícia
e
PM-100-Datiloscopia
Policial,
os
funcionários da SEP que, há pelo menos 1 (um) ano,
se encontrarem efetivamente exercendo as tarefas
típicas daqueles cargos.
Art. 4º – O aproveitamento de que tratam os
arts. 2º e 3º da presente Lei será efetivado por ato do
Governador do Distrito Federal, dependerá da
existência de vaga e obedecerá a critérios seletivos
estabelecidos em regulamento, inclusive aprovação
em curso específico de formação, ministrado pela
Escola de Polícia do Distrito Federal, observados os
demais
requisitos
legais
e
regulamentares
estabelecidos para o provimento dos mencionados
cargos.
§ 1º – Não havendo candidatos concursados
ou funcionários em condições de concorrer à
nomeação por acesso, ou se o número dêstes ou
daqueles fôr inferior às vagas existentes, estas serão
providas nos têrmos do disposto nos arts. 2º e 3º
desta Lei.
§ 2º – O aproveitamento não beneficiará
servidores que estejam respondendo a inquérito
administrativo ou policial, processo disciplinar
ou
criminal,
enquanto
perdurarem
tais
impedimentos e se dêsses atos resultar
imposição de pena superior a 30 (trinta) dias de
suspensão ou de qualquer das cominadas no
Código Penal.
Art. 5º – As despesas decorrentes da
execução da presente Lei serão atendidas pelos
créditos orçamentários próprios da Secretaria de
Segurança Pública.
Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, em 24 de novembro de 1971.
(Os anexos do Quadro do Pessoal Civil da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
foram publicados no DCN – Seção II do dia 25 de
novembro de 1971.)
MENSAGEM
Nº 262, DE 1971
(Nº 467/71, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
De conformidade com o disposto no artigo 42
(item III) da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Quintino Symphoroso
Deseta, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função, em comissão, de
Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da República
Islâmica do Paquistão, nos têrmos dos artigos 22 e
23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961.
2. Os méritos do Ministro Quintino Symphoroso
Deseta, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 24 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SR.

Em 22 de novembro de 1971.
G/DP/DAO/C/SRC/380/312.4
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, destinado à indicação do
Senhor Quintino Symphoroso Deseta, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função, em comissão, de Embaixador
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do Brasil junto ao Govêrno da República Islâmica do
Paquistão, na forma do disposto nos artigos 22 e 23
da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961, combinados
com o artigo 8º do Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 2, de 21 de setembro de 1961.
2. O Itamarati elaborou o Curriculum Vitae do
Ministro Quintino Symphoroso Deseta, 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. – Mário Gibson Barboza.
"CURRICULUM VITAE" DO
QUINTINO SYMPHOROSO DESETA

MINISTRO

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, em 23
de outubro de 1920. Diplomado pelo Instituto Rio
Branco, no Curso de Prática Diplomática. Diplomado
pela Escola Superior de Guerra, 1963.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945.
Assistente do Serviço de Administração na
Conferência Interamericana para a Manutenção da
Paz e da Segurança, Rio de Janeiro, 1947.
Vice-Cônsul em Antuérpia, 1948 a 1950.
Encarregado
do
Consulado-Geral
em
Antuérpia, 1949.
Terceiro-Secretário da Embaixada em Oslo,
1950 a 1952.
Promovido
a
Segundo-Secretário,
por
antiguidade, 1952.
Segundo Secretário da Embaixada em Oslo,
1952 a 1953.
Encarregado de Negócios em Oslo, 1951 e 1952.
Membro da Comissão Mista Brasil-Finlândia,
1953 e 1954.
Representante
do
MRE
na
Comissão
Organizadora
da
XIII

Reunião Plenária do Comitê Consultivo Internacional
do Algodão (CCIA), São Paulo, 1954.
Secretário-Executivo da Delegação do
Brasil à XIII Reunião Plenária do CCIA, São
Paulo, 1954.
Membro da Comissão Consultiva de Acôrdos
Comerciais, 1955.
Segundo Secretário da Embaixada em
Camberra, 1955 a 1958.
Encarregado de Negócios em Camberra,
1956.
Segundo Secretário da Embaixada em Berna,
1958 a 1961.
Promovido
a
Primeiro-Secretário,
por
antiguidade, 1961.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Berna,
1961 a 1962.
Encarregado de Negócios em Berna, 1958,
1959 e 1961.
Representante do Brasil na Reunião do
Comitê Consultivo da União de Berna para Proteção
da Propriedade Industrial, Genebra, 1961.
Conselheiro, 1962.
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1962.
Membro da Delegação do Brasil nas
Negociações do Acôrdo Comercial Brasil-União
Soviética, 1963.
Chefe da Divisão de Informações, 1963.
Chefe, interino do Departamento Cultural e de
Informações, 1963.
Membro da Seção Brasileira da Comissão
Mista do Acôrdo de Migração Brasil-Espanha –
Madrid, 1964.
Delegado do Brasil à XII Sessão do Comitê
Executivo do Alto Comissariado da Organização das
Nações Unidas (ONU) para Refugiados (ACNUR),
Roma, 1964.
Delegado do Brasil à XIII Sessão do Conselho do
Comitê Intergovernamental para Migrações Européias
(CIME), Genebra, 1964. Delegado Suplente do Brasil à
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Conferência Plenipotenciária sôbre Tráfego
Comercial de Países sem Litoral, Nova Iorque, 1965.
Primeiro Secretário da Missão junto às Nações
Unidas (ONU), 1965 a 1966.
Membro da Delegação do Brasil à XXI Sessão
da Assembléia Geral da ONU, 1966.
Promovido a Ministro de Segunda Classe por
merecimento, 1966.
Ministro-Conselheiro da Missão junto à ONU,
1966 a 1968.
Delegado-Suplente do Brasil à V Sessão
Especial da Assembléia Geral da ONU nas Questões
do Sudoeste Africano e Financiamento das
Operações da Paz da ONU, Nova Iorque, 1967.
Delegado-Suplente do Brasil à XXII Sessão da
Assembléia Geral da ONU, 1967.
Encarregado da Missão junto às Nações
Unidas, 1968.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em
Montevidéu, 1968 a 1971. Encarregado de Negócios
em Montevidéu, 1968, 1969, 1970 e 1971.
Casado com a Senhora Annita Guido Deseta,
de nacionalidade brasileira.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
em 22 de novembro de 1971 – Ayrton Gil Dieguez,
Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
PARECERES
PARECER
Nº 610, DE 1971
Redação final, apresentada pela Comissão do
Distrito Federal, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
79/71-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1972.
(A redação final foi publicada em Suplemento
ao Diário do Congresso–Seção II – do dia 25 de
novembro de 1971.)

PARECER
Nº 611, DE 1971
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Projeto de Lei do Senado 103, de 1971, que retifica a
Lei nº 5.641, de 3 de fevereiro de 1970, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1971.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Retificar a Lei nº 5.641, de 3 de dezembro de
1970, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1971,
é objetivo do Projeto que vem ao exame desta
Comissão.
A Proposição foi encaminhada ao Senado
Federal, pelo Presidente da República, nos têrmos
do art. 51, combinado com o art. 42, inciso V, da
Constituição, e está acompanhada de exposição de
motivos em que o Governador do Distrito Federal
informa que a Lei dos Meios acima indicada "não
acolheu, em alguns pontos, a disposição do contexto
da proposta orçamentária". Assinala, ainda, que:
"As divergências encontradas, ao serem
comparados os dois textos, são mínimas, mas
poderão acarretar dificuldades à Administração,
especialmente no encerramento das contas e na
organização dos balanços finais do exercício.
Dêsse modo, há necessidade de uma
retificação da Lei, visando a conciliá-la com o texto
primitivo, sem, evidentemente, alterar-se a Receita e
a Despesa, a fim de, simplesmente, obviar quaisquer
embaraços no final da execução orçamentária."
Pretende a Proposição: a) reduzir os recursos
atribuídos
aos
Programas
"Administração",
"Educação", "Saúde" e "Saneamento" e "Transporte";
b) elevar as verbas do Programa Habitação e
Planejamento Urbano; c) acrescentar a competência
das Secretarias de Administração e de Saúde; d)
retificar o Código em vários Programas e
Subprogramas; e) corrigir erros gráficos; e f)
modificar destaques orçamentários.
O
texto
em
exame
não
aumenta
despesas.
O
objetivo
do
Governador
é
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evitar
problemas
no
campo
administrativo,
inexistindo qualquer impedimento de ordem
constitucional ou jurídico. No mérito, atende
plenamente às disposições legais.
Somos, portanto, pela aprovação do presente
Projeto de Lei.
Sala das Comissões. em 23 de novembro de
1971. – Adalberto Sena, Presidente – Cattete
Pinheiro, Relator – Osires Teixeira – Saldanha Derzi
– Fernando Corrêa – Dinarte Mariz – Antônio
Fernandes – Heitor Dias – Benedito Ferreira – Eurico Rezende – Emival Caiado.
PARECER
Nº 612, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 253, de 1971, do Senador Ney Braga, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso
proferido pelo Senador Guido Mondin, na data de 911-71, em homenagem ao Dia da Bandeira, na praça
defronte do Palácio do Congresso.
Relator: Sr. Clodomir Milet
Falando em nome do Senado, dia 19 do
corrente, em homenagem à Bandeira Nacional, o
eminente Senador Guido Mondin pronunciou uma
oração verdadeiramente antológica.
Profundamente inspirado, seu discurso valeu
como um repositório magnífico de conceitos cheios
de beleza, de fé e de verdade, emocionando a
quantos tiveram a ventura de estar presentes
àquelas comemorações.
Poesia, música, idéias, cadência, a bela
oração do ilustre Representante gaúcho foi perfeita,
no fundo e na forma, mas foi, antes de tudo e
sobretudo, um brado formidável, saído das
profundezas de sua alma, de alerta e de incitamento
aos brasileiros, para que saibam sentir, saibam
compreender, saibam amar e saibam respeitar a
Pátria eterna, simbolizada no sofrido e imortal,
pavilhão auriverde.
Diz Guido Mondin:
"Perde-se no tempo o instante em
que o homem pela vez primeira transferiu para
um pano sôlto ao vento tôda a efervescência
dos seus sentimentos. As aspirações, os
sonhos, as efusões do homem, traduzindo
euforia
ou
sofrimento,
buscam
nos
sim-

bolos expressões recônditas, a materialização de
imponderáveis e transcendências, assim como que o
condicionamento para o seu culto. Isso levaria
Renan um dia a exclamar que o homem cria os
símbolos e a êles se escraviza."
Está aí, nesse tópico esplêndido, tôda uma
compreensão filosófica da bandeira, está aí todo um
sentido dêsse pedaço de pano colorido, pelo qual os
homens lutam e morrem.
Diz mais, candente, aflito, perplexo:
"O homem do nosso tempo, desfigurado no
atropêlo de uma vida de competições esmagadoras,
já não se detém na contemplação do sublime. Ante a
fúria das horas, mal perpassa o seu sensorial
transitório, sem conhecer o gôzo das imanências do
espírito.
Mas é preciso parar para ver. É preciso deterse para a meditação dos retornos".
Grandes palavras, essas. Lembram-nos
Francisco Campos. Lembram-nos Plínio Salgado.
Palavras densas, profundas, vindas das raízes do
ser e, transbordando, inundam a alma de misticismo
e a vontade de poder. Palavras que são um apêlo,
uma ordem e um rumo. E nos recordam a
permanência dos valôres espirituais, que fizeram
Stalin, na resistência heróica dos russos à invasão
nazista, apelar para a "Mãe Pátria", para o "Hino
Nacional Russo", a "Bandeira Soviética", símbolos
tão desprezados pelo materialismo, mas que
superaram as pressões da doutrina, e se impuseram
com a fôrça das coisas telúricas.
O discurso de Guido Mondin é todo nesse
diapasão, não tem caídas, permanece no alto,
entusiasmando, emocionando, convencendo, porque
dá sangue e ossos, dá movimento, dá alma, dá vida
a êsse pedação de pano auriverde que tremula aos
ventos de nossa terra.
Porque Guido fala assim:
"Patrícios, esta bandeira, a nossa bandeira, se
faz altar, de cujo sacrário parte a centelha que
incendeia o despertar da Grande Nação.
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Foi esta centelha que, incandescendo o
coração de homens e mulheres, conteve a barbárie
apátrida.
Foi esta centelha que desencadeou energias
humanas agora entregues à ciclópica construção.
Ela se fêz asfalto e surpreendeu distâncias.
Ela se fêz fé e determinação, cobriu os
campos do sul na emancipação acelerada dos trigais
e abraça a Amazônia num amplexo de posse.
Ela arde em desejo no despertar das almas
incultas e evola para o infinito na ciência e no
humanismo das Universidades.
Ela se fêz teto para os desabrigados e se fêz
guarda avançada no mar territorial.
Ela se fêz justiça para os deserdados.
Ela se fêz audácia e expandiu mercados; se
fêz estratégia, despertando competências e
competições. E eclode, telúrica, mas civilizada, no
apogeu envolvente da integração."
E por êsse tom afina tôda a fala do Senador
gaúcho, a qual, repetimos, pelo seu valor, adquire a
qualidade de uma peça antológica, merecedora de
ser divulgada, em separata, pelos quatro cantos do
País.
Somos, antes o exposto, favoráveis ao
Requerimento nº 253, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em de novembro
de 1971. – Petrônio Portella, Presidente – Clodomir
Milet, Relator – Carlos Lindenberg – Ney Braga –
Renato Franco.
PARECER
Nº 613, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 257, de 1971, do Senador Adalberto Sena,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso pronunciado pelo Secretário de Educação e
Cultura do Distrito Federal, Professor Júlio Cachapuz
de Medeiros, na solenidade de instalação do "Centro
de Ensino de 1º Grau da Ceilândia".
Relator: Sr. Clodomir Milet
Inaugurando
o
"Centro
de
Ensino
de
1º
Grau
da
Ceilândia"
discursou

o Secretário de Educação e Cultura do Distrito
Federal, Professor Júlio Cachapuz de Medeiros.
Seu discurso está dividido em sete itens,
assim intitulados:
1 – Idéia e Mérito
2 – Operação e Base
3 – Inauguração e Batismo
4 – Finalidade e Prêmio
5 – Implantação da Reforma
6 – Atividades da Secretaria de Educação
7 – Dever e Pátria.
No primeiro item o orador faz o elogio de
Ceilândia, cidade-satélite projetada, após cuidadosos
exames, capaz de abrigar 100.000 habitantes, e
destinada "a render outra que, se não era vergonha,
dignidade não constituía".
No segundo item fala da criação, na nova
cidade, que ainda não completou um ano de
existência, de seis unidades escolares, que "de pé
se encontram, como símbolo de firme decisão".
No 3º item discorre sôbre a inauguração do
nôvo educandário e anuncia a construção de mais
dois.
No 4º item divaga sôbre o valor da escola, que
classifica de lar: "Lar é escola! Escola é lar! O
estabelecimento que, neste instante, nos agasalha é
uma escola. Portanto, um lar".
No 5º, trata da implantação da Reforma do
Ensino em Brasília, anunciando que "até julho de
1972 deverão estar concluídos e em uso mais vinte e
três centros de ensino de 1º grau" e informando que,
no próximo ano, haverá um aumento de matrículas
nas escolas de ensino de 1º grau na base de 110%,
predominantemente nas cidades-satélites.
No item 6 enumera e enaltece as atividades da
Secretaria de Educação, mostrando as suas
realizações sob a égide do atual Govêrno.
Finalmente, no item 7, faz o elogio do Govêrno
Revolucionário.
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II – É êsse discurso que o eminente Senador
Adalberto Sena pede seja transcrito nos Anais do
Senado, na forma do artigo 234 do Regimento
Interno.
III – A inauguração de um centro de estudos é
sempre um fato auspicioso, e, quando um
estabelecimento dêsse tipo é construído em uma
cidade pioneira, planejada para substituir uma favela
– logo, para melhorar a vida de centenas de famílias
brasileiras – o fato adquire maior significação ainda.
Brasília, que sómente agora está se
consolidando, carece, para sua maior solidez e seu
maior desenvolvimento, que suas cidades-satélites
progridam, pois é nelas que ela tem seus alicerces
econômicos.
Assim, para a história da Capital, sempre
apresentará relêvo o que se fizer em benefício das
cidades-satélites, pois do desenvolvimento destas
depende o seu.
A previsão, no tocante à Ceilândia, é que ela
muito significará para o futuro de Brasília, e,
dessarte, a inauguração lá, de um colégio, ganha
importância singular.
Isso pôsto, nada temos a objetar, quanto ao
Requerimento nº 257, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 24 de
novembro de 1971. Petrônio Portella, Presidente –
Clodomir Milet, Relator – Carlos Lindenberg – Ruy
Carneiro – Guido Mondin – Renato Franco.

ANEXO AO PARECER
Nº 614, DE 1971
Redação final do Projeto de Resolução nº 56,
de 1971.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, .........................................., Presidente, promulgo
a seguinte:
RESOLUÇAO
Nº, DE 1971
Limita a proibição contida no art. 4º da
Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1970.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – Não se aplica a proibição contida no
art. 4º da Resolução nº 92, de 27 de novembro de
1970, às operações de crédito objetivando os
financiamentos de máquinas, equipamentos e
implementos agrícolas ou de máquinas e
equipamentos rodoviários, cujos valôres serão
considerados extra-limites em função do que
determina a Resolução nº 58, de 23 de outubro de
1968, revigorada pela de nº 79, de 21 de outubro de
1970.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente lido será publicado.
Sôbre a mesa, projetos de lei que vão ser lidos
pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:

PARECER
Nº 614, DE 1971

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 109, DE 1971

da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 56, de
1971.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 56, de 1971, que limita a
proibição contida no art. 4º da Resolução nº 92, de
27 de novembro de 1970.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso,
Relator – Danton Jobim

Dispõe sôbre a extensão aos dirigentes das
Cooperativas entre empregados de uma ou mais
emprêsas públicas ou privadas dos direitos e
vantagens assegurados pela legislação trabalhista
aos
empregados
eleitos
para
cargos
de
administração profissional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São extensivas aos dirigentes das
Cooperativas o art. 543 da Consolidação das Leis do
Trabalho e demais preceitos legais que asseguram
direitos e vantagens aos empregados eleitos para
cargos de administração sindical ou representação
profissional.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As Cooperativas Operárias existentes no País,
atualmente, representam grande elo de ligação entre
o' trabalhador e o Govêrno. As Cooperativas
Habitacionais Operárias, por exemplo, vêm
desenvolvendo, sob a orientação do Banco Nacional
de Habitação, importante trabalho no sentido de que
o beneficiado do Plano Nacional da Habitação seja,
realmente, o operário brasileiro.
E assim, em todos os setores, agem as
Cooperativas Operárias: de forma efetiva, de
melhoramento da condição do trabalhador brasileiro,
em inteiro entrosamento com o Govêrno.
Urge, portanto, que se procure, sempre,
fortalecer a posição dessas Cooperativas e dos seus
componentes, que são abnegados servidores da
coletividade.
Acontece,
entretanto,
talvez
por
incompreensão da alta função dessas Cooperativas,
que grande número de empregadores praticamente
impede os seus empregados, diretores de
Cooperativas Operárias, de exercerem suas
relevantes funções em tais órgãos, proibindo-os de
se afastar dos seus locais de trabalho, mesmo
quando
comprovadamente
indispensável
à
Cooperativa que dirigem.
Indispensável, dessa forma, que se reconheça
a êsses administradores os mesmos direitos e
vantagens assegurados em lei aos dirigentes
sindicais, aos quais são assemelhados, como de
Justiça e Direito.
Apresentamos êste projeto atendendo apêlo
que nos foi enviado pela Cooperativa Habitacional
dos Operários Sindicalizados Aeroviários e
Propagandistas em Produtos Farmacêuticos da
Guanabara.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Nelson Carneiro.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 1971
Proíbe a fusão de cooperativas de usineiros de
açúcar, exceto em casos excepcionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica proibida a fusão de cooperativas
de usineiros de açúcar, exceto em casos
excepcionais, expressamente autorizados pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e pelo
Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
1. O presente projeto, ao proibir a fusão de
cooperativas de usineiros de açúcar, salvo em casos
excepcionais, a juízo do Ministro da Indústria e do
Comércio e do Presidente do IAA, pretende evitar
que ocorra o que atualmente vem acontecendo: a
concentração, em certos Estados, das quotas de
açúcar, com esvaziamento de outros, como, por
exemplo, podemos citar, o Estado do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas Gerais, sem falar em certas
áreas nordestinas.
2. A Cooperativa, como se sabe, é um órgão
de atuação financeira. Na situação atual, a
Cooperativa de usineiros de açúcar de um Estado
pode se fundir, quando entender convenientemente,
com a de outro. Cada uma delas possui certa
quantidade de quotas de açúcar. Essa fusão,
evidentemente, favorecerá aos mais fortes, que
podem deglutir as menores, acelerando a
concentração
dessas
quotas
nos
Estados
favorecidos.
3. Trata-se, ressalta à evidência, de
providência que deve ser evitada, deixando-se a
palavra final às autoridades competentes para
controlar a matéria.
4. Assim, a medida consubstanciada no
projeto, justa e correta, virá impedir a predominância
e exploração de uns Estados sôbre outros,
garantindo a exata distribuição das quotas de
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açúcar entre todos, com evidentes benefícios para o
desenvolvimento racional de tôda a Nação.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971.– Vasconcelos Torres.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Após publicados, os projetos irão às comissões
competentes.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura de
requerimento que se encontra sôbre a mesa.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 263, DE 1971
Requeremos urgência, nos têrinos do art. 374,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 77, de 1971, (nº 2.327-B/70, na Casa
de origem), que altera a legislação sôbre distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou
concurso, a título de propaganda, estabelece normas
de proteção à poupança popular e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 264, DE 1971
Nos têrmos do art. 234 do Regimento Interno,
requeiro transcrição, nos Anais do Senado, do artigo
"JOÃO WALTER PRESTA CONTAS AO POVO",
publicado no jornal "A CRÍTICA" do Estado do
Amazonas.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971 – Flávio Brito.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
matéria será objeto de apreciação pela Comissão
Diretora.
No Expediente lido, figura a Mensagem nº 261,
de 1971 (nº 466/71, na origem), pela qual o Sr.
Presidente da República submete ao Senado Federal

o Projeto de Lei do Senado nº 180, de 1971 – DF,
que dispõe sôbre o Quadro de Pessoal Civil da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
e dá outras providências.
A matéria será despachada às Comissões de
Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de
Finanças.
A Presidência recebeu, do Governador do
Estado da Bahia, o Ofício nº 134, de 19 do corrente,
solicitando autorização do Senado para contrair
empréstimo externo no valor de US$ 6.000.000,00
(seis milhões de dólares), destinado a repasse ao
Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia –
DERBA – que o aplicará na execução de obras
prioritárias de seu programa rodoviário.
A matéria será despachada às Comissões de
Finanças e de Constituição e Justiça.
Conforme convocação desta Presidência, na
presente Sessão deverá proceder-se, de acôrdo com
o disposto na alínea a do art. 12 da Lei nº 4.284, de
20 de novembro de 1963, à eleição do Presidente do
Instituto de Previdência dos Congressistas.
A eleição far-se-á por escrutínio secreto. Os
Senhores Senadores encontrarão, no Plenário, ao
lado da urna, as cédulas e envelopes necessários à
votação.
A apuração será feita ao final da Sessão.
Declaro iniciada a votação.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, solicitei ao eminente Líder da Maioria
o privilégio de antecipar a minha palavra à dêle para
dizer da alegria com que a Minoria fará retornar à
Presidência do Instituto de Previdência dos
Congressistas o nobre Senador Cattete Pinheiro.
Sou testemunha, integrante do Conselho daquele
Instituto, dos cuidados, da grande preocupação e da
vigilância de S. Ex.ª na preservação de um
patrimônio que é menos nosso do que daqueles que
vierem depois de nós.
Assim, quis ter êste privilégio, não só como
membro da Minoria, mas também como
companheiro, juiz e fiscal da atuação cuidadosa,
cautelosa e criteriosa do nobre Senador Cattete
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Pinheiro na Presidência do Instituto de Previdência
dos Congressistas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o nobre Líder da Maioria, Senador
Filinto Müller.
O SR. FILINTO MULLER (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, o nobre Senador Nelson Carneiro, com a
grande autoridade que tem – e já acrescida da
circunstância de ser membro do Conselho do IPC –
acaba de fazer referências justas ao atual
Presidente, Senador Cattete Pinheiro, cujo nome eu
desejaria indicar aos Companheiros de Bancada,
para que nele votassem, elegendo-o novamente para
a Presidência do Instituto.
O nobre Senador Nelson Carneiro declarou,
com muita autoridade, que, fazendo parte do
Conselho que fiscaliza a atuação do Presidente do
IPC, está em condições, melhor do que todos nós,
de poder dar testemunho da lisura, do interêsse, da
inteligência, do grande esfôrço despendido pelo
nobre Senador Cattete Pinheiro para o desempenho
de uma missão muito importante para nós e para os
que vierem depois, como asseverou S. Ex.ª.
Desejaria, Sr. Presidente, usar da tribuna para
pedir aos Companheiros de Bancada que
compareçam a urna e depositem seu voto, indicando
o nome do Senador Cattete Pinheiro, que deve ser
eleito e que vai precisar sobretudo do apoio de V.
Ex.as e do de todos os Colegas, para que possa dar
bom desempenho ao mandato que vai receber.
Eram essas as palavras que desejava proferir.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, serei muito breve.
Logo de início, quero declarar que acolho
gostosamente os conselhos do nobre Líder da
Maioria, Senador Filinto Müller, recomendando o
nome honradíssimo do nosso Colega, Senador
Cattete Pinheiro. Portanto, meu voto será em favor
dêsse candidato. Embora o voto seja secreto,
quero pensar alto e dizer como procederei.

Mas quero aproveitar a oportunidade, – e é o
motivo principal de estar na tribuna – quando o
referido Instituto caminha já com grande
desenvoltura, para consignar um voto de saudade ao
criador do IPC, Monsenhor Arruda Câmara, que,
impulsionado pelos seus sentimentos de grande
apóstolo de Cristo, que sempre foi, teve a iniciativa
do projeto que criou o Instituto para amparar os
Congressistas e também os funcionários das duas
Casas do Poder Legislativo.
Lembro-me de que, certa vez, fui visitar a
Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, e o Superior da
Ordem, então Frei Jacinto, declarou: "nesta Casa,
mora o Padre Arruda Câmara, Colega seu. Quero
dizer a V. Ex.ª que pode dizer aos seus Colegas que
o Padre Arruda Câmara é o melhor dos frades que
tenho nesta comunidade."
Sr. Presidente, com êsse testemunho e com a
expressão das minhas saudades, que sei também
são as de todos os Congressistas, encerro as
minhas considerações. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Não mais havendo quem queira encaminhar a
votação, dou-a como iniciada.
(Inicia-se a votação.)
Tendo em vista o acúmulo de matéria a ser
votada, provinda da Câmara dos Srs. Deputados,
aviso aos Srs. Senadores que deveremos realizar
Sessões no sábado e domingo, a fim de que o
Senado cumpra a sua missão constitucional, votando
tôda a matéria pendente.
Peço a colaboração dos Srs. Senadores no
sentido de que nos seja assegurado quorum
necessário às votações.
Tem a palavra, como Líder da Minoria, o nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (como Líder da
Minoria. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, penso traduzir o pensamento de toda
a Nação, não só desta Casa, ao referir, pelo
que noticiam os jornais, que desaparecem
as esperanças de ser encontrado vivo o ilustre
Embaixador Lauro Müller Neto que, até há
poucos dias, presidiu a representação diplo-
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mática do Brasil junto à República da China
Nacionalista.
Devo incorporar aos Anais da Casa o
curriculum vitae dêsse ilustre diplomata, que é o
seguinte:
Nascido no Rio de Janeiro em 4 de agôsto de
1920.
Cônsul de Terceira Classe por concurso em
10-12-43.
Serviu em Nova Iorque de 1946 a 1948.
Segundo Secretário em Lima de 1948 a 1952.
Em Londres de 1955 a 1958.
Promovido a Primeiro-Secretário em 24-12-58.
Conselheiro em 1961.
Ministro de Segunda Classe em 1962.
Serviu em Roma de 1964 a 1968. Embaixador
em Taipé em 1968.
Delegado do Brasil à Conferência do Trabalho
em Genebra em 1958.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência
Internacional do Trigo, em Genebra, em 1959.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência
Internacional do Açúcar, em Londres, em 1959.
Encarregado de Negócios do Brasil em
Londres em 1960 a 1961.
Chefe da Divisão da Europa Ocidental em
1961.
Chefe do Gabinete do Subsecretário de
Estado em 1962.
Introdutor Diplomático de 1962 a 1964.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência
da ONU sôbre o Comércio e Desenvolvimento, em
Genebra, em 1964.
Delegado do Brasil à 8ª Sessão do Programa
Mundial de Alimentos, em Roma, 1965.
Creio, Sr. Presidente, que esta notícia tirará de
muitos a ilusão de que a diplomacia é apenas uma
carreira de benesses e de facilidades, quando, hoje
em dia, ela é, realmente, uma sucessão de esforços,
de tenacidade, de sacrifícios, de preocupações
cívicas e patrióticas.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.

O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre
Senador
Nelson
Carneiro,
todos
nós
do
Senado ficamos profundamente chocados com a
notícia do desaparecimento do eminente Embaixador
Lauro Müller. O Embaixador Lauro Müller era
uma das figuras mais capazes e brilhantes do
Itamarati. E V. Ex.ª, ao lhe prestar esta
homenagem, fique certo, está interpretando o
sentimento de todo o Senado. V. Ex.ª não fala,
neste momento, pela sua Bancada. Fala por todo o
Senado da República, que está profundamente
preocupado com o desaparecimento do Embaixador,
pois já. não há esperanças de que seja encontrado
com vida.
Perde o Brasil um servidor excepcional,
um patriota, um homem que se dedicou
inteiramente à sua profissão, que não é de ouropéis
e de prazeres, como V. Ex.ª está acentuando,
mas muitas vêzes de grandes trabalhos, de
grandes sacrifícios. Estou inteiramente solidário com
V. Ex.ª e peço-lhe considere que o seu discurso
representa o sentimento de todo o Senado da
República.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito me
honra o aparte com que V. Ex.ª traduz a
solidariedade da Maioria à manifestação de pesar
que aqui transmito.
Mas, Sr. Presidente, esta também é uma hora
de meditação, de meditação para os que não
acompanham, que não vivem nem conhecem a vida
dos diplomatas dentro e fora do País.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Antes do
período de meditação a que V. Ex.ª convoca o
Senado, desejo prantear a figura dêsse diplomata,
acentuando a sua vocação para a carreira, de
facilidades para alguns, de dificuldades para outros.
Há os que são soldados que trabalham em missões
difíceis, os que no Itamarati exercem postos de
sacrifício, como êste exercido pelo Embaixador
Lauro Müller Neto. Filho de diplomata e neto de
diplomata, o seu avô tal influência exerceu no
Ministério das Relações Exteriores que, a exemplo
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do que acontece na Marinha com o "Mérito
Tamandaré", na Aeronáutica com o "Mérito Santos
Dumont", e no Exército com a "Medalha do
Pacificador Duque de Caxias", no Itamarati também
existe uma categoria de condecoração, que é a
"Medalha Lauro Müller", para aquêles que se
destacam nos serviços diplomáticos. Há postos, sim,
Senador Nelson Carneiro, de amenidades. Estudioso
do nosso Ministério das Relações Exteriores, e V.
Ex.ª bem o sabe, já apontei elementos que
chegaram ao ápice da carreira sem jamais
freqüentarem a dificuldade. Embaixadores que
chegaram ao final da carreira, às vêzes sem terem
saído do Rio de Janeiro. Poderia citar alguns nomes,
não fôra esta uma hora de saudade. Quanto a êste,
no pôsto difícil, internacionalmente difícil, faço
questão de acrescentar, numa parte da China
controvertida e justamente aquela que vem de ser
afastada da Organização das Nações Unidas, só
desejaria, coparticipando da homenagem que V. Ex.ª
presta a êsse Embaixador, salientar a crueldade do
destino, roubando-lhe a vida quando partia do seu
pôsto efetivo para buscar a sua espôsa em Hong
Kong. O diplomata, às vêzes, é igual ao político.
Aliás, repito sempre: nem todo político tem que ser
diplomata, mas todo diplomata tem que ser político.
E a exemplo da carreira de político, a família do
diplomata às vêzes fica num plano, é que, se não é
secundário, um plano em que não há muita
assistência. Isso acontece com as famílias de
Senador, de Deputado ou de Embaixador. Comovome com a ocorrência lamentável e hipoteco a V.
Ex.ª, em nome pessoal, porque a Liderança já falou,
em nome de um homem que tem escarafunchado,
que tem pesquisado, que conhece o Itamarati por
dentro e por fora, que sabe que essa figura que
desapareceu é daquelas que realmente honravam o
Ministério das Relações Exteriores.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, mas neste memento, Sr.
Presidente, não quero dividir o Itamarati. Quero
considerá-lo um todo. Êste é o objetivo da minha
oração.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – V. Ex.ª permite
um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Nobre Senador
Nelson Carneiro, o eminente Senador Filinto Müller,
como Líder da Maioria, já falou em nome da
Bancada a que pertenço e pediu, inclusive, a V. Ex.ª
que fizesse de suas palavras a manifestação de
pesar de todo o Senado, pelo desaparecimento, em
circunstâncias trágicas, do Embaixador Lauro
Müller Neto. Quero, no entanto, juntar uma
pequenina palavra à manifestação do meu Líder e ao
discurso que V. Ex.ª está pronunciando, com o
brilho de sempre. Lauro Müller Neto era descendente
de uma das mais ilustres famílias catarinenses.
Seu avô, Lauro Severiano Müller, foi uma
das grandes figuras da primeira República, e
comandou, com firmeza e sabedoria, em fase difícil,
a política externa do nosso País. Seu pai fêz carreira
no Itamarati, chegando ao último pôsto de
Embaixador. Herdeiro, pois, dessa tradição, dessa
experiência e dessa inteligência, Lauro Müller
Neto vinha fazendo no Itamarati uma carreira
brilhante, não só no Gabinete do Sr. Ministro, quando
da gestão do atual Embaixador do Brasil em
Washington, Araújo Castro, Conselheiro junto à
Embaixada de Roma, e agora, recentemente,
Embaixador do nosso País em Taipé. Quando das
comemorações do centenário do nascimento de
Lauro Müller, Lauro Müller Neto foi com o Chanceler
Araújo Castro a Itajaí e lá recebeu, em nome da
família de Lauro Müller, as homenagens de
admiração, de aprêço e de saudade do povo
itajaiense, pela grande figura daquele que foi um dos
vultos da primeira República. Quero, pois, em meu
nome, como itajaiense, e em nome de Santa
Catarina, associar-me às manifestações de pesar
que V. Ex.ª está, neste momento, em nome do
Senado, consignando em nossos Anais.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito
agradeço o aparte com que V. Ex.ª me distinguiu.
Sr. Presidente, dizia eu que esta é
uma hora de meditação. Nós os homens
públicos, que temos a consciência de que o Brasil,
como dizia recentemente, já começa a usar
calças compridas e não pode deter-se nas
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lides que antigamente o limitavam, não é possível
que não tenhamos os olhos voltados para os que
representam, no exterior, êste País que quer crescer,
que quer-se firmar.
Êstes dados estatísticos que vou ler mostram,
porém, o desinterêsse que a carreira de diplomata
vai semeando no território nacional.
No ano de 1966 inscreveram-se para a prova
de seleção prévia 364 candidatos. Em 1967, êste
número baixou para 288. Em 1968, baixou para 229.
Em 1969, subiu um pouco para 250 mas, em 1970,
foram apenas 126 os candidatos. Vê, portanto, V.
Ex.ª, Sr. Presidente, que é preciso meditar. Um país
que quer e deve expandir-se por todos os
continentes, afirmar a sua presença onde quer que
seja, precisa, há de ter um corpo capaz, eficiente, de
representantes diplomáticos.
O SR. VASCONCELOS TORRES:– Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não,
nobre colega.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Agora,
na meditação, porque já prestei a homenagem de
saudade a uma das figuras expressivas do Itamarati.
Essa estatística negativa deve ter as suas causas
examinadas. Vários jovens brasileiros gostariam
imenso de abraçar essa carreira que, na verdade, é
difícil. É bonita, mas cheia de tropeços. O exame
para o Instituto Rio Branco, primeiro, procura cercear
um recrutamento que poderia ser feito em bases
pedagógicas mais modernas. Quase que se
exige, no vestibular para o Rio Branco o
conhecimento de ciência e tecnologia de um jovem
que poderá ter um rendimento muito maior dentro do
próprio País do que lá fora. Há, então, um
desestímulo,se bem que a Academia – e quem
sabe não vamos chamar o Instituto Rio Branco
de Academia Diplomática Brasileira, no futuro –
tem problemas muito sérios, Senador Nelson
Carneiro. Quero falar de um dêles, para lamentar
profundamente que o nosso Ministério das
Relações Exteriores, desgraçadamente, ainda
pratique a discriminação racial. No exame
intelectual pode passar, mas o candidato que
é
brasileiro
porém
na
pigmentação
tem

aquela parcela que a mim me orgulha e que para a
raça brasileira deve ser fator de enaltecimento, vai
encontrar no exame médico, no exame psicológico,
nos antecedentes sociais, uma terrível barreira.
Assim, nesta hora de meditação, a que V. Ex.ª
conclama o Senado, eu quero pedir para que o
grande Ministro – faço questão de assim chamar – o
grande Ministro Mário Gibson Barboza, que está
imprimindo uma política moderna, nova, dinâmica, no
Itamarati, venha acabar com aquilo que não está na
lei, mas que de fato existe, desgraçadamente: a
discriminação racial para o candidato à carreira
diplomática.
O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª acaba
de reafirmar sua confiança no Ministro Mário Gibson
Barboza. Também quero manifestar aqui a certeza
de que S. Ex.ª, em face dessa denúncia, irá
examinar sua procedência e, no caso afirmativo,
tomar as providências indispensáveis para a
preservação, não só da nossa posição interna, como
daquela posição que face ao problema racial ternos
assumido em todos os concílios internacionais.
Sr. Presidente, recentemente, na Câmara dos
Deputados, o nobre representante de São Paulo,
Ildélio Martins, pronunciou, na Sessão de 10 de
novembro, e está publicado no Diário do Congresso
do dia seguinte, notável discurso em que acentua os
diversos aspectos da vida diplomática, chamando
para êles a atenção do Poder Executivo e,
conseqüentemente, daquele que pode enviar a esta
Casa as sugestões capazes de merecer o nosso
voto e o nosso aplauso.
Gostaria de acentuar, Sr. Presidente, que hei
convivido, pelos caminhos do mundo, durante muitos
anos, com vários diplomatas, e ao contrário do que
se pensa, tenho encontrado muitos dêles passando
até privações financeiras para poderem responder
aos encargos da missão e aos deveres com a
família.
Ainda
agora,
com
a
desvalorização
generalizada do dólar em todo o mundo, o
diplomata brasileiro começou a ganhar menos.
Para
que
se
veja,
por
exemplo:
na
Suíça, a desvalorização do dólar foi na margem
de 7%, o que diminuiu, conseqüentemen-
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te, em 7% os recursos de que dispõem os
diplomatas.
Quero frisar, Sr. Presidente, que já houve uma
redução no tempo em que era presidente o Sr. Jânio
Quadros. Depois se corrigiu, em parte apenas, essa
diminuição dos proventos dos diplomatas brasileiros,
e hoje sofrem, muitos dêles, dificuldades para honrar
o nome do Brasil, não assumindo dívidas que não
podem resgatar e não deixando de atender àqueles
deveres de cortesia, de solidariedade, de
entendimentos indispensáveis nas relações entre
representantes de países diversos.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Ilustre Senador,
a grande dificuldade para o diplomata é o período em
que êle é chamado a servir no Brasil. Muitos
desejam vir ao Brasil tomar contato com o País,
renovar suas amizades, tomar conhecimento dos
nossos problemas. Mas o diplomata, no Brasil,
ganha muito pouco. É obrigado a ter aqui, a mesma
representação, a ter contato com os diplomatas
estrangeiros em nosso País, entretanto ganha uma
insignificância. Outro grande problema é o horror à
aposentadoria; seus vencimentos ficam de tal modo
reduzidos, que nos últimos anos da carreira vê-se
obrigado a fazer uma reserva financeira, não
podendo desempenhar bem suas funções porque
está prevendo a volta ao País, sua instalação no
Brasil, problemas de família que se agravam. Para
êsses dois pontos, o Govêrno precisa atentar: o
pagamento do diplomata que vem servir o Brasil, e a
aposentadoria dos velhos embaixadores. Prestando
êsse depoimento, quero, ao mesmo tempo, dizer
que, tendo eu servido ao Itamarati durante três anos,
chefiando a Missão Diplomática do Brasil em
Washington, por lá passaram mais de 30 Secretários
exemplares, todos homens de grande capacidade,
rapazes jovens, saídos do Instituto Rio Branco e que
eram altamente reputados nos organismos
americanos em que foram estagiar, como na
OEA, ao lado de diplomatas de outros países.
Disse-me o Embaixador Mora, então Secretario
da
OEA:
"Os
melhores
estagiários
são

os do Brasil". E apontava um ou dois, cujos
nomes não quero citar, como homens excepcionais
pela capacidade e pela dedicação ao serviço. O
Itamarati honra o Brasil no exterior e no interior. O
Govêrno precisa resolver, precisa ampliar o
recrutamento de jovens, jovens de alta capacidade, e
só poderá conseguir isso se resolver o problema do
diplomata, sobretudo no período em que está
servindo no País e assegurando-lhe melhor
aposentadoria.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª, que traz a autoridade do seu depoimento,
da sua vida pública às modestas considerações que
faço aqui.
O SR. ARNON DE MELLO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra, nobre Senador.
O SR. ARNON DE MELLO: – Ouço
com atenção o discurso de V. Ex.ª e também
anotei o aparte do nobre Senador Amaral Peixoto.
A título de informação, lembro que o diplomata,
depois de prestar tantos anos de serviço à Pátria,
se aposentado, não chega a ganhar Cr$ 3.000,00
por mês. Lembro, ainda, que situação difícil se
está criando para o Itamarati. Neste momento,
há falta no Itamarati, segundo me informam, de cêrca
de 100 Terceiros-Secretários. Vê-se que a
carreira diplomática já não está interessando
maiormente à juventude. Mais que isto: há
vários Embaixadores que se afastaram da
carreira em virtude, provavelmente, de ela não lhes
oferecer
condições
à
altura
de
suas
responsabilidades.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª e vou ilustrar...
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Nobre
Senador Nelson Carneiro, permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR NELSON CARNEIRO: – Um momento,
nobre Senador. Vou ilustrar, com os dados
divulgados pelo Deputado IIdélio Martins, os
apartes aqui formulados pelos nobres Senadores
Amaral Peixoto e Arnon de Mello. Um diplomata
que vem servir no Brasil, durante certo período,
recebe com tôdas as vantagens.
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Vencimentos de Diplomatas: Embaixador –
Ministro de 1ª Classe: Cr$ 2.989,00; Ministro de 2ª
Classe: Cr$ 2.365,00; Conselheiro: Cr$ 1.841,00;
Primeiro-Secretário: Cr$ 1.794; Segundo-Secretário:
Cr$ 1.639,00; Terceiro-Secretário: Cr$ 1.523,00;
Terceiro-Secretário, Confirmado: Cr$ 1.117,00.
Sr.
Presidente
e
Srs.
Senadores,
evidentemente a convocação para o Brasil, para
servir no Itamarati e aqui se inteirar das coisas
brasileiras, do que acontece, colhêr elementos de
que vai usar no estrangeiro, constitui uma punição
para o diplomata, porque êle não tem como subsistir
no Brasil com tão parcos recursos.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Pediria a
V. Ex.ª que me concedesse o aparte, nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Devo, a V.
Ex.ª, um aparte.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Mas, se
o eminente Vice-Líder desejar prioridade, eu só
pediria a V. Ex.ª que, antes de entrar em outro tema,
me conceda uma ligeira intervenção, pedindo
desculpas pela minha insistência. V. Ex.ª está
tocando num assunto que, por sinal, tenho procurado
estudar e que conheço, de certo modo.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não,
nobre Senador.
O SR. RUY SANTOS: – Só aceito a gentileza
do eminente Senador Vasconcelos Torres pela
oportunidade do que vou dizer a V. Ex.ª nesses
vencimentos está a razão do decréscimo de
candidatos ao Itamarati. Quer dizer, nenhum rapaz
que se sinta em condições de realizar alguma coisa
vai fazer o concurso para ingresso no Itamarati, com
os vencimentos de Cr$ 1.100,00.
O SR. NELSON CARNEIRO: – E com
a mágoa, o constrangimento de abandonar
sua família, seus amigos, para viver em
país estranho muitas vêzes tendo que deixar os
filhos no Brasil para que aqui estudem e façam
sua carreira.
Não é, portanto, êsse "mar de rosas", como se
diz, a carreira de diplomata.

Mas, queria ouvir o nobre Senador
Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Quem
abraça a carreira de diplomata, entretanto, sabe que
ela não é feita apenas de facilidades. É um pôsto em
que o patriotismo tem que funcionar. Quanto ao
critério de remuneração, devo dizer a V. Ex.ª que o
Brasil talvez seja um dos países que melhor
remunera seus diplomatas. Neste momento, porque
não sabia que V. Ex.ª iria ocupar a tribuna, não tenho
documento à mão, mas me parece que o
Embaixador dos Estados Unidos, por exemplo, em
Lisboa, que é um dos pontos principais da
diplomacia brasileira, ganha menos que o
Embaixador do Brasil na capital lusa. Todos
sabemos que um pôsto no exterior tem suas
compensações, mas, no sentido de colaborar, queria
também declarar a V. Ex.ª que um General do
Exército, um Brigadeiro da Aeronáutica ou um
Almirante da Marinha de Guerra, V. Ex.ª sabe, quem
cursa a Academia Militar das Agulhas Negras, a
Escola Naval ou a Escola de Aeronáutica, também,
no final de carreira, passa por dificuldades muito
grandes, e o vencimento é igual. Então não se pode
dar ao diplomata um privilégio. Há dias, viajava com
um almirante da ativa, o qual se queixava de seus
problemas com os filhos. Quanto ao embaixador que
se aposenta, êste sabe que o tempo, na sua carreira,
tem um limite de duração, e que terá que vir para o
Brasil, onde, então, terá que submeter-se ao padrão
de vida verde-amarelo. Perdoe-me V. Ex.ª porque o
interrompo, mas é um diálogo que V. Ex.ª
estabelece, e eu, que da Comissão de Relações
Exteriores não faço parte – e aqui vai uma confissão:
não sei por que, quando sou homem que tenho
debatido aqui, seguidamente, êsse assunto de
política exterior –, queria também chamar atenção
para o fato de que, talvez, pudesse o diplomata, em
alguns postos, receber remuneração melhor. Mas
veja V. Ex.ª o caso dos Estados Unidos, onde temos
um missão brasileira na ONU, em Nova Iorque...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Solicito ao nobre aparteante para encurtar
o seu aparte, porque o tempo do orador está
esgotado.
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O SR. VASCONCELOS TORRES: – Vou
encurtar, Sr. Presidente, e agradeço a V. Ex.ª. Peço
perdão ao Presidente da Mesa, cuja advertência é
rigorosamente regimental. Mas a missão do Brasil
nas Nações Unidas, em Nova Iorque, quase que é
igual à das grandes potências, como é o caso da
Representação do Brasil na OEA e a Embaixada do
Brasil nos Estados Unidos. Já exibi no Senado um
catálogo telefônico de Washington; por êle se pode
ver que a Embaixada da França, a Embaixada da
Inglaterra e de outras potências, têm um número
bem inferior de diplomatas que a Embaixada
brasileira. Já encerrarei, Sr. Presidente. V. Ex.ª não
se preocupe, que eu não quero ferir o Regimento.
Êsse grande Ministro, Mário Gibson Barboza, terá
sua atenção voltada para uma melhor distribuição
dos serviços da diplomacia brasileira, porque há
muita gente, muitos diplomatas. Os que vêm para
Brasília são os moços. Os mais maduros vêm
cumprindo sua missão na Guanabara. Há uma
diplomacia dos salões no Brasil, uma diplomacia do
high-society; e essa tem que acabar, em benefício da
tese que V. Ex.ª defende, não como oposicionista,
mas uma tese em benefício do Itamarati. É assim
que estou compreendendo as suas palavras.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito
obrigado. Sr. Presidente, embora seja meu dever
concluir – e o farei em breve – gostaria de ouvir o
aparte com que quer me honrar o Senador Amaral
Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Senador Nelson
Carneiro, o nosso eminente colega, Senador
Vasconcelos Torres, há pouco se referiu à
diplomacia
norte-americana.
Realmente,
os
diplomatas dos Estados Unidos ganham pouco no
exterior. Mas acontece que as chefias de algumas
comissões diplomáticas são dadas sómente a
milionários. Encontrei, agora, na Europa, um amigo
meu, dos Estados Unidos, que é simplesmente
presidente de uma das maiores organizações
industriais do mundo. O pai do Presidente Kennedy,
uma das maiores fortunas dos Estados Unidos,
foi Embaixador em Londres. Se V. Ex.ª consultar
a lista dos embaixadores, sobretudo em Paris
e Londres, encontrará só nomes de mi-

lionários. Nenhum diplomata de carreira pode ocupar
êsse cargo porque o que é pago pelo govêrno
americano não permite uma vida condigna com a
representação que deve ter. E ainda, por ironia,
recebi hoje um recorte de um jornal americano, o
"Washington Post", que dá uma relação de chefes de
missão dos Estados Unidos seguida da contribuição
de cada um às campanhas presidenciais. O
Govêrno americano dá como prêmio àqueles que
contribuíram com quantias mais elevadas, missões
mais importantes. É claro que há de escolher gente
competente. No Brasil tivemos um homem de
negócios, o maior homem de seguros nos Estados
Unidos, chefiando a missão. Não vamos querer que
o Brasil se faça representar no exterior sòmente
pelos seus milionários, pelos seus capitães de
indústria, pelos seus homens de negócios. Também
por êstes podemos ser representados, mas não
sòmente por êles.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Então
vamos nomear os milionários brasileiros para êsses
postos!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
(Fazendo soar a campainha.) Lembro ao orador que
o tempo de que dispunha está esgotado.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
contava José Joaquim Seabra um episódio de seu
tempo. Era êle Ministro da Justiça, quando era
Ministro do Exterior o grande Rio Branco. Quando
acontecia de surgir um jovem candidato à carreira
diplomática, Rio Branco recebia o candidato,
sentava, levantava, conversava inglês e francês e
depois, verificando que êle tinha tôdas as qualidades
para a carreira, perguntava: Mas o senhor é rico? E
êle respondia: "Quero o cargo para prover a minha
subsistência e a de minha família." E o Barão
respondia sempre: "Vou lhe dar uma carta para o Dr.
Seabra lhe arranjar um emprêgo."
Se fôssemos admitir a tese, aqui sustentada,
de que devemos pagar mal ou insuficientemente
aos nossos diplomatas, estaremos voltando
àquele tempo que ficou atrás e que se encerrou
com a criação do Instituto Rio Branco, com a seleção
dos mais capazes, ricos ou pobres, mas, em todo o
caso, os mais capazes.
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Sr. Presidente, queria apenas referir-me aos
dados da aposentadoria dos Ministros e dos
Embaixadores. Um Ministro de 1ª Classe, aos 30
anos de serviço, se aposenta com Cr$ 1.959,00; aos
35 anos, com Cr$ 2.378 e aos 40 anos com Cr$
2.505,00.
Êsses dados talvez expliquem que já no
primeiro ano se tenham afastado da carreira de
diplomata, em 1970, os candidatos aprovados
Fernando Antônio Berto e Jorge Octávio Castro
Miguez Figueiredo, e estejam agregados os
seguintes diplomatas, neste instante: Ministros de 1ª
Classe: Manoel Pio Corrêa Jr., José Sette Câmara
Filho e Roberto de Oliveira Campos; Primeiros
Secretários: Márcio Rego Monteiro, Marcílio Marques
Moreira e Walter Wehrs; Segundos Secretários:
Heitor Soares de Moura Filho, Samuel Pinheiro
Guimarães Neto, Francisco Soares Alvim Neto,
Lavínia Augusta Machado, Octávio Eduardo Llambi
Capbell Guinle, Isaura Maria de Morim Parente de
Mello e Cecília de Bíase Bidert; e Terceiros
Secretários: Alfredo Grieco e Antônio Guedes
Barbosa.
A carreira não tem os atrativos que muitos
supõem, mas um país que se quer afirmar no
estrangeiro precisa assegurar a êsses diplomatas ao
menos aquelas garantias e aquelas facilidades que
outros países concedem. Por exemplo, muitos
países asseguram aos diplomatas em férias as
passagens necessárias para passá-las, êle e sua
família, em seu país. Há também muitas delegações
que pagam os alugueres das casas dos diplomatas,
dentro de certa escala, de acôrdo com seus cargos.
Aí
estão,
Sr.
Presidente,
algumas
considerações que, ao lamentar o desaparecimento
prematuro do Embaixador Lauro Müller Neto, senti
de meu dever trazer a esta tribuna para situar os
óbices, os obstáculos que marcam também a
carreira de diplomata, e consignar, pensando
traduzir o pesar de tôda a Casa, – já que não
posso requerer, em face do Regimento, – consignar
o pesar de todos nós pelo desaparecimento,
e traduzir êsse pesar em comunicação que
dessa tribuna faço, já agora também em nome
do Líder da Maioria, à família enlutada, não só ao
ilustre Embaixador Lauro Müller Filho, mas

também à espôsa e aos filhos do saudoso
Embaixador desaparecido. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio
Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz-me
o noticiário em moda, que apregoa a necessidade de
reestruturação municipalista no País, e que,
às vêzes, velada e solertemente, ameaça a
sobrevivência de inúmeras comunas brasileiras,
voltar a esta tribuna.
Evidente que sei medir a minha valia, da
mesma forma que posso mensurar, e devo, o
alcance dos pronunciamentos de muitos que, sem
vivência do sofrimento, cômoda e vesgamente,
apontam medidas que levariam à erradicação de
todos os males nacionais.
Confesso que guardo certos receios e cultivo
determinadas cautelas em relação a quantos, sem
que jamais tenham convivido ou participado da
pobreza, arrogam-se em arautos dos humildes. No
mesmo passo, idênticas reservas mantenho com
referência aos que, sem conhecerem a realidade
brasileira, sustentam normas uniformes para a
solução de problemas que, sem perderem a
generalidade, em cada região, e muita vez nelas
próprias, conservam peculiaridades e sabor locais.
Na Sessão vespertina de cinco de outubro
próximo pretérito, pronunciei discurso no qual
defendi, além da justiça e oportunidade da Portaria
nº 3.311, de 24 de setembro de 1971, do
Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Previdência Social, a conveniência de ser mantida,
no futuro Estatuto Municipal, o atual quadro políticoadministrativo do país, adotadas as limitacões
necessárias toara impedir a repetição dos erros do
passado.
Hoje, de modo especial, procurarei enfocar o
problema sob o ângulo jurídico, sem esquecer outros
aspectos relevantes, convencido de que o debate, o
estudo, a crítica honesta constituem meios válidos de
participação da atividade parlamentar na vida
nacional.

– 375 –
Com efeito, a Constituição de 18 de setembro
de 1946, ao tempo em que erigiu em princípio o
respeito à autonomia municipal (art. 7º, inciso VII,
letra e), não cogitou do estabelecimento de normas
pertinentes à criação de municípios. Na verdade,
deferiu aos Estados fazê-lo, pois que "cada Estado
se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar,
observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição" (art. 18) e "os Estados se reservam
todos os podêres que, implícita ou explicitamente,
não lhes sejam vedados por esta Constituição" (§ 1º ,
art. 18).
Promulgada a Carta política de 1946,
redemocratizado o país, os Estados, através das
Assembléias Legislativas, cuidaram da elaboração
das respectivas Constituições, em perfeita sintonia e
obediência ao modêlo federal.
As Constituições de Goiás (Art. 88), Maranhão
(art. 85), Mato Grosso (art. 80), Minas Gerais (art.
80), Piauí (art. 12, § 1º), Rio Grande do Norte (art.
74), Rio Grande do Sul (art. 139), Rio de Janeiro (art.
84), Santa Catarina (art. 96), dispuseram nos
próprios textos, sôbre os requisitos essencial à
criação de municípios, entre os quais o referente à
população, variável de seis a vinte mil habitantes.
As Constituições de Alagoas (art. 88) Ceará
(art. 88), Pernambuco (art. 103), Pará (art. 86),
Paraná (art. 132) e Sergipe (art. 92), expressamente,
remeteram à lei ordinária o problema, as duas
últimas com a exigência de tornar estável a
organização municipal; as do Amazonas e Espírito
Santo silenciaram a respeito e a da Bahia (art. 93,
inciso II), além de outros, exigiu o requisito da
"possibilidade econômica" para obtenção ou perda
da condição de município.
Finalmente, a Constituição de São Paulo
subordinou a criação, desmembramento ou anexação
de município à consulta, mediante plebiscito, às
populações da circunscrição cuja situação se
pretenda alterar, e a da Paraíba, após afirmar que os
municípios serão organizados por lei, de forma que
lhes fique assegurada a autonomia, em tudo o que
respeite o seu peculiar interêsse (art. 77), desa-

nexou de Campina Grande e Cabeceiras os distritos
de Caturité e Lêdo (art. 18) e elevou à categoria de
cidade a vila de Itamorotinga, hoje São João do
Cariri.
Em decorrência, as Leis Orgânicas Municipais
dos Estados disciplinaram a incorporação, a extinção
e a criação de municípios, à base das regras
legalmente estabelecidas em cada unidade federada.
Assim é que, e particularizando, a Lei nº 547,
de 30 de janeiro de 1952, Lei Orgânica dos
Municípios do Estado do Piauí, prescreveu:
"Art. 3º – Os municípios podem incorporar-se
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros ou formarem novos municípios,
mediante lei do Estado, para cuja aprovação são
exigidos dois terços da totalidade dos votos da
Assembléia Legislativa, cabendo a iniciativa:
I) As Câmaras Municipais interessadas,
conjuntas, no caso da incorporação, e isoladas, nos
demais casos, sempre por maioria absoluta;
II) A seiscentos eleitores, no mínimo, dentre as
populações diretamente interessadas.
Parágrafo único – A formação de nôvo
município dependerá, em qualquer caso, da
coexistência das seguintes condições:
a) população mínima de oito mil habitantes (a
Emenda Constitucional de 08-03-54 reduziu para
seis mil habitantes);
b) renda anual mínima de vinte mil cruzeiros;
c) patrimônio com área mínima de
quatrocentos hectares (a Emenda Constitucional de
08-03-54 reduziu para cento e cinqüenta hectares a
área mínima do patrimônio e acrescentou um
parágrafo, o 4º, ao art. 12 da Constituição do Estado,
dispensando o requisito do patrimônio quando a área
urbana do município a ser criado ficar situada em
território das Fazendas Estaduais);
d)
existência
na
sede,
de,
pelo
menos,
duzentas
moradias,
edifícios
com
capacidade
e
condições
para
o
govêrno municipal, instrução pública, posto
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de higiene, matadouro, mercado público, bem como
terreno para cemitério e templo religioso.
Ao ser editada a Lei Estadual nº 2.239, de
11 de dezembro de 1961, havia, no Piauí, quarenta
e
quatro
comarcas
e
setenta
e
oito
municípios, disparidade que se explica pela
competência e iniciativa exclusiva do Tribunal de
Justiça para propor sôbre a Organização Judiciária
do Estado.
A Constituição de 24 de janeiro de 1967,
após afirmar o princípio da autonomia municipal
(art. 10, VII, f) e remeter à lei complementar
a enumeração dos requisitos mínimos para a criação
de novos municípios (art. 14), afirmou:
"Art. 15 – A criação de Municípios, bem como
sua divisão em distritos, dependerá da lei estadual. A
organização municipal poderá variar, tendo-se em
vista as peculiaridades locais".
A Lei Complementar nº 1, de 9 de novembro
de 1967, depois de exigir consulta às populações
interessadas e de estabelecer o processo de obtê-la,
afirmou:
"Art. 2º – Nenhum município será criado sem a
verificação da existência, na respectiva área
territorial, dos seguintes requisitos:
I – População estimada, superior a 10.000
(dez mil) habitantes ou inferior a 5 (cinco) milésimos
da existente no Estado;
II – Eleitorado não inferior a 10% (dez por
cento) da população;
III – Centro urbano já constituído, com número
de casas superior a 200 (duzentos);
IV – Arrecadação, no último exercício, de 5
(cinco) milésimos da receita estadual de impostos".
Certo é que, no referente ao Estado do Piauí,
a partir de 1967 não se verificaram criações de
municípios, permanecendo, assim, estável o número
existentes em 31 de dezembro de 1966, isto é, de
114 unidades. E as pequenas alterações ocorridas
no quadro geral, depois da vigência da Carta política
e da lei Complementar nº 1, ambos de 1967, deramse com relação aos Estados da Paraíba, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás

e São Paulo, mas de tal sorte que, de 3.972
municípios em 1967, o recenseamento de 1970
apurou a existência de 3.952.
Há mais de quatro anos, portanto, não sofre
alteração substancial a paisagem municipal do País,
mesmo porque a Emenda Constitucional nº 1
revogou a Lei Complementar nº 1, de 9 de novembro
de 1967, por lhe ser hieràrquicamente superior, ao
declarar:
"Art. 14 – Lei Complementar estabelecerá os
requisitos mínimos de população, e renda pública,
bem como a forma de consulta prévia às populações,
para a criação de Municípios.
Parágrafo único – A organização municipal,
variável segundo as peculiaridades locais, a criação
de municípios e a respectiva divisão em distritos
dependerão da lei".
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Exª. um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª está
pronunciando discurso sério, que revela pesquisa e
oferece dados inéditos sôbre o problema do
municipalismo brasileiro. Tenho, como V. Ex.ª sabe,
procurado dar contribuição, juntamente com outros
eminentes companheiros do Congresso Nacional, a
êste assunto. Todo os debates, daqui por diante,
estarão enriquecidos com o discurso de V. Ex.ª, que,
colocando uma tônica jurídica no mesmo, representa
uma análise objetiva e certamente válida para a
reformulação da Legislação Federal sôbre o
município. Quero congratular-me com V. Ex.ª, quero
parabenizá-lo pela contribuição significativa que está
dando aos debates em tôrno do municipalismo, e,
felicitando-o, digo que o Senado está de parabéns
com o trabalho que V. Ex.ª ora apresenta.
O SR. HELVIDIO NUNES: – Muito obrigado a
V. Ex.ª, meu caro Líder José Lindoso, porque as
suas palavras, além da generosidade costumeira,
contêm mais do que um incentivo, um estímulo a que
continue a desenvolver, nesta Casa, temas de
interêsse geral.
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(Retomando a leitura.)
Vale ressaltar também que, a exemplo das
anteriores, a Carta Magna atual manteve o princípio
da autonomia municipal (art. 1º, item VII, letra e).
Em conseqüência, o quadro da divisão
municipal dos Estados, pràticamente fixado antes da
vigência da Constituição de 1967, não pode e não
deve sofrer modificação, salvo pelas vias normais de
perseguição da inconstitucionalidade de leis.
Na verdade, vista a situação anterior à
Constituição e à Lei Complementar nº 1, de 1967, há
dois aspectos a considerar: municípios que foram
criados em rigorosa obediência à lei, então em vigor,
e municípios que o foram sem observância à
totalidade das condições impostas pela Constituição
Estadual e Lei Orgânica Municipal.
Na segunda hipótese, pois que a primeira não
requer qualquer consideração, importa examinar a
questão sob outros ângulos.
A consideração de ordem geral que, de início,
pode ser levantada, relaciona-se com a aquisição e
gôzo do status municipal, traduzido no eclodir de
sentimentos adormecidos, na necessidade de
enfrentar novas responsabilidades, na tomada de
consciência da própria autonomia. E cinco anos
depois o progresso verificado levou à satisfação dos
requisitos a que originàriamente o ato criatório não
atendeu. Houve a convalescença; sanado está o
vício.
Que dizer, porém, em relação ao município
que, ainda hoje, não atendeu a tôdas as exigências
da lei sob cujo império nasceu?
A extinção pura e simples, através de lei
complementar ou ordinária, por certo não seria a
solução política, ainda porque não o é do ponto de
vista jurídico.
De fato, há uma lei que o criou, e sómente ao
Poder competente cabe negar-lhe validade. Assim,
lei posterior, exceção feita da Constituição, ainda que
de categoria superior, não constituirá meio correto, e
legal, no sistema do direito pátrio, para atingir o
quadro municipal existente.

Ainda, sobretudo nos Estados pobres, de
grande extensão territorial e baixo índice
demográfico, como no caso do Piauí, outros
argumentos socorrem a tese sustentada.
É que municípios existem, com mais de
duzentos anos de vida autônoma, que também não
atendem, ainda agora, à totalidade das exigências do
sistema legal decorrente da Constituição de 1946.
Tais municípios são, na realidade, grandes
vítimas, vítimas do isolamento, do abandono, do
descaso, do esquecimento, vítimas das dificuldades
gerais, da pobreza e dos próprios governos.
Agora, porém, uma aura de esperança e de
confiança sacode o País inteiro. Surgem as escolas,
rasgam-se estradas, multiplicam-se as fontes
produtoras de energia, os meios de comunicações
invadem os lares e aproximam os homens, dandolhes consciência das próprias necessidades e das
suas potencialidades.
E se o desenvolvimento atinge, em escala
crescente, diferentes regiões do Brasil, começa a
chegar, também, às áreas menos favorecidas,
dando-lhes a certeza de que, em breve, também
participarão dos benefícios gerais.
Na verdade, a quem interessaria o decesso
municipal, a "captis diminutio", a perda do status, o
rebaixamento a condição inferior? A população do
município de origem, na luta constante pela obtenção
de recursos para prover a tôdas as necessidades? A
população do nôvo município, que desenganada de
esperar, pretende escolas, saneamento, energia e
estradas? Ao Estado, que teria a sua estrutura
político-administrativa quebrada? Ao Govêrno
Federal, cuja preocupação maior é a do
desenvolvimento harmônico e integrado do País?
Representaria, sem sombra de dúvida,
inenarrável frustração às populações atingidas a
extinção de municípios, surgidos há lustros, décadas
ou há centenas de anos.
Melhor será, portanto, conservá-los, exigir-lhes
profícua e reprodutiva aplicação dos dinheiros
públicos, qualquer que seja a fonte e o mon-
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tante, e aumentar-lhes os meios de que carecem
para prosperar e crescer.
Não
me
assusta,
absolutamente,
a
sofisticação tecnocrata, que tudo tenta reduzir a
fórmulas, esquemas e números, mas que não tem a
visualização horizontal própria do político, do homem
de Estado, do administrador integral, atributos
indispensáveis à tomada das grandes decisões.
Os técnicos, justiça se lhes faça, prestam
incomensuráveis serviços ao desenvolvimento do
País. Vão às fontes, identificam as necessidades e
planejam as soluções. Fazem-no, entretanto,
globalmente, e ditam normas, que seriam válidas se
a homogeneidade fôsse a regra. Entretanto, o que
ainda marca a vida brasileira é a diversidade dentro
da unidade, manifestada através da existência de
diferentes estágios sócio-econômicos e culturais, de
áreas
desenvolvidas
ao
lado
de
outras
subdesenvolvidas, de disparidades regionais e interregionais.
A própria Constituição de 1967 (art. 15)
prescreveu que a organização municipal variará
segundo as peculiaridades locais, preceito que
também foi repetido na Emenda Constitucional em
vigor.
Aí está inscrita a sensibilidade do político,
do homem público, do que, sem perder a
visão globalista, sabe que a problemática nacional
tem as suas peculiaridades, guarda feições
particulares e conserva características que não se
repetem.
Pois bem, mesmo que inconsideradas
tôdas estas razões, basta o recurso à tese
inicial para dirimir a questão. Com efeito, e vale
repetir, criado por lei, sòmente o Poder Judiciário,
declarando-a inconstitucional, poderá decretar
a extinção de município, ou a própria
Constituição federal, fonte de onde emanam todos os
podêres.
Aliás, em abono dessa posição doutrinária,
basta compulsar as Constituições brasileiras.
Traçam normas positivas ou deferem às estaduais
fazê-lo, com vistas criação, jamais à extinção de
municípios.
Evidente
que,
implicitamente,
se
as
condições impostas não forem observadas,
a
sanção
correspondente
po-

derá ocorrer. Todavia, o Poder competente para
aplicá-la não será o Executivo, muito menos o
Legislativo.
De outra parte, vale acentuar que as recentes
condições estatuídas para a criação de municípios,
quer na Constituição de 1967, quer na Lei
Complementar nº 1, do mesmo ano, ao tempo em
que vigeram, não tiveram efeito retroativo, isto é, não
alcançaram as situações constituídas no regime de
lei anterior.
Poderia a Carta Magna fazê-lo, é verdade,
pois que a Constituição, como lei maior, não sofre
limitações no tempo e no espaço. Mas, felizmente,
não o fêz.
A retrotração, hoje, por via complementar ou
ordinária, não se justificaria, uma vez que a Carta
Política vigente não cogitou expressamente da
matéria, e a Lei Complementar de que trata o art. 14
não poderá extrapolar as fronteiras que lhe foram
demarcadas.
De outra parte, entendo que os propósitos do
Govêrno Federal, no que tange à organização
municipal, coincidentes com a lei e a realidade
nacional, são os reiteradamente manifestados pelo
prof. Alfredo Buzaid, ilustrado Ministro da Justiça, e
que se confundem com os da Revolução de 31 de
março de 1964: evitar a proliferação de municípios,
subordinando a criação a critérios rígidos, com a
finalidade de impedir a reincidência de erros do
passado.
As cautelas são imprescindíveis, algumas
vêzes mesmo imperiosas; a fiscalização do regular e
eficiente emprêgo dos dinheiros públicos é medida
salutar; a integração dos planos municipais aos
estaduais e federais de desenvolvimento é
decorrência natural da mentalidade dominante, bem
assim necessidade oriunda do planejamento global
do País.
Tenho para mim, pois, que ao invés
das
medidas
que
lamentàvelmente
alguns
advogam, visando a eliminação da autonomia
de
pequenas
comunidades,
perdidas
na
imensidão do território brasileiro, o Govêrno
Central, ao revés, lhes dará maior apoio,
incentivos mais expressivos, novas oportunidades
para que se integrem, mais ativamente, no
processo de desenvolvimento do País.
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Que o Govêrno dê, mas que exija, que
o Govêrno ajude, mas que cobre, que o
Govêrno colabore, mas que também peça
participação.
Êste o caminho que conduzirá ao progresso.
Aliás, foi o próprio Presidente Médici
quem convocou todos os brasileiros ao trabalho
de construção do futuro, convencido de que
as pedras que seriam atiradas ao passado
servem melhormente à edificação da grandeza
nacional.
Senhor
Presidente
e
Senhores
Senadores. Encontrei, não faz muito, pânico
generalizado em meu Estado, provocado por
notícia veiculada pela Associação Nordestina de
Municípios,
dando
conta
de
que
seriam
extintas sessenta e nove das cento e catorze
comunidades piauienses.
Desconheço os motivos que levaram
aquela entidade a prestar tal desserviço ao Piauí,
gerando a intranqüilidade, o pessimismo e o
desalento. Sei que chegou a distribuir relação dos
que deveriam perder o atual status, entre os quais
os municípios de Jeromenha, um dos mais antigos,
com existência superior a dois séculos, Bom
Jesus do Gurgéia, pólo de desenvolvimento de
uma região de mais de quarenta e cinco mil
quilômetros quadrados, Ribeiro Gonçalves, com uma
superfície maior do que o Estado de Sergipe, e
Gilbués,
no
extremo
sul,
principal
zona
diamantífera do Piauí.
Vai daqui desta tribuna, pois, particularmente
ao Piauí, a minha palavra de solidariedade às
intranqüilas populações municipais.
A todos e a cada qual digo e afirmo que
não se deixem ludibriar pelos augúrios de
falsos pregóeiros, pela voz dos pessimistas,
acima de tudo pela falácia dos pescadores de águas
turvas.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES: – Pois não.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª
está enfrentando o problema da extinção
de
municípios.
Com
o
conhecimento

jurídico que V. Ex.ª tem revelado, com tanta
segurança, na Comissão de Constituição e Justiça
da Casa...
O SR. HELVÍDIO NUNES – Muito obrigado a
V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...e neste Plenário,
Vossa Excelência tem autoridade, não só como
político, mas como conhecedor do Direito, de
tranqüilizar êsses municípios relacionados por essa
associação. Evidentemente, o Govêrno não pretende
extinguir municípios, não está na alçada das suas
cogitações tal medida. O Govêrno realmente, ao
reformular a legislação municipal, nas cogitações
dominantes no Ministério da Justiça, pretenderá, sim,
criar condições para que êsses municípios se
fortaleçam, dentro dos objetivos do Govêrno do
Presidente Médici, que é de torná-los fortes e
desenvolvidos, contribuindo parcelas válidas para a
grandeza dêste País.
O SR. HELVÍDIO NUNES: – Mais uma vez
muito obrigado a V. Ex.ª, Senador José Lindoso. A
intervenção de V. Ex.ª foi muito oportuna, pois no
instante em que procuro tranqüilizar as populações
do meu Estado, V. Ex.ª, em nome do Govêrno, vem
e afirma que está de pleno acôrdo, que o Govêrno
não pretende a extinção de municípios, mas, ao
contrário, está cogitando de dotá-los de mais e
melhores instrumentos de trabalho. Mais uma vez,
muito obrigado a V. Ex.ª.
(Retoma a leitura.)
Ao observador, por mais desavisado, ressalta
a certeza, calçada nos fatos, de que a orientação do
Poder Central é a do crescente prestígio dos
municípios.
Aí estão os grandes planos governamentais,
consubstanciados, sobretudo, no Programas de
Integração Nacional, de Assistência ao Trabalhador
Rural e de Redistribuição de Terras e de Estímulo à
Agroindústria. Aí está a Boa Esperança. Ai está a
Transamazônica.
E quem executa tarefas de tal magnitude
não tem tempo para pensar no passado, pois que
só olha para o futuro, futuro que será de
grandeza, de progresso, de desenvolvimento.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
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Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – Geraldo Mesquita – José
Esteves – Cattete Pinheiro – José Sarney – Fausto
Castello-Branco – Wilson Gonçalves – Jessé Freire –
Milton Cabral – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Luiz
Cavalcante – Eu-rico Rezende – Amaral Peixoto –
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Orlando
Zancaner – Mattos Leão – Antônio Carlos – Celso
Ramos – Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 1ºSecretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 265, DE 1971
Nos têrmos do art. 234 do Regimento Interno,
requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do
editorial publicado pelo jornal O Globo, da
Guanabara, no dia 23 de novembro de 1971, sob o
título "PUNINDO O ESTADO QUE PAGA
IMPOSTOS".
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Sr. Presidente,
peço a palavra para justificar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
De acôrdo com o art. 234, § 1º, do Regimento
Interno, o requerimento será submetido a exame da
Comissão Diretora, não dependendo de justificação.
Mas se V. Ex.ª quiser falar, tem V. Ex.ª a palavra.
O SR. BENJAMIN FARAH (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, peço a transcrição do
artigo "Punindo o Estado que paga Impostos",
publicado pelo O Globo a 23-11-71, por entender que
o mesmo é de transcendental importância para o
esclarecimento de fatos relacionados com o mito de
que na Guanabara existe uma sobrecarga fiscal. O
editorial explica claramente, que o que ocorre é que
em muitos Estados a sonegação campeia à sôlta
sem que medidas de caráter concreto selam
tomadas pelos respectivos Governos.

Ao apresentar êste requerimento, faço,
também, um apêlo aos Ministros da Fazenda e do
Planejamento, para que determinem medidas
rigorosas no combate à sonegação.
O que não podemos admitir é que a
Guanabara, que cumpre fielmente seus deveres
fiscalizadores, e o empresariado carioca, que paga
fielmente suas taxas fiscais, sejam prejudicados
econômicamente.
A Guanabara começa a sofrer os efeitos do
mito de que suas taxas são excessivas, e isso,
a médio e a longo prazos prejudicará profundamente
o Estado. E veremos, então, o paradoxo da
anulação da virtude: punição para a correção de
comportamento e exaltação para o êrro.
Tudo isso é lamentável, profundamente
lamentável. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Terminada a hora do Expediente.
Passa-se à:
Item 1

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto
Decreto Legislativo nº 17, de 1971 (nº 9/71,
Câmara dos Deputados), que "aprova as contas
Presidente da República, relativas ao exercício
1959", tendo:

de
na
do
de

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 576, de 1971,
da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 1971
(Nº 9, de 1971, na Casa de origem)

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 55, DE 1971

Suspende a execução do art. 21, letra "b", da
Deliberação número 1.564, de 1963, do Município de
Aprova as contas do Presidente da República, Campos, Estado do Rio de Janeiro, na parte em que
relativas ao exercício de 1959.
manda aplicar, como base de cálculo, a soma das
transações nas operações a que se refere o art. 50,
O Congresso Nacional decreta:
§ 3º, da Deliberação nº 488, de 1955, daquele
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas Município, declarado inconstitucional por decisão
pelo Presidente da República, relativas ao exercício definitiva do Supremo Tribunal Federal.
de 1959, na forma dos artigos 66, item VIII, e 87,
item XVII, da Constituição da República de 1946,
Art.1º – É suspensa a execução do art. 21,
com ressalvas àqueles valôres lançados à conta de letra b, da Deliberação número 1.564, de 1963, do
"Diversos
Responsáveis",
dependentes
de Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro,
verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da União. na parte em que manda aplicar, como base de
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em cálculo, a soma das transações nas operações a
vigor na data de sua publicação, revogadas as que se refere o art. 50, § 3º, da Deliberação nº
disposições em contrário.
488, de 1955, daquêle Município, declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Tribunal Federal.
Item 2
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Discussão, em turno único, do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Resolução nº 55, de 1971 (oferecido pela Comissão
Item 3
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 590, de
1971), que "suspende a execução do art. 21, letra b,
da Deliberação nº 1.564, de 1963, do Município de
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Campos, Estado do Rio de Janeiro, na parte em que Lei do Senado nº 37, de 1971, de autoria do Sr.
manda aplicar, com base de cálculo, a soma das Senador Tarso Dutra, que "dispõe sôbre o
transações nas operações a que se refere o art. 50, pagamento de juros moratórios, nas condenações da
§ 3º, da Deliberação nº 488, de 1955, daquele Fazenda Pública", tendo:
Município, declarado inconstitucional por decisão
PARECERES, sob nos 577 e 578, de 1971,
definitiva do Supremo Tribunal Federal."
das Comissões:
Em discussão o projeto.
– de Constituição e Justiça, favorável, nos
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar têrmos do Substitutivo que apresenta;
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
– de Finanças, favorável, nos têrmos do
Está encerrada.
Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Em votação o projeto.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto primeiro turno.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
Está aprovado.
discuti-los, encerrarei a discussão. (Pausa.)
O projeto irá à Comissão de Redação.
Está encerrada.
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Em votação o substitutivo, que tem preferência
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
regimental sôbre o projeto.
conservar-se sentados.(Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo
Está aprovado.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
É o seguinte o projeto aprovado.
Está aprovado.
Prejudicado o projeto.
PROJETO DE LEI DO SENADO
A matéria voltará oportunamente à Ordem do
Nº 88, DE 1971
Dia para o segundo turno regimental.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
Permite a justificação judicial na comprovação
do tempo de serviço para a aposentadoria, dando
SUBSTITUTIVO
nova redação ao § 9º do artigo 32 da Lei Orgânica
da Previdência Social (Lei nº 3.807, de 26 de agôsto
Art. 1º – Nas contas de pagamento devido de 1960).
pela Fazenda Pública Federal, Estadual, ou
Municipal, e Autarquias, em virtude de sentença
O Congresso Nacional decreta:
judicial, serão acrescidos os juros moratórios
Art. 1º – Passa a vigorar com a seguinte
apurados até a véspera do cumprimento do redação o § 9º do artigo 32 da Lei Orgânica da
respectivo decisório.
Previdência Social: –
Parágrafo único – O cálculo será efetuado pelo
"§ 9º – Não será admissível, para cômputo do
setor de pagamento do órgão condenado.
tempo
de
serviço,
prova
exclusivamente
testemunhal, salvo se produzida em justificação
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
judicial, mediante prévia notificação do representante
Item 4
legal do INPS para ciência e conhecimento."
Art. 2º – Entrará esta lei em vigor na data de
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Lei do Senado nº 88, de 1971, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que "permite a Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
justificação judicial na comprovação do tempo de
conservar-se
sentados. (Pausa.)
serviço para a aposentadoria, dando nova redação
Está
aprovada.
ao § 9º do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência
A matéria irá à Comissão de Redação, para
Social (Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960)",
redigir
o vencido para o segundo turno regimental.
tendo:
É a seguinte a emenda aprovada:
PARECERES, sob nos 572 e 573, de 1971,
das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade
e
juridicidade
e
pela
apresentação da Emenda nº 1-CCJ;
– de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.

EMENDA Nº 1-CCJ
– Na redação do § 9º do art. 32 da Lei nº
3.807, de 26 de agôsto de 1960, proposta pelo art. 1º
do projeto, logo após "representante legal do INPS",
acrescentem-se as seguintes expressões: "desde
que comprovada a ocorrência de incêndio,
desaparecimento dos arquivos ou má-fé do
empregador, nos assentamentos do empregado,
com descumprimento das obrigações trabalhistas".
O
SR.
PRESIDENTE
(Carlos
Lindenberg):
–
Esgotada
a
matéria
da

– 383 –
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do
Requerimento nº 263, lido no expediente, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de
1971.
Em votação o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro para encaminhar a votação.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, a Minoria vai consignar o seu voto
contrário à aprovação dêsse Requerimento. O
projeto em curso não tem nenhuma das
características que justificam medida dessa
celeridade. A melhor prova é que a Mensagem do Sr.
Presidente da República, enviada ao Congresso
Nacional, é de 7 de outubro de 1970, o que mostra
que não havia, nem por parte do Poder Executivo, o
menor empenho na solução imediata desta matéria.
Tanto que só agora, um ano depois – está a fôlha 6
do avulso, salvo engano do avulso, 7 de outubro de
1970 – só um ano depois é essa matéria examinada
na Câmara e vem ao Senado. Portanto, o Senado
deveria ter o mesmo tempo de meditação, de estudo,
de aperfeiçoamento, que foi dado à outra Casa do
Congresso.
Sem entrar no mérito da proposição e, apenas
levando em conta essa circunstância, a Minoria não
pode dar seu apoio ao pedido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o Requerimento. Os Srs. Senadores que
o aprovam queiram permanecer como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à imediata
apreciação da matéria:

Sôbre a mesa, emendas que vão ser lidas pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1
AO PLC – 77/71
Dá nova redação ao art. 5º:
"Art. 5º – A concessão da autorização prevista
no Art. 1º sujeita as emprêsas autorizadas ao
pagamento, a partir de 1º de janeiro de 1972, da taxa
de distribuição de prêmios de 10%, incidente sôbre o
valor da promoção autorizada, assim compreendida
a soma dos valôres dos prêmios distribuídos."
Justificação
Qualquer taxa incide sôbre os prêmios
efetivamente distribuídos e não sôbre prêmios
prometidos. Taxa é remuneração de serviço; no caso de
serviço de fiscalização, e não há fiscalização sôbre
prêmios prometidos. Essa incidência, além do mais,
afeta a economia das Emprêsas, já tão sobrecarregadas
com impostos e encargos sociais. Prevalecendo a
aprovação do artigo do Projeto, as emprêsas nem
poderiam pedir a aprovação de seus planos, pois desde
o primeiro dia de sua aprovação já teriam contra si o
pagamento absurdo dos 10% dos prêmios prometidos, e
durante alguns meses subseqüentes ao início das
operações poderá acontecer ser o valor da taxa, superior
ao total da receita arrecadada. Sugestão da Associação
Nacional das Emprêsas Concessionárias de Cartas
Patentes para Sorteios (ASCARP).
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Nelson Carneiro.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
EMENDA Nº 2
da Câmara, nº 77, de 1971, (nº 2.327-B/70, na Casa
de Origem) que "altera a legislação sôbre
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 77/71
distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio,
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 5º
vale-brinde ou concurso, a título de propaganda,
"Art. 5º – A concessão da autorização prevista
estabelece normas de proteção à poupança popular,
no Art. 1º sujeita as emprêsas autorizadas ao
e dá outras providências".
pagamento, a partir de 1º de janeiro de 1972, da taxa
Tendo Pareceres favoráveis, sob nos 607 e de distribuição de prêmios de 10%, incidente sôbre o
608, de 1971, das Comissões de Economia e de valor da promoção autorizada, assim compreendida
Finanças.
a soma dos valôres dos prêmios distribuídos."
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Justificação

Se persistirem os meses constantes do projeto
(4 meses), essa medida arruinaria a economia das
emprêsas, levando-as a dissolvência e causando
prejuízos a mais de cem mil pessoas que trabalham
para as mesmas e com milhares de prestamistas que
veriam suas economias sacrificadas pelo fechamento
das Emprêsas.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Virgílio Távora.

Qualquer taxa incide sôbre os prêmios
efetivamente distribuídos e não sôbre prêmios
prometidos. Taxa é remuneração de serviço; no
caso, de serviço de fiscalização, e não há
fiscalização sôbre prêmios prometidos. Essa
incidência, além do mais, afeta a economia das
Emprêsas, já tão sobrecarregadas com impostos e
encargos sociais. Prevalecendo a aprovação do
artigo do Projeto, as emprêsas nem poderiam pedir a
EMENDA Nº 4
aprovação de seus planos, pois desde o primeiro dia
de sua aprovação já teriam contra si o pagamento
Ao PLC – 77/71
absurdo dos 10% dos prêmios prometidos, e durante
alguns meses subseqüentes ao início das operações
Dá nova redação ao § 3º do art. 7º:
poderá acontecer ser o valor da taxa, superior ao
"Na operação referida no item II dêsse artigo,
total da receita arrecadada.
quando houver desistência ou inadimplência do
Sala das Sessões, em 24 de novembro de prestamista, a partir da 24ª prestação, inclusive, êste
1971. – Virgílio Távora.
receberá no ato, em mercadorias nacionais, do
estoque do vendedor, e pelo preço corrente de
EMENDA Nº 3
venda à vista no mercado varejista da praça indicada
no Plano, à data em que se verificar a desistência
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 77/71
por inadimplente, o valor da tabela de resgate das
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do artigo 7º. prestações pagas, fixada pelo Ministério da Fazenda.
"Art. 7º – Na operação referida no item II dêsse
artigo, quando houver desistência ou inadimplência do
Justificação
prestamista, a partir da 24º (vigésima quarta)
prestação, inclusive, êste receberá no ato, em
Êste parágrafo além de premiar um
mercadorias nacionais, do estoque do vendedor, e contratante faltoso, o que não se verifica em
pelo preço corrente de venda à vista no mercado nenhuma legislação, ainda se lhe atribui uma
varejista da praça indicada no plano, a data em que recompensa incompatível com os cálculos atuariais a
se verificar a desistência por inadimplemento, o valor que estão subordinados os Planos. As Companhias
da tabela de resgate das prestações pagas, fixada de Capitalização, que estão sujeitas a fiscalização do
pelo Ministério da Fazenda."
Departamento de Seguros Privados, supervisionados
pelo Ministério do Trabalho, o qual dispõe de um
perfeito serviço atuarial, sòmente concedem resgate
Justificação
a partir do 24º mês e em limite inferior a 50%. Se
Êste parágrafo além de premiar um persistir os meses constantes do projeto (4 meses),
contratante faltoso, o que não se verifica em essa medida arruinaria a economia das Emprêsas
nenhuma legislação, ainda se lhe atribui uma levando-as a dissolvência e causando prejuízos a
recompensa incompatível com os cálculos atuariais a mais de cem mil pessoas que trabalham para as
que estão subordinados os planos. As Companhias mesmas e com milhares de prestamistas que veriam
de Capitalização, que estão sujeitas à fiscalização do suas economias sacrificadas pelo fechamento das
Departamento
de
Seguros
Privados. Emprêsas. Sugestão da Associação Nacional das
Supervisionadas pelo Ministério do Trabalho, o qual Emprêsas Concessionárias de Cartas Patentes para
dispõe de um perfeito serviço atuarial, sòmente Sorteios (ASCARP).
concedem resgate a partir do 24º (vigésimo quarto)
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
mês e em limite inferior a 50% (cinqüenta por cento). 1971. – Nelson Carneiro.
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EMENDA Nº 5
Ao Projeto nº 77/71
Onde convier:
"Art Esta Lei não se aplica às Entidades que
não possuam fins lucrativos que sejam de âmbito
nacional e tenham prestado à Nação serviços de
reconhecido interêsse público."
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Vasconcelos Torres.
A ser justificada da Tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Emenda nº 5, de autoria do nobre Senador
Vasconcelos Torres, será justificada em Plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, ontem, na
Comissão de Economia, procurei fazer com que a
emenda ora apresentada fôsse examinada pelo
nobre Relator, Senador Wilson Campos.
Na oportunidade, atendendo aos deveres
partidários, não a apresentei. Agora, quando outras
modificações são sugeridas, eu também estou enviando
à consideração do nobre Relator esta idéia que visa a
preservar as entidades que não possuam fins lucrativos,
que sejam de âmbito nacional e tenham prestado à
Nação serviços de reconhecido interêsse público.
Casos há, por exemplo, como a Conferência
Nacional dos Bispos, uma entidade nacional; Serviço
de Assistência Social Evangélica – "SASE",
Federação Espírita Nacional, enfim, órgãos, Sr.
Presidente, que poderão, talvez, merecer atenção
especial, além de entidades outras, de âmbito
nacional, algumas com cêrca de 50, 30 ou 20 anos
de serviços prestados ao País, que devessem,
talvez, ter tratamento, não digo preferencial, mas
diferente da regra geral.
Na justificação da emenda, atendendo a
imperativos regimentais, quero apenas acrescentar o
seguinte: primeiro, êste projeto é altamente
moralizador, oportuno, decente; segundo, êle levou
cêrca de 1 ano na Câmara dos Deputados, e veio
para o Senado há uma semana.

Quero louvar, então, a eficiência do Senado.
Ontem tive oportunidade de chamar a atenção
para êste fato; a matéria é de tal magnitude que,
pudesse ser examinada mais detidamente, e não
iríamos prejudicar o alto sentido moralizador que ela
encerra.
Esta é a justificação da emenda que
apresentei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão o projeto com as emendas. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar
da palavra, encerro a discussão.
Estando a matéria em regime de urgência, no
Inciso I, do Artigo 386 do Regimento Interno, devem
ser proferidos, imediatamente, os pareceres das
Comissões competentes sôbre as emendas de
Plenário, devendo a Comissão de Constituição e
Justiça
manifestar-se
também
sôbre
a
constitucionalidade e juridicidade do projeto.
Solicito o parecer da Comissão de Justiça,
concedendo a palavra ao nobre Senador Helvídio
Nunes.
O SR. HELVÍDIO NUNES (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
ao Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 1971, oriundo
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
"altera a legislação sôbre distribuição gratuita de
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso,
a título de propaganda, estabelece normas de
proteção à poupança popular, e dá outras
providências", foram oferecidas cinco Emendas.
Na realidade, as cinco emendas são três, pois
que as de nos 1 e 2, de autoria, respectivamente, dos
Senadores Nelson Carneiro e Virgílio Távora,
coincidem plenamente.
Esta coincidência, envolvendo os mesmos
ilustres Senadores, também ocorre em relação às
Emendas de nos 3 e 4 A de nº 3, assinada pelo
Senador Virgílio Távora, e a de nº 4, pelo ilustrado
Senador Nelson Carneiro. A Emenda nº 5 é de
autoria do Senador Vasconcelos Torres.
Tôdas estas emendas visam e objetivam,
segundo o entendimento dos seus autores, à
melhoria do projeto.
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Examinando-as, e examinando cada qual
dentro do pensamento da Comissão de Constituição
e Justiça, entendo que elas não ferem,
absolutamente, a Constituição e que são
jurìdicamente aceitáveis.
O projeto, do ponto de vista também da
Comissão de Constituição e Justiça, não fere a Lei
Maior. É, em conseqüência, constitucional.
Nestas condições, Sr. Presidente, a Comissão
de Constituição e Justiça entende que podem ser
aprovados o projeto e as emendas.
É o parecer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é
pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e
das emendas.
Concedo a palavra, para emitir parecer sôbre
as emendas, ao Relator da matéria na Comissão de
Economia, o nobre Senador Wilson Campos.
O SR. WILSON CAMPOS (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente
e Srs. Senadores, o Govêrno, ao enviar ao
Congresso Nacional êste projeto que, como disse
bem o Senador Vasconcelos Torres, emana da
Câmara Federal onde há um ano mais ou menos foi
recebido, chegando ao Senado já no fim do ano
legislativo, teve o interêsse maior de defender a
poupança do consumidor brasileiro, desde que,
como se vinha procedendo, a publicidade feita em
tôrno dessa distribuição acarretaria do consumidor
brasileiro estímulo para comprar, às vêzes, sem
necessidade. Diante do exposto, entendemos que
êste é o maior interêsse do Govêrno, através do
Ministério da Fazenda.
No que concerne à Emenda nº 5, do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, no nosso entender,
também deve ser rejeitada, porque seria deixar que
alguém participasse de modo diferente para ter a
concessão da licença. E o que interessa ao Govêrno
é que se mantenha, em tôdas as diretrizes, a
necessidade de se requerer prèviamente para que se
possa habilitar ao sorteio.
Quanto às emendas de números 1 e 2, já
apreciadas pelo Senador Helvídio Nunes quanto à
sua constitucionalidade, e de autoria dos Srs. Sena-

dores Nelson Carneiro e Virgílio Távora, são elas
idênticas. Achamos que, mesmo na parte a que se
referem os ilustres Senadores, isto é, quanto à taxa
ser "prometida" ou "distribuída", a expressão
interessa, de modo integral, ao contexto geral do
Projeto. Somos pela sua rejeição. Como também o
somos no que se refere às Emendas 3 e 4 dos dois
nobres e ilustres Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Economia é contrário às
emendas.
Solicito o parecer da Comissão de Finanças
sôbre as emendas, concedendo a palavra ao Relator
da matéria, o nobre Senador Milton Trindade.
O SR. MILTON TRINDADE (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, as Emendas nos 1 e 2, de autoria
dos nobres Senadores Nelson Carneiro e Virgílio
Távora, respectivamente, visam a alterar a redação
do "caput" do art. 5º do projeto.
A alteração pretende substituir no referido
artigo a expressão final "prêmios prometidos", pela
seguinte: "prêmios distribuídos".
A justificativa das emendas aponta a rigidez da
norma.
Ocorre, porém, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que a exposição de motivos do Sr.
Ministro da Fazenda, ao encaminhar a matéria à
consideração da Presidência da República,
esclarece que a taxa de distribuição de prêmios visa
a compensar os encargos financeiros de
administração e fiscalização das atividades em
questão.
Dêsse modo, Sr. Presidente, esta taxa
incidente sôbre os prêmios prometidos foi objeto de
estudos, cuja validade não deixou nenhuma dúvida.
Por outro lado, o Ministro da Fazenda adverte
que a multiplicação destas práticas, nas suas
variadas modalidades, decorrentes, em parte, do
desenvolvimento dos meios de divulgação e a
necessidade de resguardar a poupança popular,
sobretudo das classes menos favorecidas, obrigou a
autoridade fazendária a uma crescente vigilância e à
expedição de atos administrativos, visando a
controlar as referidas atividades.
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Ante o exposto, somos pela rejeição das
emendas de nos 1 e 2. Com referência às emendas
de nos 3 e 4, são igualmente idênticas, apresentadas
também pelos ilustres Senadores Nelson Carneiro e
Virgílio Távora. Ambas visam substituir, no § 3º do
artigo 7º, a expressão:
"A partir da 4ª prestação, inclusive", pela
seguinte:
"A partir da 24ª prestação."
O dispositivo do Projeto, Sr. Presidente, visa,
exclusivamente, a resguardar os interêsses dos
participantes
prestamistas
nas
operações
disciplinadas por êle, ampliar o prazo de quatro
prestações para vinte e quatro, a fim de que o
prestamista tenha direito ao ressarcimento, em
mercadorias, das importâncias que já recolheu. Seria
restabelecer uma regra que, na prática, poderia
causar prejuízos.
Ante o exposto, somos pela rejeição das
emendas nos 3 e 4.
Quanto à emenda nº 5, do eminente Senador
Vasconcelos Torres, como tôda autorização de
sorteio
está
dependente
das
autoridades
fazendárias, que julgarão da sua conveniência ou
não, também opinamos pela sua rejeição. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer do nobre Relator da Comissão de
Finanças é contrário às emendas.
Completada a instrução da matéria, passa-se
à sua votação.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas. (Pausa.)
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro
para encaminhar a votação.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, as emendas oferecidas tiveram
pareceres contrários das doutas Comissões de
Economia e de Finanças.

As duas emendas que apresentei, que também
foram apresentadas pelo nobre Senador Virgílio Távora,
foram inspiradas pela Associação Nacional das
Emprêsas Concessionárias de Carta Patente para
Sorteios (ASCARP). É uma sociedade que reúne
aquelas associações, aquelas entidades que se
preocupam com o problema. Sendo êsse um problema
de natureza técnica, era natural que os Senadores,
recebendo essas sugestões, trouxessem ao exame do
Congresso, porque tão pouco tempo passou êsse
projeto no Senado que não houve tempo para maior
debate e maior esclarecimento. O regime de urgência,
ainda hoje, agrava esta situação. Esta sugestão tem,
assim, a seu favor, a experiência de quem vive no ramo,
de quem conhece as necessidades e a repercussão
negativa do projeto aprovado como está.
Sr. Presidente, estas as considerações que
cumpria fazer além daquelas que constam da
justificação, não só em defesa das emendas que tive
a honra de apresentar, mas também, de outras
semelhantes oferecidas pelo nobre Senador Virgílio
Távora, certamente atendendo às mesmas
solicitações. (Muito bem!)
O SR. RUY SANTOS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
quase tôdas estas emendas foram apresentadas, na
Câmara, quando da tramitação, ali, do projeto, pelas
entidades interessadas ou por próprios interessados,
sendo rejeitadas lá. Portanto, além do parecer contrário
das duas Comissões – Finanças e Economia, –
parecer que me levou a votar contra a aprovação das
emendas – a aprovação delas faria com que o projeto
voltasse à Câmara, para chegar à mesma conclusão, já
que se havia pronunciado contra, quando da tramitação
da matéria.
Nestes têrmos, Sr. Presidente, a Bancada da
ARENA vota contra as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg) –
Em votação o projeto sem prejuízo das emendas.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 1971
(Nº 2.327-B/70, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA)
Altera a legislação sôbre distribuição gratuita de
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a
título de propaganda, estabelece normas de proteção à
poupança popular, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS
Art. 1º – A distribuição gratuita de prêmios a título
de propaganda, quando efetuada mediante sorteio, valebrinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá
de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos
têrmos desta lei e de seu regulamento.
§ 1º – A autorização sòmente poderá ser
concedida a pessoas jurídicas que exerçam atividade
comercial, industrial ou de compra e venda de bens
imóveis, comprovadamente quites com os impostos
federais, estaduais e municipais, bem como com as
contribuições da Previdência Social, a título precário
e por prazo determinado, fixado em regulamento,
renovável a critério da autoridade.
§ 2º – O valor máximo dos prêmios será fixado
em razão da receita operacional da emprêsa ou da
natureza de sua atividade econômica, de forma a
não desvirtuar a operação de compra e venda.
§ 3º – É proibida a distribuição ou a conversão
dos prêmios em dinheiro
§ 4º – Obedecerão aos resultados da extração
da Loteria Federal, os sorteios previstos neste artigo.
§ 5º – O Ministério da Fazenda, no caso
de distribuição de prêmios a título de propaganda,
mediante sorteio, poderá autorizar que até o limite
de 30% (trinta por cento) dos prêmios a distribuir por
essa modalidade seja excluído da obrigatoriedade
prevista no parágrafo anterior, desde que o

sorteio
se
processe
exclusivamente
em
programas públicos nos auditórios das estações
de rádio ou de televisão.
§ 6º – Quando não fôr renovada a
autorização de que trata êste artigo, a emprêsa
que, na forma desta lei, venha distribuindo,
gratuitamente, prêmios vinculados à pontualidade
de seus prestamistas nas operações a que se
referem os itens II e IV do art. 7º continuará a
distribuí-los exclusivamente com relação aos
contratos celebrados até a data do despacho
denegatório.
Art. 2º – Além da emprêsa autorizada,
nenhuma outra pessoa natural ou jurídica poderá
participar do resultado financeiro da promoção
publicitária de que trata o artigo anterior, ainda
que a título de recebimento de royalties, aluguéis
de marcas, de nomes ou assemelhados.
Art. 3º – Independe de autorização, não se
lhes aplicando o disposto nos artigos anteriores:
I – a distribuição gratuita de prêmios
mediante sorteio realizado diretamente por
pessoa jurídica de direito público, nos limites de
sua jurisdição, como meio auxiliar de fiscalização
ou arrecadação de tributos de sua competência;
II – a distribuição gratuita de prêmios em
razão do resultado de concurso exclusivamente
cultural, artístico, desportivo ou recreativo, não
subordinado a qualquer modalidade de álea ou
pagamento pelos concorrentes, nem vinculação
dêstes ou uso de qualquer bem, direito ou
serviço.
Parágrafo único – O Ministério da Fazenda
poderá autorizar a realização de propaganda
comercial, com distribuição gratuita de prêmios
vinculada a sorteio realizado nos têrmos do item I
dêste artigo, atendido, no que couber, o disposto
no art. 1º e observada a exigência do art. 5º.
Art. 4º – Fora dos casos e condições
previstos nesta lei ou em lei especial, nenhuma
pessoa jurídica ou natural poderá distribuir ou
prometer distribuir prêmios mediante sorteio,
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada.
Art.
5º
–
A
concessão
da
autorização prevista no art. 1º sujeita as em-
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prêsas autorizadas ao pagamento, a partir de 1º de
janeiro de 1972, da Taxa de Distribuição de Prêmios
de 10% (dez por cento), incidente sôbre o valor da
promoção autorizada, assim compreendida a soma
dos valôres dos prêmios prometidos.
§ 1º – A taxa a que se refere êste artigo será paga
em tantas parcelas mensais, iguais e sucessivas,
quantos forem os meses de duração do plano
promocional, vencendo-se a primeira no 10º (décimo) dia
do mês subseqüente ao do início da execução do plano.
§ 2º – Até 31 de dezembro de 1971, será exigida
a Taxa de Distribuição de Prêmio de que trata o § 3º do
art. 14 do Decreto-lei nº 34, de 18 de novembro de 1966,
incidente sôbre o valor previsto no art. 8º, alínea a, do
Decreto-lei Nº 7.930, de 3 de setembro de 1945.
Art. 6º – Quando o prêmio sorteado, ou ganho
em concurso, não fôr reclamado no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, caducará o direito do
respectivo titular e o valor correspondente será
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 10 (dez)
dias pelo distribuidor autorizado.
CAPÍTULO II
DE OUTRAS OPERAÇÕES SUJEITAS A
AUTORIZAÇÃO
Art. 7º – Dependerão, igualmente, de prévia
autorização do Ministério da Fazenda, na forma
desta lei, e nos têrmos e condições gerais que forem
fixados em regulamento, quando não sujeitas à de
outras autoridades ou órgãos públicos federais:
I – as operações conhecidas como Consórcio
Fundo Mútuo e outras formas associativas
assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens
de qualquer natureza;
II – a venda ou promessa de venda de
mercadoria a varejo, mediante oferta pública e com
recebimento antecipado, parcial ou total, do
respectivo preço;
III – a venda ou promessa de venda
de direitos, inclusive cotas de propriedade de
entidades civis, tais como hospital, motel, clube,
hotel, centro de recreação ou alojamento e organi-

zação de serviços de qualquer natureza, com ou
sem rateio de despesas de manutenção,
mediante oferta pública e com pagamento
antecipado do preço;
IV – a venda ou promessa de venda de
terrenos loteados, a prestações, mediante sorteio;
V – qualquer outra modalidade de captação
antecipada de poupança popular, mediante
promessa de contra-prestação em bens, direitos
ou serviços de qualquer natureza.
§ 1º – Na operação referida no item II dêste
artigo, a mercadoria deverá:
a) ser de preço corrente de venda à vista
no mercado varejista da praça indicada e
aprovada com o plano, à data da liquidação do
contrato, e, não o havendo, ou sendo a
mercadoria de venda exclusiva, ou de mercadoria
similar na mesma praça, vedado qualquer
acréscimo até sua efetiva entrega;
b) ser de produção nacional e considerada
de primeira necessidade ou de uso geral;
c) ser discriminada no contrato referente à
operação, podendo, entretanto, o prestamista, a
seu critério exclusivo, escolher outra não
constante da discriminação, desde que existente
no estoque do vendedor, atendidas as alineas a e
b, pagando o prestamista a diferença de preço,
se houver.
§ 2º – A emprêsa que realizar a operação a
que se refere o parágrafo anterior aplicará o
mínimo de 20% (vinte por cento) de sua
arrecadação mensal na formação de estoque de
mercadoria que se propõe a vender, podendo o
Ministério da Fazenda, a seu exclusivo critério,
permitir que parte dessa percentagem seja
aplicada no mercado de valôres mobiliários, nas
condições que vierem a ser fixadas em
regulamento; nos casos do item IV, manterá, livre
de quaisquer ônus reais ou convencionais,
quantidade de imóveis de sua propriedade, na
mesma proporção acima mencionada.
§ 3º – Na operação referida no
item
II
dêste
artigo,
quando
houver
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desistência ou inadimplemento do prestamista, a
partir da 4ª (quarta) prestação, inclusive, êste
receberá, no ato, em mercadorias nacionais, do
estoque do vendedor, e pelo preço corrente de
venda à vista no mercado varejista da praça indicada
no plano, à data em que se verificar a desistência ou
inadimplemento, o valor da tabela de resgate das
prestações pagas, fixada pelo Ministro da Fazenda.
§ 4º – O valor de resgate a que se refere o
parágrafo anterior será fixado proporcional e
progressivamente às prestações pagas pelo
prestamista, não podendo ser inferior a 50%
(cinqüenta por cento) das importâncias pagas, e, se
não reclamado até 60 (sessenta) dias do término do
contrato de venda, será recolhido ao Tesouro
Nacional, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
§ 5º – Paga a totalidade das prestações
previstas nos contratos a que se refere o item II
dêste artigo, o prestamista receberá mercadorias de
valor correspondente à soma das prestações,
corrigidas monetàriamente segundo índices que o
regulamento indicar, e se não reclamado no prazo de
1 (um) anos do término do contrato de venda, será
recolhido ao Tesouro Nacional dentro de 30 (trinta)
dias.
§ 6º – Nas operações previstas no item V
dêste artigo, quando a contraprestação fôr em
mercadorias, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos
anteriores.
§ 7º – Para autorização das operações a que
se refere êste artigo, quando a contraprestação fôr
em imóveis, serão exigidas:
a) prova de propriedade dos imóveis objeto
das
vendas,
promessas
de
venda
ou
contraprestações prometidas, e da inexistência de
ônus reais que recaiam sôbre os mesmos;
b) prova de que os mesmos imóveis
satisfazem a pelo menos duas das condições
previstas no art. 32 do Código Tributário Nacional,
preferencialmente a existência de escola a menos de
2 (dois) quilômetros de distância;
c)
a
manifestação
do
Banco
Nacional
da
Habitação
de
que
os

imóveis se prestam à consecução de plano
habitacional, quando se tratar de terrenos, ou quanto
à viabilidade técnica e financeira, quando se tratar de
edificações residenciais;
d) a compatibilidade do plano de vendas com
o Plano de Integração Nacional, quando fôr o caso.
§ 8º – É vedado à emprêsa autorizada a
realizar as operações a que se refere êste artigo
cobrar do prestamista qualquer outra quantia ou
valor, além do preço do bem, direito ou serviço,
ainda que a título de ressarcimento de tributos,
ressalvado quando fôr o caso, o disposto no item III
do art. 8º.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E PENALIDADES
Art. 8º – O Ministério da Fazenda, nas
operações previstas no art. 7º, exigirá prova de
capacidade financeira, econômica e gerencial da
emprêsa, além dos estudos de viabilidade
econômica do plano e das formas e condições de
emprêgo das importâncias a receber, podendo:
I – fixar limites de prazos e de participantes,
normas e modalidades contratuais;
II – fixar limites mínimos de capital social;
III – estabelecer percentagens máximas
permitidas, a título de despesas de administração;
IV – exigir que as respectivas receitas e
despesas sejam contabilizadas destacadamente das
demais.
Art. 9º – O Conselho Monetário Nacional,
tendo em vista os critérios e objetivos
compreendidos em sua competência legal, poderá
intervir nas operações referidas no art. 7º, para:
I – restringir seus limites e modalidades, bem
como disciplinar as operações ou proibir novos
lançamentos;
II – exigir garantias ou formação de reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, sem
prejuízos das reservas e fundos determinados em
leis especiais;
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III – alterar o valor de resgate previsto no § 4º
do art. 7º, bem como estendê-lo a alguma ou a tôdas
daquelas operações.
§ 1º – Os bens e valôres que representem as
reservas e garantias técnicas para atender ao
disposto neste artigo não poderão ser alienados,
prometidos alienar ou de qualquer forma gravados
sem autorização expressa do Ministério da Fazenda,
sendo nula, de pleno direito, a alienação realizada ou
o gravame constituído com a violação dêste artigo.
§ 2º – Quando a garantia ou reserva técnica
fôr representada por bem imóvel, a cláusula de
inalienabilidade
e
impenhorabilidade
será
obrigatòriamente registrada no competente Cartório
do Registro Geral de Imóveis.
Art. 10 – O Banco Central do Brasil poderá intervir
nas emprêsas autorizadas a realizar as operações a que
se refere o art. 7º e decretar sua liquidação extrajudicial
na forma e condições previstas na legislação especial
aplicável às entidades financeiras.
Art. 11 – Os diretores, gerentes, sócios e
prepostos com função de gestão na emprêsa que
realizar operações referidas no art. 7º:
I – serão considerados depositários, para
todos os efeitos, das quantias que a emprêsa
receber dos prestamistas na sua gestão, até o
cumprimento da obrigação assumida;
II – responderão solidàriamente pelas
obrigações da emprêsa com o prestamista,
contraídas na sua gestão.
Parágrafo único – O disposto neste artigo
aplica-se também aos administradores da operação
mencionada no item I do art. 7º.
Art. 12 – A realização de operações regidas por
esta lei, sem prévia autorização, sujeita os infratores,
cumulativamente, às seguintes penalidades:
I – no caso de que trata o art. 1º:
a) multa igual ao valor total dos prêmios
prometidos, não inferior a 100 (cem) vêzes o maior
salário-mínimo vigente no País;
b) perda dos bens prometidos como prêmios; e

c) proibição de realizar aquelas operações
durante o prazo de 5 (cinco) anos.
II – nos casos a que se refere o artigo 7º:
a) multa igual ao valor total dos bens, direitos
ou serviços que constituírem objeto da operação,
não inferior a 500 (quinhentas) vêzes o maior saláriomínimo vigente no País;
b) proibição de realizar aquelas operações
durante o prazo de 10 (dez) anos.
Parágrafo único – Incorre, também, nas penas
previstas neste artigo quem, sem condições legais,
prometer publicamente realizar operações regidas
por esta lei.
Art. 13 – A emprêsa autorizada a realizar
operações previstas no artigo 1º que não cumprir o
plano de distribuição de prêmios ou desvirtuar a
finalidade da operação fica sujeita, cumulativamente,
às seguintes penalidades:
I – cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo
prazo de 5 (cinco) anos;
III – perda dos bens prometidos em prêmios,
se êstes ainda não tiverem sido entregues, ou multa
igual ao valor dêsses prêmios, não inferior a 50
(cinqüenta) vêzes o maior salário-mínimo vigente no
País, se os mesmos já tiverem sido entregues ou
não forem encontrados.
Art. 14 – A emprêsa autorizada, na forma
desta lei, a realizar operações referidas no art. 7º
que não cumprir o plano ficará sujeita,
cumulativamente, às seguintes penalidades:
I – cassação da autorização;
II – proibição de realizar nova operação pelo
prazo de 5 cinco anos e
III – multa igual a 50% (cinqüenta por cento)
do valor dos bens, direitos ou serviços que
constituírem objeto da operação.
Art. 15 – A falta de recolhimento da
Taxa de Distribuição de Prêmios, dentro dos
prazos previstos nesta lei, sujeita o contribuinte
da multa igual a 50% (cinqüenta por cento) da im-
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portância que deixou de ser recolhida.
Parágrafo único – Se o recolhimento fôr feito
após o prazo legal, antes de qualquer procedimento
fiscal, a multa será de 10% (dez por cento).
Art. 16 – As infrações a esta lei, a seu
regulamento ou a atos normativos destinados a
complementá-los, quando não compreendidas nos
artigos anteriores, sujeitam o infrator à multa de 10 (dez)
a 40 (quarenta) vêzes o maior salário-mínimo vigente no
País, elevada ao dôbro no caso de reincidência.
Art. 17 – A aplicação das penalidades
previstas nesta lei não exclui a responsabilidade e as
sanções de natureza civil e penal, nos têrmos das
respectivas legislações.
Art. 18 – O processo e o julgamento das infrações
a esta lei serão estabelecidos em regulamento.
Art. 19 – A fiscalização das operações
mencionadas nesta lei será exercida privativamente pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 20 – As operações de que trata o art. 1º,
autorizadas pelo Ministério da Fazenda e em curso
na data do início da vigência desta lei, serão
adaptadas às suas disposições e às de seu
regulamento, no prazo de 90 (noventa) dias, após o
qual as respectivas autorizações serão consideradas
canceladas de pleno direito, sujeitando-se quem as
praticar, sem permissão legal, às penalidades
previstas nos itens II e III do art. 13.
Art. 21 – As operações de que trata o art.
7º, em curso na data em que entrar em vigor esta
lei, deverão, no prazo de 90 (noventa) dias, contados
a partir da vigência do regulamento, prorrogável
a critério da administração, ser adaptadas ao regime
ora estabelecido, sob pena de os responsáveis
ficarem sujeitos às sanções estipuladas no art. 14,
cabendo ao Ministério da Fazenda fixar normas
especiais aplicáveis à liquidação dos planos não
suscetíveis de adaptação, respeitados os contratos já
celebrados na vigência dos mesmos planos, e de for-

ma a não prejudicar os direitos dos participantes.
§ 1º – Consideram-se não suscetíveis de
adaptação as operações previstas no inciso I do art.
7º, já contratadas segundo as normas vigentes
expedidas pelo Ministério da Fazenda ou pelo Banco
Central do Brasil.
§ 2º Nas operações de que trata o art. 7º,
em curso, e que antes desta lei não dependiam
de autorização, os que as praticarem requererão,
no mesmo prazo fixado no caput dêste artigo, as
respectivas autorizações e, caso negada esta,
terá aplicação o disposto no caput dêste artigo.
Art. 22 – O Poder Executivo baixará
regulamento desta lei no prazo de 90 (noventa)
dias.
Art. 23 – Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogados os Decretos-leis n os
7.930, de 3 de setembro de 1946, e 418, de 10 de
janeiro de 1969, e demais disposições em
contrário.
SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Estão rejeitadas.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(para
declaração de voto. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, quero consignar que a Minoria votou
não só favorável às Emendas nos 1, 2, 3 e 4 como
também à Emenda do nobre Senador Vasconcelos
Torres, que consubstanciava justas reivindicações de
entidades sem fins comerciais, de vez que se vale
dos sorteios para arrecadar fundos de natureza
previdenciária.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A declaração de V. Ex.ª constará de Ata.
O projeto irá à sanção.
Ainda há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Torres, por permuta com o nobre Senador Arnon de
Mello.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão
do
orador.):
–
Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Serviço de
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Radiodifusão do Senado Federal tem nôvo Diretor,
uma espécie de centro avante nervoso desta Casa
Legislativa.
Sua missão é, realmente, importante, porque
as nossas atividades não encontram um noticiário
adequado à importância da missão que exercemos.
Eu o compreendo assim, desde que o Legislativo
teve a sua transferência determinada, por Lei, para
Brasília. É natural, pois, no Planalto, árido e difícil
distante do centro político que nem tôdas as
atividades lograssem a ressonância que, outrora,
obtinham na antiga Capital dêste País, o atual
Estado da Guanabara.
Mas a verdade é que os fatos de relevância e
de interêsse sempre encontram guarida, nas
emissoras de televisão, de rádio e também, na
Imprensa escrita.
Há um setor nosso, que nos pertence, que não
deixa que nada passe despercebido. Assim,
qualquer um que fale, qualquer um que tenha uma
palavra dirigida ao seu Estado, abordando um
problema, sem preferências, obrigatòriamente, tem
seu registro, através da Voz do Brasil, nos escassos
minutos destinado ao Senado Federal, a divulgação
de nossos trabalhos, é conseqüência da boa política
de comunicação dos abnegados chefes, redatores,
locutores,
revisores,
contínuos,
serventes,
funcionários, de maneira geral, – cada qual com sua
atribuição – equipe, sempre atenta, que manda a
notícia do que aqui ocorre, pelo Telex, para os
jornais dos centros mais importantes dêsse País,
chegando até ao interior.
A mudança do Comando, segundo creio, não
irá interferir no bom trabalho até agora efetuado.
Quero, assim, congratular-me com o
Presidente Petrônio Portella pela escolha magnífica
que vem de fazer, entregando êsse importante setor
administrativo a um profissional tarimbado, a um
funcionário que honra os quadros administrativos
desta Casa, um cronista político aureolado, cuja
personalidade se firmou pela isenção com que
sempre abordou os temas políticos, impondo-se ao
respeito e à admiração de quantos abraçaram essa
difícil carreira.

Murilo Marroquim, nôvo chefe, há de ser
exaltado nesta Casa.
Está, portanto, de parabéns o Presidente
Petrônio Portella pela sua visão e decortino
administrativo, que devem ser destacados nesta
oportunidade.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
prazer ouço o nobre Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Estou de pleno
acôrdo com V. Ex.ª quando exalta o Serviço de
Radiodifusão. Na verdade, todo e qualquer trabalho
nosso, aqui, depende, em grande parte, dêsse Serviço.
Todos, que vêm exercendo aquela alta tarefa,
merecem o nosso respeito e os nossos aplausos, mas
não podemos deixar de proclamar a nossa satisfação,
tal como V. Ex.ª o está fazendo, pela escolha de Murilo
Marroquim. Falo com abundância de entusiasmo
porque o conheço há longos anos. Passei pela Câmara
dos Deputados em cinco Legislaturas. A primeira foi de
cinco anos e as outras de quatro anos. Portanto, fui
Deputado 21 anos e, agora, cumpro o segundo
mandato de Senador. Confio em Deus que terminarei
meu mandato sem nenhuma interrupção. Mas, ao
longo da minha vida parlamentar, tive oportunidade de
observar a capacidade, a honestidade e a competência
dêsse brilhante jornalista. Êle, desde muito jovem – o
que aliás é raro – assinava seus artigos. Só assina
artigo o jornalista bom, que tem classe, que tem
qualidade. Murilo Marroquim assinava os seus artigos e
numa cadeia de jornais chefiada por um dos maiores
jornalistas que o Brasil tem conhecido: Assis
Chateaubriand. E, ainda mais, quero afirmar, com a
minha responsabilidade, que Assis Chateaubriand
dialogava, constantemente e até com arrebatamento,
com êsse jovem jornalista. Sempre o distinguiu, muito o
admirava e por êle nutria grande estima. Por isso, meu
caro Senador Vasconcelos Torres, na hora em que
V. Ex.ª faz êsse registro, quero consignar a minha
solidariedade e, agora, no exercício da Liderança da
Bancada do MDB, o faço também em nome do Partido
e desejo felicitar o Presidente da Casa, Senador
Petrônio Portella, que agiu com habilidade, com
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senso objetivo, pois, como guardião máximo do
Senado Federal, tem interêsse em que não fiquemos
aqui insulados, numa ilha perdida, neste Planalto,
mas, sim, com uma grande ponte em todo o Brasil,
que é a Radiodifusão, em boa hora entregue a Murilo
Marroquim.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado, nobre Senador Benjamin Farah. Esclareço
que o pôsto não foi pedido pelo jornalista Murilo
Marroquim; houve mesmo relutância da parte dêsse
funcionário em aceitar a incumbência, mas, colocado
o convite em têrmos quase que de desafio, o seu
pundonor profissional falou mais alto, e a aprovação
veio em seguida, justamente num período difícil do
noticiário, quando estamos às vésperas do recesso e
vamos entrar num "saara", vamos entrar num
deserto de notícias...
O SR. WILSON CAMPOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – ...precisa
mesmo a capacidade profissional dêsse brilhante
pernambucano para fazer com que milhões de
brasileiros que sintonizam o programa "A Voz do
Brasil" e têm contato direto com o Serviço de
Radiodifusão, e radiodifusão e imprensa do Senado,
tomem conhecimento do que se fêz no período que
está prestes a terminar.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador
Wilson Campos.
O SR. WILSON CAMPOS: – Senador
Vasconcelos Torres, V. Ex.ª traz uma notícia
que muito nos agrada: saber que a responsabilidade
do Serviço de Radiodifusão desta Casa, passa a
ser do jornalista Murilo Marroquim; mesmo porque
nós sabemos da responsabilidade e da ciosidade
com que se porta êsse jovem pernambucano, que
milita na imprensa há mais de vinte e cinco anos.
Assim estamos satisfeitos. A Casa foi buscar
justamente um homem da alta responsabilidade de
Murilo. Por isso, ao ensejo dêste seu
pronunciamento, queremos parabenizar, não Murilo,
mas a Casa, que vai contar com êsse jornalista
justamente na hora mais difícil, que é a do recesso
legislativo, quando terá êle necessidade de juntar o
seu trabalho, a sua alta capacidade e a sua inteli-

gência a serviço do Senado e da Nação brasileira.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado, nobre Colega.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Só queria
responder ao Senador Wilson Campos, nobre
Senador Cattete Pinheiro; em seguida, com muita
honra, concederei aparte a V. Ex.ª.
(Dirigindo-se ao Senador Wilson Campos) –
Obrigado pela sua intervenção. Eu diria que Murilo
Marroquim seria grande jornalista em qualquer país
do mundo. A sua capacidade de apreensão, a sua
acuidade e a sua velocidade diante da máquina
portátil de escrever – essas qualidades que exornam
a sua personalidade profissional indicaram bem, pelo
radar do nosso Presidente, o local em que estava o
substituto daquele a quem também terei uma palavra
de elogio, em seguida ao aparte que agora concedo
ao nobre Senador Cattete Pinheiro: o brilhante
jornalista Fábio Mendes.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Não teria o
que acrescentar ao discurso de V. Ex.ª se não
tivesse que manifestar, neste momento, a minha
solidariedade ao seu pronunciamento, quando define
a personalidade de Murilo Marroquim, figura de
tradição no jornalismo brasileiro. É ainda maior a
minha solidariedade quando diz V. Ex.ª que
salientará também, neste mesmo ensejo, o trabalho
dedicado e eficiente desenvolvido antes por Fábio
Mendes. Quero, assim, Senador Vasconcellos
Torres, duplamente, diria, solidarizar-me com V. Ex.ª,
intérprete fiel de nosso pensamento ao analisar a
personalidade dos dois grandes jornalistas que
honram esta Casa com o seu trabalho.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. CLODOMIR MILET: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
satisfação, nobre Senador.
O SR. CLODOMIR MILET: – Nobre
Senador Vasconcelos Torres, V. Ex.ª está, a
propósito da escolha feita pelo Presidente da Casa,
Senador Petrônio Portella, do competente jornalis-
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ta Murilo Marroquim para dirigir os serviços de
Radiodifusão do Senado, tecendo comentários
inclusive sôbre aquilo que nos diz respeito muito de
perto, que é a divulgação dos nossos trabalhos, nas
diversas Capitais, nos vários Estados do Brasil.
Falou o Senador Benjamin Farah no isolamento de
Brasília,
nas
dificuldades
justamente
de
comunicação que temos com as diversas Regiões do
País. Queria dizer a V. Ex.ª que, na realidade, desde
que a atual Mesa assumiu a direção dos nossos
trabalhos, se tem esforçado para que não só os
trabalhos de Plenário mas os das Comissões e as
produções dos Srs. Senadores tenham a mais ampla
divulgação. V. Ex.ª mesmo falou nas dificuldades
naturais para se conseguir tudo no que diz respeito à
publicidade. Mas, se V. Ex.ª verificar, de certo tempo
a esta parte, o espaço que o Senado tem tomado
nos jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo e das
demais capitais do País, o espaço que tem tomado
inclusive nas estações de rádio e de televisão,
verificará que muito já se fêz no sentido de divulgar o
que aqui se faz, o que aqui se realiza. No momento,
vamos entrar em recesso, a cujas portas estamos, e
as dificuldades, naturalmente, aumentarão porque já
não há mais sessões de Plenário, sessões de
Comissões e temos que conseguir dos Srs.
Senadores, inclusive, que os dêem, ao Serviço de
Radiodifusão o material para que se fale
permanentemente do que se faz, do que se realiza
no Senado. A tarefa atribuída ao jornalista Murilo
Marroquim é difícil e árdua. Confiamos na sua
competência, no seu tirocínio e esperamos que, na
programação que tiver de fazer, para os trabalhos da
sua seção, da sua diretoria, a começar de agora,
possa realizar, ampliar aquilo que já se fêz, de modo
que os trabalhos do Senado tenham divulgação no
País, pois, aqui fazemos muito, aqui se trabalha
muito, mas a verdade é que pouco se conhece, lá
fora, do que se faz e se realiza aqui. Confiamos em
que a missão dada a Murilo Marroquim tenha o maior
êxito. Isto é o que nós, da Mesa, esperamos, como
esperam dêle todos os Srs. Senadores.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V.
Ex.ª falou bem, transmitindo um pensamento
geral de todos os Senadores que confiam na
clarividência, na atuação eficiente dêsse que foi vi-

torioso na imprensa privada e que, agora,
ingressando na direção de um tipo de imprensa
oficial, há de ter na sua carreira novas conquistas, a
credenciar o seu nome à estima desta Casa do
Poder Legislativo.
O SR. ARNON DE MELLO: – V. Ex.ª dá
licença para uni aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
muito prazer concedo o aparte, nobre Senador Arnon
de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO: – Antes de tudo,
nobre Senador Vasconcelos Torres, quero felicitarme por ter cedido a minha inscrição a V. Ex.ª.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sou eu
quem agradece a V. Ex.ª.
O SR. ARNON DE MELLO: – Eu não sabia o
assunto que o levaria hoje à tribuna, mas me felicito
duplamente, primeiro, porque estimo ouvir V. Ex.ª, e,
em segundo lugar, porque V. Ex.ª fala hoje a respeito
do jornalista Murilo Marroquim. Pedi aparte a V. Ex.ª
para homenagear, de início, a verdade. Vejo que o
jornalista Murilo Marroquim é apresentado como
pernambucano, quando êle é alagoano da gema.
Murilo Marroquim nasceu no Município de
Leopoldina, no meu querido e pequeno Estado de
Alagoas. Em segundo lugar, apraz-me homenagear
quem o escolheu. Realmente, foi um ato muito bem
inspirado da Mesa do Senado em escolher para
pôsto de tanta importância um jornalista tão
categorizado. E em terceiro lugar, trago meu abraço
de felicitações a Murilo Marroquim, que conheço há
muitos anos, e tive mesmo a honra de contar com a
sua companhia no avião da FAB que em 1951 me
levou a Maceió para assumir o Govêrno do Estado.
Murilo Marroquim, por muitos anos, iluminou, com
sua coluna dos Diários Associados, a vida pública
brasileira, e nós o líamos para bem nos situarmos
quanto aos acontecimentos que então se verificaram.
Vivemos no Brasil uma fase de grandeza.
Grandeza no Poder Executivo que realiza obra
histórica, neste momento histórico, e grandeza nesta
Casa, integrada por 66 brasileiros eleitos pelo povo. O
Senado honra a vida política brasileira e há de marcar
a nossa História. Aqui temos eminentes brasileiros
dominados pelo patriotismo e pelo sentimento
do futuro. Aqui não atacamos ninguém, se-
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não os problemas brasileiros, por cuja solução
lutamos.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Muito bem!
O SR. ARNON DE MELLO: – Aqui fazemos
estudos sérios sôbre os sérios problemas brasileiros,
levando ao Executivo a contribuição da nossa
experiência, da nossa vivência, dos nossos
conhecimentos, dos nossos estudos. Sou homem de
trabalho e devo confessar que nunca na minha vida
trabalhei tanto quanto aqui trabalho hoje. Muitas
vêzes, as manhãs me encontram estudando os
assuntos que me são confiados para os
pronunciamentos e, como eu, os demais colegas.
Murilo Marroquim, com o seu senso de
responsabilidade, sabe da amplitude da missão que
lhe é atribuída. O Brasil precisa tomar conhecimento
de nosso esfôrço. Faz-se, realmente, necessário que
a imprensa brasileira dê eco ao nosso trabalho em
favor do futuro do Brasil, em favor da grandeza do
Brasil. Muito obrigado, Senador Vasconcelos Torres,
pela oportunidade que me concedeu de dizer essas
ligeiras palavras.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Eu é que
agradeço a V. Ex.ª a intervenção correta, por essas
palavras, inclusive retificadoras do certificado de
registro civil daquele que já está dirigindo o Serviço
de Radiodifusão do Senado Federal.
Alagoano sim, mas pernambucano pela sua
formação, pela sua atividade, pela sua residência,
pelo seu título de eleitor. E eu diria que o Nordeste
deve orgulhar-se, na área geográfica, em ter uma
figura que, tendo pontificado na Guanabara e, hoje,
no Planalto Central, continua com o mesmo gabarito
intelectual, profissional e moral.
O SR. ARNON DE MELLO: – Não devemos
esquecer a fonte de onde emanamos.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Exato. V.
Ex.ª não perde uma, porque eu diria que na sua
querida Alagoas, Murilo Marroquim é o marechal da
imprensa.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES – Pois não.

O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Eu não sei se de
Pernambuco ou de Alagoas; de uma coisa tenho a
certeza: é de que Murilo Marroquim é brasileiro, ama
o Brasil e tem defendido o Brasil, ao longo de sua
carreira de jornalista. E é exatamente por isso que é
profundamente válida a homenagem que V. Ex.ª
presta ao eminente jornalista, nesta tarde. E ainda
bem que um homem da sua categoria e do seu
gabarito dirige hoje o Serviço de Radiodifusão do
Senado Federal! Muito obrigado.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador
por Goiás, todos nós, alagoanos, temos o sentimento
do futuro e também o sentimento do Brasil. Todos
nós, alagoanos, lutamos pelo Brasil, como lutamos
por Alagoas.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Aprecio
essa alagoanidade e êsse pernambuquismo. No
fundo, vai-se confluir naquele estuário de brasilidade
que é o que nós, em última análise, desejamos.
Minhas palavras não objetivam fazer um
enaltecimento. V. Ex.as tiveram ainda hoje
oportunidade de ver como é que me transformo, pois
sou um homem de ataque. Hoje, em discurso ameno
sôbre o Itamarati empunhei, sem punhos de renda...
O SR. ARNON DE MELLO: – Empunhou o
tacape...
O SR. VASCONCELOS TORRES: – O
tacape, mas o tacape da lealdade, para mostrar
justamente algumas deficiências. E, quando da
minha bôca sai algum elogio, êle não é feito por
formalismo, mas por reconhecimento da capacidade.
E eu diria, por isso, aduzindo às considerações
do brilhante Senador Osires Teixeira, que além do mais
é jornalista também brilhante, que Murilo Maroquim é
uma figura da imprensa da América Latina. É um
homem que já trabalhou em Alagoas, Pernambuco,
Guanabara e também em Brasília. Tem seu nome
respeitado e é citado, inclusive seus artigos, suas
pesquisas, seus depoimentos.
Posso
dizer
isso,
porque
quando
ainda era Deputado Federal, visitei a Biblioteca
do Congresso Norte-Americano, que é a maior
do mundo. Talvez o Brasil não possua tantos ele-
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mentos sôbre o seu País; lá estão catalogados vários
artigos e se procurarmos o nome de Murilo
Marroquim, vai-se encontrar uma pasta de artigos
políticos. E devo dizer que quem quiser pesquisar a
História Política brasileira terá que se socorrer dos
artigos de Murilo Marroquim, Murilo Melo Filho e
outro jornalista que eu poderia citar, Carlos Castello
Branco, fabuloso cronista político, e outros que eu
enfileiraria.
O SR. WILSON CAMPOS: – Permite V. Ex.ª
um
aparte?
(Assentimento
do
orador.)
Evidentemente, nobre Senador Vasconcelos Torres,
foi comprovado aqui que é motivo de orgulho para
Murilo Marroquim, além de receber êsse
pronunciamento que V. Ex.ª faz, a disputa que houve
entre Alagoas e Pernambuco, cada um querendo
levar para seu Estado a terra natal de Murilo
Marroquim. Mas, quando o disse pernambucano é
porque me lembro de Murilo Marroquim, naquela
cidade de Olinda, onde êle tem hoje sua família, e
nas ruas de Recife, empresário, já industrial de
açúcar, proprietário de edifícios – aí que vi a imagem
de Murilo Marroquim. Peço minhas desculpas ao
Senador Arnon de Mello, que chegou após eu dizer
que Murilo Marroquim era pernambucano e vamos
dizer a êle, já que Murilo Marroquim nasceu nas
Alagoas, vamos dividir, como disse Osires Teixeira:
Murilo Marroquim, brasileiro do Nordeste. Que êle
seja pernambucano ou alagoano, vamos crer que a
presença de Murilo Marroquim para o cargo a que foi
elevado pela Mesa do Senado vai também dizer da
confiança e do trabalho que vai fazer pela
Radiodifusão do Congresso.
O SR. ARNON DE MELLO: – Posso dizer
mais algumas palavras no seu discurso, em contraaparte ao Senador Wilson Campos?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.as
dão relêvo ao registro que estou fazendo.
O SR. ARNON DE MELLO: – Estamos
num fim de tarde, com poucos oradores. Podemos,
assim, falar a respeito de assuntos outros que não
os graves assuntos senatoriais. Na realidade,
considero Murilo Marroquim um brasileiro, sobretudo,
mas quando fixei a naturalidade dêle, foi porque

minha pequena Alagoas é muito pequenina demais
para abrir mão de seus valôres humanos em favor do
Leão do Norte, Pernambuco.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Ex-pobre
Alagoas, se me permite.
O SR. ARNON DE MELLO: – Imagine V. Ex.ª
que, pelo último recenseamento, verificamos que
Alagoas é um dos Estados de menor renda per
capita do Brasil, com excepcional densidade
demográfica, pois temos um milhão, seiscentos e
cinqüenta mil habitantes para vinte e sete mil
quilômetros quadrados. Quanto ao fato de Murilo
Marroquim haver sido industrial em Pernambuco,
habitante de Olinda e transeunte das ruas da bela
cidade de Recife, lembro que também saí da minha
terra com 18 anos e fiz tôda minha carreira
jornalística no Rio de Janeiro. Não deixo, no entanto,
de ser alagoano por ser brasileiro. Ninguém mais
brasileiro do que nós, alagoanos.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado.
Sr. Presidente, sinto-me no dever, tais os
serviços prestados ao Jornalismo por aquêle que ora é
objeto da minha fala e dos apartes dos nobres
Senadores, de propor ao meu Estado que lhe conceda
o título de Cidadão Honorário Fluminense. Êle bem o
merece. É hoje um cidadão dessa Pátria, anda viajando
por todos os cantos e recantos e, agora, com a missão
que tem, muito mais andará por êsse Brasil, por tôdas
as terras, porque irá conviver com 66 Senadores,
representando os 22 Estados da Federação.
Sr. Presidente, aqui, ao término do elogio,
cabe a palavra correta, decente e indispensável ao
que deixou o pôsto, aquêle que poderia ter
continuado,
se
quisesse,
e
que
prestou
relevantíssimos – falo no superlativo, acertadamente
– serviços ao Senado Federal.
O Jornalista Fábio Mendes tem essa palavra
de carinho, porque o seu trabalho foi imenso; soube,
diplomàticamente – a palavra adequada – trabalhar,
sob pequenos conflitos de interêsse, e foi um
profissional que jamais cumpriu horário nesta Casa,
não assinando ponto. Talvez, em soma de horas,
ninguém o ultrapasse.
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O SR. ARNON DE MELLO: – V. Ex.ª dá
licença para outro aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Dou, mas
queria concluir dizendo o seguinte: madrugada a
dentro, antes que o sol do Planalto raiasse, já estava
Fábio Mendes aqui, no 16º andar, com os homens
de sua equipe, com os jornalistas, com os redatores
e com os locutores no telex, em comunicação com a
Guanabara e com São Paulo, realizando, Srs.
Senadores, o Serviço de Informação mais completo
que Brasília tem, superior mesmo, acho eu, ao do
próprio Serviço Nacional de Informações, fazendo
com que os Srs. Senadores, antes do café da
manhã, fôssem informados não só das ocorrências
políticas internacionais, mas de tudo aquilo que a
imprensa do País estava registrando. De madrugada
– eu sei – é confeccionado o exemplar da Súmula
Informativa, que é a grande obra de Fábio Mendes,
disputada por tantos, inclusive, segundo informações
que tenho e que adoto porque é exata, o próprio
Presidente Médici, ao tomar conhecimento dêsse
serviço, pediu lhe fôsse distribuído um exemplar; e a
Câmara dos Deputados e os Ministros. Um serviço
que honra o Senado, e que foi organizado por êsse
homem competente, brilhante, honrado, capaz,
meigo, sabendo lidar com todos, – todos nós
sabemos que a Hora do Brasil é compactada –
encontrando sempre uma brecha para não
desagradar quem quer, fazendo uma administração
eclética, honrada e eficientíssima.
Concedo o aparte ao Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO: – Senador
Vasconcelos Torres, sou um velho jornalista...
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Acho V.
Ex.ª um jovem jornalista.
O SR. ARNON DE MELLO: – ...Desde os 16
anos vivi do meu trabalho na imprensa carioca. É
como jornalista e como Senador que me solidarizo
com a homenagem que V. Ex.ª presta a Fábio
Mendes. Ressalto a conduta de sempre de Fábio
Mendes, o trabalho de sempre de Fábio Mendes em
favor da democracia brasileira e do próprio Brasil; e os
destaco, sobretudo, nestes derradeiros anos tumul-

tuados da nossa vida pública. Fábio Mendes merece,
realmente, as homenagens de V. Ex.ª e de todos
nós, vale dizer, do Senado Federal.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado.
Cronista parlamentar primoroso. Ainda agora,
Sr. Presidente, tem uma coluna no Correio
Braziliense, e tal é o seu gabarito, tal a sua
independência que, tendo atingido a maioridade
intelectual, não faz questão mais de assinar, e
apenas informa. Mas, todo mundo sabe que a coluna
informativa
do
Correio
Braziliense
é
da
responsabilidade exclusiva de Fábio Mendes.
Dividindo a reportagem política com a crônica
e com informação, êsse cidadão, nosso amigo e
companheiro, posso assim dizer, deixou a função por
insistência sua. E, se Murilo Marroquim não quis
aceitar a imcumbência, por outro lado, Fábio Mendes
fêz questão de deixar a missão. Se felicito o que
entra, tenho de exaltar o que sai, e nestas palavras,
já vejo que interpreto, não apenas o meu
pensamento, mas o de tôda a Casa.
Desejo o melhor êxito ao brilhante jornalista
Murilo Marroquim; a Fábio Mendes, que continue a
prestar os mesmos serviços de informação, de
comunicação, que até agora prestou ao Senado
Federal e ao País.
Sr. Presidente, quero ainda registrar um
acontecimento relativo a dois Senadores, dois
colegas nossos, que hoje vão assumir importantes
cargos numa entidade benemérita da nacionalidade,
que é a Confederação Nacional do Comércio: o
Senador Jessé Freire, reeleito para a Presidência do
CNC, que assumirá hoje, por mais um triênio, para
prestar bons serviços à classe que tão dignamente
representa, tendo a seu lado, no pôsto de Primeiro
Secretário, o nosso eficiente colega, Senador Wilson
Campos. Ambos irão controlar duas entidades, como
o SESC e o SENAC, duas minhas conhecidas no
Estado do Rio, – O SESC mantendo inclusive uma
Colônia de Férias no Município de Macaé, primorosa
pela organização; e o SENAC, na Capital do Estado,
com um acervo de serviços prestados à coletividade.
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Congratulo-me com os dois brilhantes Colegas
pela assunção nos cargos, no dia de hoje,
desejando-lhes muito êxito na administração.
Ao encerrar, eu desejaria Sr. Presidente,
comunicar ao Senado, que apresentei projeto de lei
proibindo a fusão de cooperativas de usineiros de
açúcar, só o permitindo em casos excepcionais.
Eis a justificação:
O presente projeto, ao proibir a fusão de
cooperativas de usineiros de açúcar, salvo em casos
excepcionais, a juízo do Ministro da Indústria e do
Comércio e do Presidente do IAA, pretende evitar
que ocorra o que atualmente vem acontecendo: a
concentração, em certos Estados, das quotas de
açúcar, com esvaziamento de outros, como, por
exemplo, podemos citar, o Estado do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas Gerais, sem falar em certas
áreas nordestinas.
2. A Cooperativa, como se sabe, é um órgão
de atuação financeira. Na situação atual, a
Cooperativa de usineiros de açúcar de um Estado
pode se fundir, quando entender conveniente, com a
de outro. Cada uma delas possui certa quantidade
de quotas de açúcar. Essa fusão, evidentemente,
favorecerá aos mais fortes, que podem deglutir as
menores, acelerando a concentração dessas quotas
nos Estados favorecidos.
3. Trata-se, ressalta à evidência, de
providência que deve ser evitada, deixando-se a
palavra final às autoridades competentes para
controlar a matéria.
4. Assim, a medida consubstanciada no
projeto, justa e correta, virá impedir a
predominância e exploração de uns Estados
sôbre outros, garantindo a exata distribuição das
quotas de açúcar entre todos, com evidentes
benefícios para o desenvolvimento nacional de
tôda a Nação.
O que eu pretendo é evitar o descalabro
maior que atualmente ocorre na agroindústria
do açúcar, e que já foi objeto de considerações
do eminente colega que preside os trabalhos

neste instante, o nobre Senador Carlos Lindenberg.
Já não se trata mais da compra de quotas de
usinas de açúcar. As cooperativas já entram em cima
das outras cooperativas com o poder econômico
avassalador, como é o caso da cooperativa de São
Paulo, a qual, Sr. Presidente, tem um poderio imenso, do
qual todos nós tomamos conhecimento através da
propaganda Açúcar Nêle. Mas, êste Açúcar Nêle está
fazendo com que se esmague muito da atividade
indispensável à sobrevivência de muitas pessoas, em
áreas que precisam ter esta indústria, não apenas pelo
lado social mas, também, pelo econômico.
Eu me reservo para expor outros detalhes,
oportunamente. No momento, chamo a atenção da
Casa para o fato da investida feita em meu Estado
pela Cooperativa dos Usineiros de São Paulo, e, do
mesmo passo, apelo para os usineiros que não se
deixem levar por êste canto de sereia.
O projeto visa alertar as autoridades para o
que está ocorrendo, e eu procurarei levantar dados
eficientes para discuti-lo.
Mesmo agora, quando as nossas atividades
estão quase às vésperas de encerramento, estimaria
muito que os Srs. Ministros da Indústria e do
Comércio, Ministro da Agricultura e Presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool, honradas autoridades
dêste Govêrno, tomassem conhecimento do que se
está passando, para evitar no futuro mal muito grave,
que é a concentração da produção açucareira num
determinado Estado.
Vou aguardar a tramitação do projeto, a êle
trarei achegas, e lutarei para que as cooperativas de
usineiros só possam fundir-se com a anuência das
autoridades federais.
Eram êstes, Sr. Presidente, os assuntos que
desejava tratar no dia de hoje. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Senador Wilson Campos, por
cessão do Senador Osires Teixeira.
O SR. WILSON CAMPOS (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores Senadores,
regressando do meu Estado, onde fomos representar
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esta Casa em companhia dos Senadores Paulo
Guerra e Benjamim Farah, na XXX Exposição
Nordestina de Animais e Produtos Derivados na
Cidade do Recife, queremos deixar consignado o
que foi aquela festividade.
A solenidade de abertura da "Grande
Exposição Pecuária do Cordeiro" contou com a
presença
dos
Excelentíssimos
Senhores
Governadores de meu Estado, de Pernambuco e do
Distrito Federal, Doutor Eraldo Gueiros Leite e
Coronel Hélio Prates da Silveira, Secretários de
Estado, entre êles os Doutores João Pessoa de
Souza, da Agricultura, de Pernambuco, José Paz de
Andrade, do Interior e Justiça, Professor Cussy de
Almeida, do Cerimonial, Marcos Vilaça, do Govêrno
e Desembargador Guerra Barreto, do Tribunal de
Justiça, todos de Pernambuco.
Acompanhando o Governador do Distrito
Federal, estiveram presentes os Doutôres Manoel
Carneiro Albuquerque Filho, titular da Secretaria de
Agricultura e Produção de Brasília, Coronel Aimé
Alcebíades Silveira Lamaison, Secretário de
Segurança Pública, Doutor Antonio Ferreira Álvares
da Silva, Diretor do Banco Regional de Brasília.
Assinalamos, também, a presença do Exmº
General Evandro de Souza Lima, Superintendente
da SUDENE, representantes dos comandos militares
localizados no Nordeste e altas autoridades civis que
foram levar o seu apoio aos organizadores da
Exposição.
A Exposição do Cordeiro teve, êste ano como
participantes, representantes de sete Estados do
Nordeste e ainda os Estados de Minas Gerais, São
Paulo e Paraná.
No discurso de saudação aos expositores, o
Governador do meu Estado, o Doutor Eraldo Gueiros
Leite, numa demonstração de fé no futuro do Brasil
e, em particular, de Pernambuco, assim se
pronunciou a respeito do certame:
"...é uma prova de que não só de açúcar pode
viver Pernambuco, não só do atual surto industrial,
mas também da pecuária".

No discurso em que saudou o Governador
Hélio Prates da Silveira, disse o Governador
Pernambucano:
"O homem do campo carece de alguma coisa
além da esperança. Êle merece a realização
imediata como o PROTERRA e o PRORURAL já
evidenciam".
Durante o período da "Grande Exposição
Pecuária do Cordeiro", no Parque Professor Antônio
Coelho, sua freqüência foi de mais de 100 mil
visitantes e quando do seu encerramento ocorrido no
dia 21 próximo passado, sendo então presidida pelo
Senhor Coronel Hélio Prates da Silveira, digníssimo
Governador do Distrito Federal, foi vista, só naquele
dia, por cêrca de mais de 20 mil pessoas.
Lá ouvimos palavras de estímulo e,
principalmente, confiança na Administração do Govêrno
Federal, sob a firme Presidência do Estadista General
Emílio Garrastazu Médici, em conformidade com os
discursos do Governador Eraldo Gueiros Leite e do
Engenheiro Ismar Gomes de Amorim Filho, Presidente
da Sociedade Nordestina dos Criadores.
Êste jovem Engenheiro, idealista, dedicado à
Sociedade que preside, é bem a imagem de quem
não mede esforços para realizar e cumprir a missão
que lhe foi confiada e que, bem sabemos, não é um
barco que navega em águas serenas, mas que tem
na pessoa do Doutor Ismar Gomes de Amorim Filho,
um timoneiro de pulso e que conhece o pôrto a que
se destina, pois ao referir-se ao homem do Nordeste,
assim se expressou:
"Êste homem sofrendo mais do que os outros
brasileiros, é tão brasileiro como os demais, aspira
prosperar e progredir e nunca poderá ser visto como
se nada estivesse fazendo no sentido do progresso."
"Temos a certeza de que, nesta Região, todos
se darão as mãos para ajudar cada vez mais o
Govêrno sempre que haja compreensão para o que
foi feito e se encontre a forma certa de transmitir e
ajudar o que precisa ser refeito".
Senhor Presidente, Senhores Senadores.
Por
tudo
que
presenciamos
no
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Cordeiro; por tôda aquela demonstração de otimismo
espelhada nas fisionomias de expositores e
visitantes...
O SR. BENJAMIM FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. WILSON CAMPOS: – Pois não.
O SR. BENJAMIM FARAH: – V. Ex.ª está
trazendo à Casa uma informação, ou fazendo um
registro com brilhantismo, com lealdade, com
eficiência, e merece os nossos aplausos por se tratar
de um acontecimento da mais alta importância, essa
XXX Exposição de Criadores do Nordeste. Mas,
como V. Ex.ª me deu a honra de citar meu nome,
pois em verdade fui agraciado em fazer parte dessa
comissão, da qual. V. Ex.ª e o nobre Senador Paulo
Guerra também são membros, por isso mesmo, caro
colega, quero agradecer a oportunidade que V. Ex.ª
me dá de manifestar-me neste instante. Fui à sua
terra, fui a Pernambuco e voltei de lá muito bem
impressionado. E' possível que, noutra oportunidade,
eu me manifeste mais uma vez sôbre o que pude
observar em Pernambuco. Mas desde já eu posso
adiantar que gostei imensamente da exposição.
Fiquei muito bem impressionado com sua cidade,
com a cidade de Olinda, com o interêsse e o
dinamismo daquele povo, no sentido de colaborar
com o desenvolvimento. Os expositores – a despeito
de todo o sacrifício que encontram numa natureza
madrasta – evidenciaram uma participação que
merece menção honrosa pela sua dedicação, pela
sua tenacidade, pelo seu idealismo. Êles estão
trabalhando, realmente, pelo Brasil. Vi, senti de perto
êsse idealismo e quero depor aqui, com todo
entusiasmo, sôbre os criadores nordestinos, o povo
de Pernambuco, o Govêrno de Pernambuco. Enfim,
há uma conjugação de esforços no Nordeste pela
grandeza dêste País. Sei das dificuldades que o
Nordeste está sofrendo, sei das suas vicissitudes e,
a despeito de tudo isso, o nordestino –, assistimos
em Pernambuco –, vem trabalhando pelo Brasil.
O SR. WILSON CAMPOS: – Agradeço, nobre
Senador Benjamim Farah, o aparte de V. Ex.ª, que
assistiu ao esfôrço do homem do Nordeste, a con-

centração que se fêz em Pernambuco, apesar de a
natureza, como bem disse V. Ex.ª, estar sendo
madrasta com o Nordeste. Sabemos, como homem
nascido naquela região, naquele Estado, das
dificuldades com que se defrontam os homens do
Nordeste para se afirmarem. V. Ex.ª bem viu que o
fortalecimento de espírito daquela gente demonstra
que êles acreditam nesta Pátria, que êles acreditam
no Governo que aí está e que dias melhores hão de
vir para o Nordeste, porque esta é a intenção do
Presidente Médici,
(Retoma a leitura.)
Continuando, – Sr. Presidente e Srs.
Senadores: deixamos consignada, neste nosso
pronunciamento, a alegria com que verificamos que
o Estado de Pernambuco, nosso Estado, apesar de
tôdas as dificuldades que assolam a região, vem
procurando encontrar o caminho da sua redenção e
do seu progresso, contando com o decisivo apoio do
Govêrno Federal, que nunca nos faltou e podemos
afirmar, não nos faltará.
E
para
encerrar,
Sr.
Presidente,
encaminhamos os discursos do Governador Eraldo
Gueiros Leite e do Engenheiro Ismar Gomes de
Amorim Filho para que constem dos Anais do
Senado como parte integrante do nosso
pronunciamento. (Muito bem! Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR WILSON CAMPOS EM SEU DISCURSO.
Exmº Senhor Doutor Prates da Silveira
DD. Governador do Distrito Federal
Senhores Senadores
Autoridades Civis e Militares
Meus Amigos:
Aqui, todos os anos, se realiza uma
festa típica, das mais representativas, talvez,
do nosso Estado. Digo festa para substituir
o têrmo Exposição, mas a palavra mais
adequada, sem dúvida, seria, Feira, feira
nordestina; "do Nordeste, de Pernambuco", como
no poema de João Cabral de Melo Ne-
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to, onde, êste ano, há alegria pelo êxito, pela
retomada de uma política nìtidamente dedicada ao
meio rural.
Aqui, Pernambuco se faz presente e se sente à
vontade como se estivesse em casa. O povo de Recife
também vem ver de perto as melhores amostras de
animais da região. Incorpora-se ao complexo da feira,
trazendo até mesmo a atmosfera industrial nos seus
múltiplos aspectos de ajuda e desenvolvimento ao
agrário, dando a mão ao homem do campo.
Com o mesmo ideal, o Govêrno de
Pernambuco aqui comparece, tendo em vista a
realização de dois objetivos básicos: a ampliação do
mercado de produtos agropecuários, mediante a
racionalização dos processos de comercialização e a
melhoria dos níveis tecnológicos, pela concessão de
estímulos aos produtores, na forma de assistência
técnica e creditícia. O fornecimento de crédito, a
mecanização agrícola, a irrigação e perfuração de
poços artesianos, a eletrificação rural, o estímulo à
criação, a produção de leite, a engorda, o
armazenamento, a prevenção contra as pragas, o
estudo técnico dos diferentes tipos de solos, são as
metas que procuramos alcançar, em nosso Govêrno,
nesses próximos anos.
O homem do campo carece de alguma coisa
além da esperança e da promessa. Êle merece a
realização imediata como o PROTERRA e o
PRORURAL já evidenciam. O Nordeste é o rural. Aqui,
particularmente em Pernambuco, dois tipos de
civilização promoveram o nosso desenvolvimento. A
AGRÍCOLA, que se identifica como a civilização do
açúcar, – açúcar que entra pela cozinha das casas, as
mais humildes e vai às salas de visita dos mais ricos.
Tornou-se justificadamente uma fixação para o
pernambucano que vê no mundo verde dos canaviais, o
seu nascimento, a sua vida, o seu primeiro amor. O
nosso inexcedível poeta da Zona Canavieira, o saudoso
Ascenço Ferreira, cantou em prosa e versos todos os
encantos dessa civilização doce, embalando-nos a todos
nós, ontem e hoje, ternamente, com estas palavras: "Os
engenhos da minha terra, só os nomes fazem sonhar:
"Esperança", "Estrela D'Alva", "Flor do Bosque", "Bom
Mirar".

Assim,
como
dizíamos,
o
Nordeste
pernambucano é o rural, ainda que dentro ou fora de
tôda a técnica industrial moderna. E se a civilização
do açúcar, por um lado, tem os seus encantamentos
somados com o perpassar de algumas centenas de
anos, de sua vez, a nossa outra civilização, a do
COURO, implantada pela pata do boi, fêz os seus
caminhos através da Mata, do Agreste e do Sertão.
Esta outra civilização está também entranhada em
nossos costumes, a começar pela tradição, pelos
nomes de lugares e cidades interioranas, sempre em
relação ao BOI, como Bezerros – Vaca-Magra –
Currais Novos – Chã dos Bodes – Lagoa do Carro –
Fazenda-Nova – Campo Alegre – Riacho do Boi.
Aqui nesta outra face da civilização
pernambucana também existem a coragem e o
traquejo. Os vaqueiros dão exemplos da sua lida
diária com o barbatão sertanejo; montam nos
cavalos virgens de sela; arrancam as argolinhas
como nas festas de cavalhadas; se vestem de couro
com o tradicional gibão, e com toadas dolentes no
aboio saudoso dos rebanhos, afirmam a sua
constituição máscula e sentimental na formação do
nosso povo.
A cana estrala nas moendas onde o caldo
verde, pela espuma se oferece branco, quase leite,
lembrando os velhos bangüês e as usinas
modernas. Os chapéus de couro do Nordeste
ornamentam as barracas – o gibão, as jaquetas,
alpercatas, paletós de couro, jalecos dourados
como o sol nordestino ou como o poema de Lorca,
cintos, bôlsas, coisas da terra derramadas, são
expostas nesta 30ª Feira, onde todos somos
expositores e compradores, às vêzes sem
necessidade de comprar, mas, e apenas movidos
pelo sentimento de participar.
O Nordeste cresce a olhos vistos. Onde
era o cangaceiro agora é o agricultor. Não mais
a atuação espoliativa de intermediários. O
Govêrno lida diretamente com o povo. Não
usamos luvas para pegar na terra, nem cêrcas
para separar os campos. Viemos, também, do
interior. Antes da grande cidade, da metrópole
urbana, era a fazenda, o sítio, a vila simpática, a
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cidadezinha qualquer. Era a picada, a vereda, o
caminho de carro de boi e de cavalo, antes do
asfalto. Agora é o futuro e êste futuro, o futuro de
Pernambuco, tem também as suas raízes,
nordestinamente, nesta Feira.
Por isto V. Ex.ª Sr. Governador Prates da
Silveira, que tão simpàticamente vem participar do
nosso Encontro, presidindo-o no seu encerramento,
leve ao seu Planalto Central e aos seus pampas
gaúchos, tão caros a nós os pernambucanos, a
certeza de que somos gente de fé. Registre e guarde
no seu espírito a feliz expressão de Euclides da
Cunha: "O Sertanejo é antes de tudo um forte".
Temos instantes de inquietação porque de
muito carecemos; como o árabe traz no olhar a
imagem do deserto, o nordestino traz na garganta a
imagem das sêcas, mas sem desfalecimentos,
prosseguimos arrojadamente ansiosos por alertar
nossas solicitações porque ainda – muito há por
fazer.
Mas, a gente do campo, criadores e
agricultores, êstes mesmos que estão em nosso
derredor, responsáveis pelo êxito dêste certame,
esta gente não faltará ao Brasil, porque como
Pernambuco é conosco, nós que sofremos com êle,
que vibramos com êle, que juntos – os
pernambucanos todos – o fazemos maior, também
dizemos alto e bom som: o Brasil também é conosco,
integrado, indivisível, hoje, amanhã e sempre.
Agradeço a presença dos que nos
honraram
enriquecendo
a
nossa
festa.
Congratulando-me com os pecuaristas que nos
trouxeram o seu contributo de alma aberta, de
semblantes descontraídos, como
se
não
houvessem saído, há poucos dias de uma sêca
que quase nos destruiu. Abraço-os pela coragem
e determinação de vencer com que se
apresentam e me sinto feliz pelo otimismo dos
que me acompanham nesta jornada de trabalho
pelo nosso Estado, justificando-se a cada
momento a expressão de que "Pernambuco está
conosco".
Agradeço particularmente ao meu Secretário
de Agricultura, Dr. João Pessoa de Souza e à sua
valiosa equipe pelo êxito desta feira.

DISCURSO PROFERIDO PELO ENGº ISMAR
GOMES DE AMORIM FILHO, PRESIDENTE DA
SOCIEDADE NORDESTINA DOS CRIADORES, NO
ENCERRAMENTO
DA
XXX
EXPOSIÇÃO
NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS
DERIVADOS
Saudação às autoridades e ao público.
Termina mais uma exposição regional – a
trigésima – promovida pelo Departamento de Produção
Animal da Secretaria da Agricultura do Estado de
Pernambuco, com a colaboração do Govêrno Federal e
da Sociedade Nordestina dos Criadores.
Todos os anos, encerramos festivamente
nossa reunião, e êste aspecto tem muito significado.
Em cada Exposição, temos oportunidade para
avaliar o desenvolvimento da agricultura e da
pecuária durante o ano anterior, de examinar o que
já foi feito e o que é necessário fazer, de recobrar o
entusiasmo para continuar lutando, pois lavoura e
pastoreio, desde os tempos bíblicos, exigem sempre
mais luta e mais persistência.
Ao fim desta Trigésima Exposição, sentimos o
empenho do Govêrno Federal e do Govêrno
Estadual, ao lado dos bancos oficiais, de estimular a
agricultura e a pecuária.
Estamos certos dêsse empenho e cheios de
razão para confiar em que tudo possa melhorar.
Mas estamos igualmente certos de que ainda
não alcançamos o que o Govêrno deseja nos
proporcionar e o que, há tanto tempo, vimos
procurando obter.
O Govêrno, que já conseguiu tantos êxitos na
política econômica financeira do país, sabe que a
vitória total, sòmente virá se a agricultura puder
crescer no mesmo ritmo da indústria ou até mesmo
de forma mais acelerada. Do contrário, o setor
agrícola será um permanente foco inflacionário,
impedindo o saneamento da economia e gerando
flutuações incontroláveis no abastecimento de
alimentos e matérias-primas.
A política governamental, em relação à
agricultura, precisa, por isso mesmo, ser cada vez
mais objetiva e conseguir, ràpidamente, maiores
resultados práticos.
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Inúmeros têm sido os esforços do Govêrno
neste sentido, criando faixas novas de crédito,
estimulando exportações, abrindo novas fronteiras
agrícolas, melhorando o sistema de transportes,
ampliando a oferta de energia, facilitando a aquisição
de máquinas e equipamentos.
Mas não se pode julgar atendidas tôdas as
necessidades legítimas da lavoura e da pecuária.
No caso do Nordeste, entre muitos outros, dois
problemas não estão sendo convenientemente
enfrentados.
O primeiro é o de pesquisa, extensão e
fomento, que, nesta área, tem tido tratamento
esporádico, descoordenado e pouco produtivo.
Sem pesquisa que nos indique como elevar a
produção e a produtividade, como substituir lavouras
decadentes por outras de rendimento certo, como
melhorar sistemàticamente as raças, como tirar
melhor partido das terras e dos rebanhos existentes,
sem um trabalho dêste nível – sério, discreto,
constante e profundo – o apoio à agricultura se
converte em atividade aleatória, que pode ou não
ensejar bons resultados.
O segundo problema é a generalidade da política
em favor da agricultura e da pecuária, generalidade que
nem sempre permite que as medidas variem de região
para região, segundo as peculiaridades de cada uma
delas, sob pena de alcançarem objetivamente algumas e
desestimularem outras.
O Nordeste, de uma hora para outra, tem sido
visto apenas como projeto econômico ou, noutras
palavras, está sendo tratado como uma emprêsa
obsoleta, a que se lhe dá a alternativa de dar lucros
ou ser fechada.
O homem nordestino, que se fixou aqui
quando o nível de conhecimento sôbre as
potencialidades regionais era ainda mais precário do
que é hoje, está recebendo um tratamento de
choque, ao ver-se interpretado como se não tivesse
iniciativa, se também não quisesse o melhor.
Todos
concordamos
em
projetar
o
espírito
empresarial,
todos
queremos
a
extinção
de
subsídios
inflacionários,

todos precisamos de empresários autênticamente
privados. Mas todos sabemos que muitos erros
existentes no Nordeste foram cometidos de parceria
com o Govêrno, que, por isso mesmo, deve dar as
mãos ao nordestino da agricultura, num novo
mutirão, para reabilitar atividades que sustentaram,
por tantos anos, o povo e o manancial de civismo
desta região, onde tantos sacrifícios foram feitos pela
unidade nacional.
Não nos anima o desejo de elaborar teses e
programas para o Nordeste. Até porque esta
solenidade não comporta discursos longos.
Mas consideramos de nossa responsabilidade
acentuar êstes dois, graves problemas, que não são
únicos, para sugerir ao Govêrno, que tanto merece
nossa confiança, uma revisão na forma pela qual
vem tentando ajudar o Nordeste.
Pedimos que se reorganizem os serviços de
pesquisa, extensão e fomento agrícolas, fazendo-os
operar com a participação cada vez mais ampla das
universidades
regionais,
sobretudo
as
especificamente voltadas para a agricultura.
Pedimos, igualmente, que os esforços coordenados
e os trabalhos desenvolvidos cheguem aos
agricultores e pecuaristas em forma de soluções
viáveis. Viáveis tècnicamente, pela boa forma de
ensinar e de assistir. Viáveis financeiramente, pela
forma desburocratizada de financiar a prazos
adequados.
Pedimos, ainda, que se tente substituir
atividades agropecuárias de baixa rentabilidade mas
não se tente, apenas, acelerar o seu fim, porque
vivendo dessas atividades, há muitos séculos, há o
homem no Nordeste, que, milagrosamente, como
dizia José Américo, "consegue tirar tudo do nada".
Êste homem, sofrendo mais do que os outros
brasileiros, é tão brasileiro como os demais, aspira
prosperar e progredir e nunca poderá ser visto como
se nada estivesse fazendo no sentido do progresso.
Temos a certeza de que, nesta Região,
todos se darão as mãos para ajudar cada vez
mais o Govêrno sempre que haja compreensão
para o que foi feito e se encontre a forma
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certa de transmitir e ajudar o que precisa ser refeito.
Obrigado a todos que nos prestigiaram nesta
Exposição e a certeza de que estarão conosco, nas
futuras mostras do que vêm fazendo os criadores e
agricultores do Nordeste.
Recife, 21 de novembro de 1971. – Ismar
Gomes de Amorim Filho, Presidente da SNC.
O SR. PRESIDENTE (Clodomir Milet): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
Comissão Mista que examina o projeto do Estatuto
dos Militares acolheu a emenda que concede pensão
às filhas dos militares, nos têrmos da legislação
estabelecida pela Lei 3.765, de 4 de maio de 1960,
que dispõe sôbre as pensões militares.
A redação do texto iria privar essas filhas dos
militares de vantagens anteriormente adquiridas e
iria constituir, conforme dissertei aqui, longamente,
uma situação anômala.
Como foi que ficou, então, o texto?
Fiz emenda nesse sentido e exatamente
o texto por mim apresentado foi aceito pela
Comissão.
O texto é uma emenda ao art. 77, letra b, com
a seguinte redação:
"aos filhos de qualquer condição, exclusive os
maiores do sexo masculino, que não sejam interditos
ou inválidos."
Êste o texto do artigo 77, letra "b", porque tem
uma série de itens. O item "b" está vazado nos
têrmos que acabei de ler.
Agora, se fôsse aprovada a redação anterior,
iria causar um desencanto entre os militares. A
redação aprovada tem sentido humano e cristão,
mas o texto do anteprojeto, se aprovado, criaria uma
desigualdade entre os dependentes dos militares e
dos servidores civis.
Ainda nesta oportunidade, Sr. Presidente,
quero dizer que, em dezembro de 1970, foi
homologado um concurso para o cargo de Juiz
do Trabalho Substituto da 1ª Região, que
compreende os Estados da Guanabara, do

Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Êste concurso
tem um prazo de validade de dois anos, tendo sido
aprovados 42 candidatos.
No mesmo mês de dezembro, através da Lei
nº 5.633, de 2-12-70, foram criadas 11 Juntas de
Conciliação e Julgamento na 1ª Região e 8 na 3º
Região. Na 1ª Região foram criados, apenas, 11
cargos de Juiz Presidente de Junta, enquanto na 3ª,
além dos 8 cargos de Juiz Presidente, foram criados,
ainda, 6 cargos de Juiz Substituto.
Ora, se considerarmos o crescimento da fôrça
de trabalho na 1ª Região, notamos que o
conseqüente aumento de volume de serviço na
Justiça Especializada absorverá as Juntas recémcriadas.
Verificamos, ainda, que a existência de
candidatos aprovados em concurso, atende, em
parte, às necessidades da Justiça do Trabalho,
evitando a perda de tempo e de recursos financeiros
com a realização de concursos.
Entretanto, com um prazo de validade tão
exíguo os candidatos habilitados serão prejudicados
pelo não aproveitamento em tempo hábil,
provocando solução de continuidade na Justiça do
Trabalho.
Assim, Sr. Presidente, faço um apêlo ao Poder
Executivo, para que prorrogue o prazo de validade
do concurso a que me refiro ou, numa medida mais
ampla, mantenha a Lei nº 3.414, de 1958, que fixava
em 4 anos o prazo para concurso de Juiz do
Trabalho. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio
Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes
que se encerre a presente Sessão Legislativa
cumpre-me acrescentar, ao modesto elenco de
pronunciamentos com que ocupei a atenção de
meus nobres Pares, uma homenagem ao Poder
Judiciário do meu Estado, cujo órgão máximo, o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, completou,
neste ano, o octogésimo aniversário de sua
instalação.
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Assinalou a grata efeméride um modelar
discurso do Presidente daquele Tribunal, Chefe do
Poder Judiciário catarinense, o Desembargador
Marcílio Medeiros.
Rica nos conceitos e repassada de
sentimentos a peça oratória do eminente magistrado
catarinense traduz, com fidelidade e nobreza, a obra
da justiça de meu Estado. Ela se recomenda ao
respeito público e ao aprêço do povo "barriga-verde".
Começando por lembrar que "no decurso de sua
longa existência a Côrte judiciária que hoje se
aniversaria cumpriu devotadamente a sua excelsa
missão, dando de si os melhores exemplos de
trabalho,
equilíbrio,
estudo
e
retidão",
o
Desembargador Marcílio Medeiros lembra que a
orientação do Tribunal "de que nunca, desde os
primeiros
dias,
se
arredou,
é
manter-se
rigorosamente nos limites de sua competência legal,
jamais se imiscuindo em assuntos que não lhe
pertencem, mas cioso, de outra parte, que respeitem
e não invadam a área que lhe é própria". E assevera:
"Mercê de Deus, o princípio da independência e
harmonia dos Podêres, como não perco
oportunidade de frisar, funciona modelarmente em
Santa Catarina, dando o nosso Estado, no particular,
sadio exemplo de cultura e educação política".
Mais adiante, o modelar discurso reconhece
que "o labor empreendido pela Côrte aniversariante
nestes oito decênios de existência foi permanente e
ininterrupto, marcado por exemplar atividade, pelo
espírito de sacrifício, pela pureza sem mácula com
que os seus integrantes dedicaram o seu espírito e
as suas energias ao cumprimento dos deveres do
cargo, que envolvem verdadeiro sacerdócio".
Antes de concluir adverte o Presidente do
Tribunal de Justiça do meu Estado: "Não se
envolve o Tribunal, já o disse há pouco, em
assuntos que não lhe pertencem, mas tampouco
se alheia ou jamais se alheou do equacionamento
e solução dos grandes problemas nacionais, pois
os magistrados que o integram têm espírito público
e acendrado civismo, interessando-se, como bons
brasileiros, pelo que possa refletir no futuro da
Pátria, do que é exemplo recente o apoio

que demos, por diversas maneiras, a importantes
movimentos de cunho social e educativo". E adianta:
"O gigantesco esfôrço, que está sendo empreendido,
e já produziu extraordinários resultados, para vencer
o subdesenvolvimento, fortalecendo a Nação e
propiciando ao povo melhores condições de vida,
exige sacrifícios de que nós, magistrados, também
estamos
participando,
com
patriotismo
e
compreensão".
De fato a Justiça catarinense tem sido
exemplo de fidelidade ao cumprimento do dever. Ela
representa um seguro penhor do bem-estar social,
da tranqüilidade e da paz da comunidade
catarinense. Nomes dos mais ilustres e honrados
têm figurado na extensa relação daqueles que tudo
deram de si para distribuir a justiça em terras de
Santa Catarina.
Faço, assim, êste registro e presto esta
homenagem na certeza de que o Poder Judiciário de
Santa Catarina, perfeitamente integrado nos
objetivos e métodos da Revolução brasileira, é uma
garantia constante de vitória na marcha que o País
empreende para a conquista de seus gloriosos
destinos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco
Montoro. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Encerrada a votação para eleição do
Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas.
A mesa vai proceder à contagem dos votos.
(Pausa.)
Foram encontradas 56 sobrecartas, número
que confere com o de Senadores que votaram.
Vai-se proceder à apuração.
Procede-se à apuração.
Realizada a apuração, verificou-se o seguinte
resultado:
Para Presidente: Senador Cattete Pinheiro,
com 55 votos; um voto em branco.
Proclamo eleito Presidente do Instituto
de
Previdência
dos
Congressis-
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tas o nobre Senador Cattete Pinheiro, de acôrdo com Gerais, e dá outras providências, tendo:
o disposto na alínea a do Art. 12 da Lei 4.284, de
1963.
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 609, de 1971,
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a da Comissão:
Sessão, designando para a Ordinária de amanhã, a
– de Finanças.
seguinte:
3
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
1
Legislativo nº 27, de 1971 (nº 18-A/71, na Câmara dos
Deputados), que aprova as contas do Presidente da
Votação, em turno único, do Requerimento República, relativas ao exercício de 1969, tendo:
nº 246, de 1971, de autoria do Senhor Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 575, de 1971,
Anais do Senado, do discurso proferido pelo ex- da Comissão:
Governador Luiz Vianna Filho, na sede da
– de Finanças.
Associação Baiana de Imprensa, onde focaliza a
vida do insigne brasileiro Rui Barbosa, na
4
solenidade do 122º aniversário de seu
nascimento, tendo:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 87, de 1971, de autoria do Sr.
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 603, de 1971, Senador Wilson Campos, que dispõe sôbre a
da Comissão:
averbação do pagamento de títulos protestados e dá
– Diretora.
outras providências, tendo:
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 76, de 1971 (nº 410-B/71, na Casa de
origem), que autoriza doação de próprio nacional à
Prefeitura de Juiz de Fora, no Estado de Minas

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 592, de 1971,
da Comissão:
– de Constituição e Justiça, com emendas que
oferece de nos 1-CCJ e 2-CCJ.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 50 minutos.)

176ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA,EM 25 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso –
Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato
Franco
–
Alexandre
Costa
–
Clodomir
Milet – José Sarney – Petrônio Portella –
Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara –
Wilson Gonçalves – Domício Gondim –
Ruy Carneiro – Wilson Campos – Arnon de
Mello – Augusto Franco – Leandro Maciel –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg
– Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres –
Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson
Carneiro
–
Fernando
Corrêa
–
Filinto
Müller – Saldanha Derzi – Ney Braga – Antônio
Carlos – Celso Ramos – Daniel Krieger – Guido
Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 40
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
Sr. 1º Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É lido 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 82, DE 1971
(Nº 432-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Dá nova redação a dispositivos do Decreto-lei nº
245, de 28 de fevereiro de 1967, que transforma o
Colégio Pedro II em autarquia, alterados pela Lei nº
5.490, de 3 de setembro de 1968, e pelo Decreto-lei nº
530, de 15 de abril de 1969, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 6º, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24 e
30 do Decreto-lei nº 245, de 28 de fevereiro de 1967,
que transforma o Colégio Pedro II em autarquia,
alterados pela Lei número 5.490, de 3 de setembro de
1968, e pelo Decreto-lei nº 530, de 15 de
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abril de 1969, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 6º – Os professôres titulares, além do
ensino das respectivas disciplinas mediante normas
e programas aprovados pela Congregação, também
ministrarão cursos a que se refere o art. 2º dêste
decreto-lei.
Parágrafo único – O Diretor de Unidade ou
Vice-Diretor de Seção deverá promover, ou qualquer
responsável por aluno regularmente matriculado
poderá requerer, o afastamento temporário do
professor que deixar de comparecer, sem
justificação, a 25% (vinte e cinco por cento) das
aulas, ou não ministrar pelo menos 3/4 (três quartos)
do programa da respectiva disciplina."
"Art. 12 – A Congregação será constituída de:
a) Diretor-Geral, seu presidente nato;
b) professôres titulares;
c) professôres ocupantes interinos dos cargos
de professor titular;
d) 1 (um) representante dos livres-docentes do
Colégio Pedro II;
e) 2 (dois) representantes dos demais
professôres, com vínculo estatutário ou trabalhista,
um de cada uma das unidades do Colégio;
f) 1 (um) representante dos professôres de
méritos;
g) Diretores de Unidade.
Parágrafo único – Os demais professôres
eméritos poderão comparecer às sessões, na
qualidade de conselheiros, sem direito a voto."
"Art. 14 – Compete à Congregação:
a) exercer, como órgão deliberativo, a superior
jurisdição do Colégio Pedro II;
b) decidir, em grau de recurso, sôbre os atos
dos vários órgãos do Colégio;
c) aprovar o Regimento do Colégio,
bem
como
os
regulamentos

internos de seus serviços e órgãos;
d) aprovar os programas das disciplinas do
curso secundário elaborados pelos titulares, com a
participação do competente departamento;
e)
decidir
a
respeito
de
assuntos
administrativos e didáticos de ordem geral, ou por
iniciativa própria ou por decorrência de alterações no
regime escolar;
f) resolver sôbre a concessão de títulos
honoríficos;
g) decidir, com audiência do Conselho de
Curadores, sôbre a criação e a concessão de
prêmios pecuniários, destinados a recompensar e
estimular
atividades
de
reconhecido
valor,
relacionadas com as finalidades do Colégio;
h) eleger o seu representante no Conselho de
Curadores;
i) organizar, por votação uninominal, listas
sêxtuplas destinadas à escolha do Diretor-Geral;
j) homologar a indicação dos vice-diretores;
l) deliberar sôbre questões relativas ao
provimento dos cargos de magistério ou à admissão
de pessoal administrativo, na forma da lei;
m) aprovar os programas das disciplinas do
currículo pleno do Colégio Pedro II;
n) exercer quaisquer outras atribuições que
vierem a ser estabelecidas no Regimento do Colégio;
o) deliberar sôbre os casos omissos em leis e
regulamentos."
"Art. 15 – Constituem o Conselho de Curadores:
a) Diretor-Geral, seu presidente nato;
b) 1 (um) representante do Conselho
Departamental;
c) 1 (um) representante da Congregação;
d) 1 (um) representante dos antigos alunos;
e) 1 (um) representante do conjunto das pessoas
físicas ou jurídicas que tenham feito doação de
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valor relevante ao Colégio Pedro II e que,
moralmente idônea, se tenha distinguido pela
preocupação com assuntos educacionais;
f) 1 (um) representante do Ministério da
Educação e Cultura ou, no caso de não ser indicado
o referido na letra precedente, 2 (dois);
g) 1 (um) representante dos professôres de
ensino secundário.
Parágrafo único – O representante a que se
refere a letra e será eleito por voto secreto em
reunião convocada pelo Diretor-Geral, a que
compareçam pele menos 50% (cinqüenta por cento)
dos doadores."
"Art. 16 – São atribuições do Conselho de
Curadores:
a) aprovar os orçamentos organizados pelo
Conselho Departamental, os quais lhe serão
submetidos pelo Diretor-Geral;
b) autorizar as despesas extraordinárias não
previstas no orçamento do Colégio Pedro II;
c) aprovar a prestação de contas de cada
exercício, feita ao Diretor-Geral pelos Diretores das
unidades;
d) aprovar a prestação final de contas
anualmente apresentadas pelo Diretor-Geral, a fim
de ser enviada ao Ministério da Educação e Cultura;
e) opinar sôbre a aceitação de legados e
donativos;
f) deliberar sôbre a administração do
patrimônio;
g) autorizar a celebração de acôrdos entre o
Colégio Pedro II e outras entidades;
h) aprovar as tabelas do pessoal e as normas
propostas para a sua admissão;
i) autorizar a instituição de prêmios
pecuniários;
j) autorizar a abertura de créditos especiais ou
suplementares."
"Art. 20 – A Diretoria-Geral, representada
na pessoa do Diretor-Geral, é o órgão
executivo central que coordena, fiscaliza e

superintende as atividades do Colégio.
§ 1º – O Diretor-Geral, nomeado pelo
Presidente da República, será escolhido, de
preferência, dentre os nomes integrantes da lista
sêxtupla organizada pela Congregação, por votação
uninominal.
§ 2º – O mandato do Diretor-Geral será de 4
(quatro) anos, vedada a recondução sucessiva.
§ 3º– O substituto eventual do Diretor-Geral
será um professor designado pelo Ministro da
Educação e Cultura.
§ 4º – Nos impedimentos ocasionais, o DiretorGeral será substituído por um professor de sua
indicação, procedendo-se, em caso de vacância, à
nomeação de nôvo Diretor-Geral."
"Art.23 – O Diretor de cada unidade do
Colégio será nomeado pelo Ministro da Educação e
Cultura por indicação do Diretor-Geral, devendo a
escolha recair em qualquer membro do corpo
docente do estabelecimento.
Parágrafo único – O Diretor exercerá o
mandato pelo prazo de
4 (quatro) anos, vedada a recondução
sucessiva."
"Art. 24 – Cada uma das seções do Colégio
Pedro II será dirigida por um Vice-Diretor indicado
pelo Diretor da unidade, depois de homologada a
escolha pela Congregação em votação uninominal e
ostensiva.
Parágrafo único – A não homologação
deverá ser acompanhada de fundamentação dos
votos vencedores, a fim de ser a matéria
submetida à decisão do Ministro da Educação e
Cultura."
"Art. 30 – ...........................................................
f) os Departamentos serão dirigidos por um
Chefe, indicado pelos que o integram, ao DiretorGeral, que fará a designação, podendo, no caso de
contra-indicação fundamentada, submeter a matéria,
se não fôr reconsiderada, à Congregação para
pronunciamento final."

PÁGINA ORIGINAL MUTILADA
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Art. 3º – Conceder-se-á às emprêsas editôras de
OFÍCIO
livros e publicações o prazo de 4 (quatro) anos para o
cumprimento do que dispõe esta lei.
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor 30 dias
DEPUTADOS
após a sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
– Nº 586, de 24 do corrente, comunicando
(À Comissão de Educação e Cultura.)
a aprovação da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 62/71 (nº 286-E/71, na
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Casa de origem), que autoriza a Comissão
Nº 39, DE 1971
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a constituir
a sociedade por ações Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear – CBTN, e dá outras
(Nº 32-A/71, na Câmara dos Deputados)
providências
(Projeto
enviado
à
sanção
Aprova as contas da Rêde Ferroviária em 24-11-71).
Federal S.A., relativas ao exercício de 1964.
PARECERES
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
PARECER
pela Rêde Ferroviária Federal S. A, relativas ao
Nº 615, DE 1971
exercício de 1964, na forma do parágrafo único, art.
34, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, com
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
as ressalvas aos valôres que a emprêsa esteja Decreto Legislativo nº 25, de 1971 (nº 16-A/71, na
apurando junto a eventuais pagadores ou Câmara dos Deputados), que aprova as Contas do
detentores de fundos.
Presidente da República, relativas ao exercício de
Art. 2.º– Êste decreto legislativo entrará em 1967.
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Relator: Sr. Tarso Dutra
Com assento em preceitos constitucionais,
(À Comissão de Finanças.) cabe ao Senado Federal, depois de havê-lo feito a
Câmara dos Deputados, apreciar as contas de dois
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Presidentes da República com exercício durante o
Nº 40, DE 1971
exercício de 1967.
Constam as mesmas dos Balanços Gerais da
União e dos demonstrativos gráficos correlacionados
(Nº 33-A/71, na Câmara dos Deputados)
com as operações financeiras e patrimoniais,
Aprova as contas da Rêde Feroviária Federal acompanhados do relatório das atividades da
S.A., relativas ao exercício de 1965.
Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da
Fazenda, no referido período.
O Congresso Nacional decreta:
São as contas uma "demonstração contábil da
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas administração financeira e da execução do
pela Rêde Ferroviária Federal S.A., relativas ao Orçamento".
exercício de 1965, na forma do parágrafo único, art.
Ao recebê-las, como salienta o Ministro Victor
34, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, com Amaral Freire, "o órgão legislativo aprecia como se
as ressalvas aos valôres que a emprêsa esteja executam as leis tributárias, quais as repercussões da
apurando
junto
a
eventuais responsáveis receita sôbre a economia nacional, como foram
pagadores ou detentores de fundos.
utilizados os créditos orçamentários, qual o custo
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em apurado dos serviços, quais as irregularidades com que
vigor na data de sua publicação, revogadas as se deparam os órgãos técnicos de fiscalização
disposições em contrário.
financeira, e inúmeros outros aspectos". E acrescenta:
"O Legislativo não apenas faz recomendações,
(A Comissão de Finanças.) adita, modifica ou revoga leis, com o propósito

– 413 –
de aperfeiçoar a administração financeira e
orçamentária, como também, levando em conta as
observações dos órgãos técnicos e as suas próprias,
recomenda ao Executivo a adoção de providências
tendentes a melhorar o funcionamento da
administração financeira".
A matéria em exame foi detidamente
analisada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da Câmara dos
Deputados. O parecer do nobre Deputado Arlindo
Kunzler, aprovado por aquêle órgão técnico e
pelo plenário da outra Casa, pode ser aqui
inteiramente acolhido e subscrito.
Será feita a ressalva de que, qualquer
responsabilidade eventualmente verificada no exame
das contas, será apurada em processo próprio, de
acôrdo com a Constituição e as leis que regem a
matéria.
Pode, assim, o Senado Federal considerar
aprovadas as contas do exercício financeiro
da União em 1967, nos têrmos do projeto de
decreto legislativo oferecido pela Câmara dos
Deputados.
Como correção de impropriedade, a ser objeto
de redação final no Senado, propõe-se, entretanto, a
supressão de qualquer referência, no referido
projeto, à Constituição de 1967. Preceitos dêste
estatuto constitucional estão revogados e não mais
podem servir de fundamento ao exercício de
atribuições legislativas ou executivas. São passíveis
tão-sòmente de uma invocação histórica. As leis
constitucionais são de ordem pública e têm aplicação
imediata. Em vigor está, portanto, apenas a Emenda
Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, que
poderia ser mencionada no decreto legislativo. A
fórmula
de
eliminar
qualquer
referência
constitucional, parece resolver a dificuldade em
têrmos de simples correção material, sem
necessidade do projeto voltar, com emenda, à
Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 23 de novembro
de 1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Tarso
Dutra, Relator – Lourival Baptista – Geraldo
Mesquita – Cattete Pinheiro – Wilson Gonçalves –
Ruy Santos – Carvalho Pinto – Daniel Krieger –
Antônio Carlos.

PARECER
Nº 616, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1971 (nº 46/A,
de 1971, na Câmara dos Deputados), que aprova a
aposentadoria de Luiz Menossi, no cargo de Ministro
Classista do Tribunal Superior do Trabalho.
Relator: Sr. José Lindoso
A Câmara dos Deputados submete à
consideração do Senado Federal o Projeto de
Decreto Legislativo nº 46-A, de 1971, que aprova a
aposentadoria de Luiz Menossi, no cargo de Ministro
Classista do Tribunal Superior do Trabalho, projeto
êsse originário da Mensagem do Poder Executivo, de
nº 327, de 1971.
Na Câmara dos Deputados, a mensagem foi
apreciada na Comissão de Fiscalização Financeira e
Tomada de Contas e na Comissão de Constituição e
Justiça, merecendo aprovação unânime dêsses
órgãos técnicos.
A matéria, contudo, não é pacífica, face a
posição do Tribunal de Contas da União, que não
quer reconhecer a aposentadoria de juízes classistas
e daí o Sr. Presidente da República, nos têrmos do
art. 72, § 7º, da Constituição, ter ordenado a
execução do ato que concedeu a aposentadoria de
Luiz Menossi no cargo de Ministro Classista do
Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando o
respectivo processo, através de mensagem, à
consideração do Congresso.
Em que pêse a respeitabilidade da tese
adotada pelo colendo Tribunal de Contas da União e
manifestada ao Senado Federal pelo Aviso número
858/5ª-DIR, de 19 de novembro de 1971 – na qual se
exclui, do direito de aposentadoria, o membro da
Justiça do Trabalho que exerce o cargo
temporàriamente, como representante de classe –
não a acolhemos, porque está em dissídio com a
melhor doutrina e os textos do Direito Positivo.
Os Tribunais e Juízos do Trabalho são órgãos
que compõem o Poder Judiciário (Constituição, art.
112, V).
A
aposentadoria
dos
juizes
será
"compulsória
aos
setenta
anos
de
ida-
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de ou por invalidez comprovada e facultativa após
trinta anos de serviço público, em todos êsses casos
com os vencimentos integrais", é o que dispõe a
Constituição (Art. 113, § 1º).
No art. 141 da Constituição, que
trata especificamente dos Tribunais e Juízes
do Trabalho, inclusive da composição do
Tribunal
Superior
do
Trabalho,
inexiste
qualquer restrição ou exceção à regra expendida
no já referido art. 113, § 1º, entre os juízes
togados e vitalícios e juízes classistas e
temporários.
O exame da legislação ordinária vinculada à
matéria também dá perfeita cobertura ao caso.
Assim dispõe a Lei nº 4.493, de 24-11-64, no
seu art. 1º:
"O
processo
de
aposentadoria
dos
magistrados remunerados pela União, de qualquer
categoria ou instância, assim como dos Ministros do
Tribunal de Contas, correrá na Secretaria do
Tribunal de Contas a que pertencer ou estiver
vinculado o aposentado."
E a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952,
nos seus artigos 176, III, § 1º, e 178, III, disciplinar
do a aposentadoria do funcionário público,
por invalidez, completa o quadro legal em que se
apoiou o TST para conceder a aposentadoria
examinada.
Ora, o dissídio se fixa em não considerar os
juízes temporários como agasalhados, para efeito de
aposentadoria, no texto constitucional e nas leis
ordinárias referidas. A Lei Maior, no entanto, não faz
tal distinção e a Lei nº 4.493/64, torna explícito, como
vimos, quando, ao regular a aposentadoria dos
Magistrados, refere-se a qualquer categoria ou
instância. O sentido abrangente do texto
constitucional, no entanto, se extravasa na sua
projeção na lei ordinária e daí beneficiar os Ministros
do Tribunal de Contas, órgão auxiliar do
Poder Legislativo. É, então, o caso de aplicar-se o
princípio: Ubi lex non distinquit nec nos distinquere
debemus.
Acresce, ainda, que a matéria é de economia
interna de um Tribunal Superior e o Poder Executivo
não tem possibilidade legal, no caso, de divergir de
decisão do Poder Judiciário.

O Tribunal de Contas da União está só na
interpretação restritiva, pois, a Consultoria-Geral da
República, nos Paraceres sob os de números 650-H e
765-H, de 21 de fevereiro e 18 de novembro de 1962, H659, de 11 de março de 1968 e, mais recentemente no
de nº 1.068, de 21 de setembro de 1970, tem concluído
pela legalidade da aposentadoria de representante
classista que conte tempo suficiente de serviço público,
bem como, nos pareceres elaborados sob o império da
Constituição de 1967, nos quais aquela Consultoria tem
opinado favorável à determinação da execução do ato
impugnado, ad-referendum do Congresso Nacional, para
superar a divergência.
No caso em tela, como se verifica do Processo
de aposentadoria objeto da deliberação do Tribunal
Superior do Trabalho, o Sr. Ministro Luiz Menossi
satisfaz os requisites legais para a concessão da
aposentadoria.
Opinamos, em face do exposto, pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de
Decreto Legislativo nº 33, de 1971.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso,
Relator – Eurico Rezende, vencido – Heitor Dias –
Gustavo Capanema – Helvídio Nunes – José Sarney
– Franco Montoro – Antonio Carlos – Wilson
Gonçalves – Accioly Filho.
PARECER
Nº 617, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1971, o qual
estabelece que tôdas as pessoas que prestem serviços
à Administração Pública centralizada ou autárquica,
terão sua situação jurídica regulada pela Consolidação
das Leis do Trabalho, sempre que não estiverem
amparadas pelo Estatuto dos Servidores Públicos.
Relator: Sr. José Sarney
O projeto sôbre o qual somos chamados a
opinar pretende estabelecer um regime jurídico
obrigatório a todos os que prestem serviços à
Administração Pública centralizada ou autárquica
desde que não amparados pelo Estatuto dos
Servidores Públicos.
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Ao justificar a proposição, seu eminente autor,
o Senador Franco Montoro, expendeu, dentre outras,
as seguintes considerações:
"Atualmente, milhares de empregados
que prestam serviços à Administração Pública
direta ou indireta, encontram-se em situação
anormal e injusta: não são considerados
servidores do Estado, regidos pelo Estatuto
Especial dos Funcionários Públicos, nem se
lhes reconhece a proteção da legislação
trabalhista comum.
Não
são
considerados
trabalhadores
públicos nem privados. Mas trabalham. Sua
situação é a de uma classe para a qual não
existem os direitos do trabalho, imperativamente
assegurados
pelo
artigo
165
do
texto
Constitucional."
Assinala, ainda, que nos últimos anos, várias
repartições e autarquias passaram a utilizar
trabalhadores "para pagamento contra-recibo", com
a ressalva de que nenhum vínculo empregatício se
estabelecia entre a entidade e o contratado.
Conclui, salientando que o seu projeto visa
a estabelecer, inequivocamente, para os que
prestem serviços ao Poder Público, nas
autarquias, emprêsas públicas e sociedades de
economia mista, o amparo da Consolidação das
Leis do Trabalho, até que se regulamente o art.
106, da Constituição.
Ressalva do exposto que a proposição
objetiva corrigir a situação "sui generis" em que
se encontram vários trabalhadores contratados
pela Administração Pública para pagamento
contra-recibo,
não
protegidos
pelas
leis
trabalhistas, nem amparados pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos, colocando-os sob a égide
da CLT.
O projeto, apesar de nos parecer justo e
altamente elogiável em seus propósitos, colide,
entanto, com o Art. 109, I, da Constituição, que
estabelece a competência privativa do Sr. Presidente
da República para definir o regime jurídico dos
servidores públicos.

Assim, manifestamo-nos pela rejeição do
projeto, por inconstitucional.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Sarney,
Relator – Helvídio Nunes – José Lindoso – Nelson
Carneiro – de acôrdo com o voto em separado –
Gustavo Capanema – Wilson Gonçalves – Heitor
Dias – Antônio Carlos.
VOTO EM SEPARADO
do Senador Nelson Carneiro, na Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 100, de 1971, o qual estabelece que tôdas as
pessoas que prestem serviços à Administração Pública
centralizada ou autárquica, terão sua situação jurídica
regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho,
sempre que não estiverem amparadas pelo Estatuto dos
Servidores Públicos.
Com o seguinte voto: – "O texto expresso do art.
109, I, da Emenda Constitucional nº 1, há de merecer,
noutra oportunidade estudo mais demorado, a fim de
que se não continue a interpretá-lo, como permitindo à
administração pública, exclusivamente, decidir quando
queira da sorte de tantos servidores, que lhe prestam
colaboração, mas não têm reconhecidos sequer os
mesmos direitos que a própria Emenda, em seu art. 165,
assegura a todos os trabalhadores nacionais. São os
"recibados" uma espécie de párias, que não auferem as
garantias do funcionalismo, porque não são funcionários,
e a Lei impede de invocar a proteção da Consolidação
das Leis do Trabalho, porque ao Sr. Presidente da
República cabe privativamente definir o regime jurídico
dos servidores públicos. Espero examinar mais
demoradamente o assunto, inclusive sua solução
constitucional, a fim de que os altos objetivos visados
pelo projeto do ilustre Senados Franco Montoro se
convertam em realidade, pondo têrmo ao regime de
servidão em que se encontram, em todo o país, dezenas
de milhares de trabalhadores, à espera de que o poder
Público dêles se lembre."
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Nelson Carneiro.
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PARECER
Nº 618, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 90, de
1971-DF.
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 1971-DF, que
isenta do pagamento dos impostos predial e
territorial urbano e de transmissão, no Distrito
Federal, imóveis adquiridos por componentes da
Fôrça Expedicionária Brasileira.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim,
Relator – Filinto Müller – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
Nº 618, de 1971
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
90, de 1971-DF, que isenta do pagamento dos
impostos predial e territorial urbano e de
transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos
por componentes da Fôrça Expedicionária Brasileira.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – É isento do impôsto predial e territorial
urbano de que trata o art. 3º do Decreto-lei nº 82, de 26
de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário
do Distrito Federal e dá outras providências, pelo prazo
de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta lei, o
imóvel residencial e com êsse fim utilizado por
componente da Fôrça Expedicionária Brasileira como
proprietário, promitente comprador, cessionário da
promesa ou como titular do direito real de usufruto, uso
ou habitação.
Art. 2º – É isenta do Impôsto de Transmissão
de que trata o art. 3º do Decreto-lei nº 82, de 26 de
dezembro de 1966, a aquisição do primeiro imóvel,
ou direitos a êle relativos, por componente da Fôrça
Expedicionária Brasileira, destinado à residência
própria ou à sua construção.
Parágrafo único – Para a isenção
de que trata êste artigo é estabelecido o
limite máximo correspondente a 250 (duzentos
e
cinqüenta)
vêzes
o
valor

do salário-mínimo mensal vigente no Distrito
Federal, à época da aquisição, devendo ser
cobrado o impôsto de transmissão sôbre o
excedente quando o valor da aquisição
ultrapassar êsse limite.
Art. 3º – São considerados componentes
da
Fôrça
Expedicionária
Brasileira,
para
os efeitos desta Lei, os que houverem prestado,
efetivamente, serviço de guerra no Exercito,
na Aeronáutica, na Marinha e na Marinha
Mercante, nesta última a partir do primeiro
torpedeamento de navios em águas territoriais
brasileiras.
Art. 4º – Para a concessão do benefício de
isenção do impôsto de transmissão, o interessado
deverá anexar à guia de transmissão:
I – declaração, com firma reconhecida, de que
não gozou dos favores uma única vez; e
II – certidão, passada por autoridade
competente, que consigne expressamente haver o
interessado, efetivamente, prestado serviço de
guerra.
§ 1º – O benefício da isenção do
impôsto predial e territorial urbano será requerido
pelo interessado que apresentará o documento
a que se refere o item I dêste artigo, bem como
declaração de que o imóvel serve para sua
residência.
§ 2º – No caso de falsidade ou inexatidão
das declarações a que se referem êste artigo, o
declarante ficará sujeito ao pagamento dos
impostos devidos, com multa de 50% (cinqüenta
por cento).
Art. 5º – São extensivos os favores da
presente lei à espôsa e aos filhos menores dos
mortos em ação e dos que morreram, civis e
militares, em conseqüência dos torpedeamentos
sofridos pelos navios brasileiros durante a última
guerra.
Art. 6º – Os benefícios previstos nesta lei
são
extensivos
à
Associação
dos
ExCombatentes do Brasil – Seção de Brasília – com
referência ao imóvel destinado à sua sede no
Distrito Federal.
Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
A matéria será despachada às Comissões de
Expediente lido vai à publicação.
Finanças e de Constituição e Justiça.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
Há oradores inscritos.
pelo Sr. 1º Secretário.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
É lido o seguinte:
Lindoso, que falará por delegação do ilustre Líder da
Maioria.
REQUERIMENTO
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente,
Nº 266, DE 1971
Srs. Senadores, a imprensa vem-se ocupando do
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 374, Decreto que o Presidente da República baixou
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei alterando o Decreto baixado pelo Govêrno
da Câmara nº 81, de 1971, que estabelece regime Castello Branco, relativamente à salvaguarda de
de gratificação ao pessoal à disposição do
documentos sigilosos. Divulga a imprensa, com
FUNRURAL e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de insistência, críticas da nobre Oposição em tôrno
do assunto.
1971. – Ruy Santos.
Queremos, em nome da Liderança do
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
requerimento lido será apreciado ao final da Ordem nosso Partido, fazer exposição tanto quanto
do Dia.
possível sem conotação emocional, até mesmo
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura de extensivamente de natureza técnica, para depois
outro requerimento.
apreciar os pronunciamentos, as críticas pela
É lido e aprovado o seguinte:
imprensa ou pela tribuna, que lideres do MDB têm
feito a medidas de ordem executiva adotadas
REQUERIMENTO
pelo Govêrno, em defesa dos interêsses
Nº 267, DE 1971
nacionais.
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
(Lê.)
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
A Constituição Federal adota a República
de avulsos para o Projeto de Lei do Senado nº 103,
como forma de Govêrno e o regime é o da
de 1971-DF, que retifica a Lei nº 5.641, de 3 de
dezembro de 1970, que estima a Receita e fixa a democracia representativa com os processos e
Despesa do Distrito Federal para o exercício técnicas do Presidencialismo.
Adotamos o Presidencialismo fortalecido.
financeiro de 1971, a fim de que figure na Ordem do
O Poder Executivo é exercido pelo Presidente
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de da República, auxiliado pelos Ministros de Estado
(art. 73).
1971. – Cattete Pinheiro.
O art. 81 define a competência do
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Aprovado o requerimento, a matéria será incluída na Presidente, e destacamos no elenco de 22 itens,
os seguintes:
Ordem do Dia da próxima Sessão.
"III – sancionar, promulgar e fazer publicar leis,
A Presidência recebeu, do Prefeito do Município
de São Paulo, o Ofício G. 337, de 18 do corrente, expedir decretos e regulamentos para sua fiel
solicitando autorização do Senado Federal para que a execução.
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ,
V – dispor sôbre a estruturação, atribuições
possa realizar, com a firma Osvaldo Cariboni Lecco Spa,
Milão, Itália, operação de financiamento externo, no valor e funcionamento dos órgãos da administração
de Lit 491.804.647,00, destinado à aquisição de federal.
equipamento e serviços para implantação do Sistema
XIV – exercer o comando supremo das fôrças
Terceiro Trilho, da linha prioritária (NORTE/SUL) do
armadas."
referido METRÔ.

– 418 –
Pelo artigo 82 define-se, inclusive em
repercussões penais que é de responsabilidade do
Presidente a segurança interna.
Observe-se ainda (artigos 87 e 88) que o
Presidente da República é o Presidente do Conselho
de Segurança Nacional, órgão do mais alto nível na
assessoria direta ao Presidente da República, para a
formulação e execução da política de segurança
nacional.
O Presidente tem a direção superior da
administração federal, exerce o comando supremo
das Fôrças Armadas e é o responsável pela
segurança interna e preside o órgão para formulação
e execução da política de segurança nacional.
Quais os instrumentos formais que o
Presidente da República pode usar no desempenho
dessas suas atribuições?
A Constituição diz, que a êle compete
conforme aludimos há momentos:
"III – sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis, expedir decretos e regulamentos."
Então, pela nomenclatura estabelecida pela
Constituição,
e
consagrada
pelo
Decreto
Administrativo o instrumental para que o
Presidente da República exteriorize, manifeste
válidamente as suas decisões, estritamente ou
administrativamente, na direção superior da
administração
federal,
na
qualidade
de
comandante supremo das Fôrças Armadas e de
Presidente do Conselho de Segurança Nacional, é
o decreto.
Dentro dêsse quadro jurídico-administrativo, o
Presidente Castello Branco baixou o Decreto nº
60.417, de 11 de março de 1967, que aprova o
Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos
Sigilosos, elaborado pelo Secretário-Geral do
Conselho de Segurança, então, exercido pelo
General Ernesto Geisel.
O
Presidente
Médici,
recentemente,
pelo Decreto nº 69.534, de 11 de novembro de
1971, alterou os dispositivos do Regulamento
para a salvaguarda de assuntos sigilosos. Dentre
os assuntos sigilosos se incluem as decisões
de
estrito
interêsse
da
segu-

rança nacional tomadas pelo Presidente da
República e que só podem ser formalizadas por
decretos.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª
me permite um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Pois não. Honra-me
o aparte de V. Ex.ª
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Penso que,
em tôrno dêste assunto, está havendo como que uma
tempestade num copo de água. O Govêrno está certo.
No meu modo de entender êle não feriu a Constituição.
Nós mesmos, do Poder Legislativo, damos o exemplo:
temos Sessões secretas, sigilosas. Determinados
assuntos são votados, apenas pelos Senadores
presentes: o Presidente faz acionar os tímpanos e
determina que os funcionários, os jornalistas, bem
como pessoas estranhas, se retirem. Ora, se no Poder
Legislativo êste fato ocorre, com muito mais razão, no
meu modo de entender, na área do Executivo tal tem
que se verificar, mormente quando não podemos
ignorar o estado de conflagração política em que vive a
América Latina. O Brasil hoje, meu prezado Senador
José Lindoso, embora praticando política de boa
vizinhança, de auxílio, de entendimento, está cercado
por verdadeiras ilhas bolchevistas. Assim, se assuntos
qualificados como de segurança nacional se tornarem
públicos, nós vamos usar daquela técnica – e o digo
com todo respeito que me merece – da Polícia Secreta
que põe, na capela, os dizeres: "Polícia Secreta." Não é
para o mal do nosso País que êsses decretos são
sigilosos ou secretos. É para o bem do País. E digo
mais a V. Ex.ª, encerrando o meu aparte, que o
Govêrno teve até honorabilidade política, – se assim
me posso expressar – pois que, ao determinar a
medida, mandou publicar no Diário Oficial, a ementa.
Só tivemos êste caso; mas publicou a ementa do
Decreto. Portanto, a correção governamental foi
impecável. Eu apóio as palavras de V. Ex.ª Procurei, na
argumentação oposicionista, ver alguma lógica.
Confesso, entretanto, que não vi. Nos partidos, meu
nobre Vice-Líder José Lindoso, se nos partidos nós
fazemos sessões secretas, se nas bancadas há
assuntos sigilosos que não devem ser divulgados, se
estamos vivendo uma hora, efetivamente de de-
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senvolvimento, associada aos problemas de
segurança, com o liberalismo dos punhos de renda,
imagine V. Ex.ª se certos assuntos se tornarem
públicos. Estou com V. Ex.ª em gênero, número e
grau e até acho que o Govêrno já poderia ter
decretado, antes, essa medida. Agiu democrática,
correta e brasileiramente.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. JOSÉ UNDOSO: – Com todo prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Para evitar a
V. Ex.ª o constrangimento, quero lembrar ao nobre
Senador Vasconcelos Torres, que, quando o Senado
realiza Sessões secretas, o faz obedecendo a
dispositivo constitucional.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – É o caso
que V. Ex.ª acaba de ler, meu prezado amigo, a
quem tanto admiro. V. Ex.ª sabe, perfeitamente, que,
dentro de dispositivo constitucional, o Govêrno
baixou a medida. Agradeço a V. Ex.ª a lembrança,
mas ela é intempestiva.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Agradecendo a
colaboração do nobre Senador Vasconcelos Torres,
ao situar o problema das Sessões secretas do
Poder Legislativo, as quais constam do nosso
Regimento Interno, – e as Atas secretas estão aí,
no nosso arquivo, há dezenas e dezenas de anos,
sem serem devassadas nem pelos historiadores –
assinalo ser esta a rotina, no interêsse de qualquer
poder.
Em face de situações delicadas e de
conveniência juridicamente apoiadas, para a nobre
Oposição significa, – quando exercido pelo Poder
Executivo, na defesa dos interêsses da segurança
nacional, dos mais altos interêsses do País – um
grave pecado mortal.
Dou continuação às considerações de ordem
técnica que estou fazendo, relativamente ao
problema.
A alteração estabelecida pelo Presidente
Médici, ao Decreto do Presidente Castello
Branco, outorgou à Presidência da República a
autoridade de classificar decretos como secretos
ou reservados, os decretos de conhecimentos
restritos e da natureza da matéria de interêsse da
segurança nacional, dando, por consequen-

cia, uma sistematização lógica à salvaguarda de
assuntos sigilosos.
As providências relativamente à Salvaguarda
de Assuntos Sigilosos, sendo um imperativo das
responsabilidades do Govêrno relativamente à
Segurança Nacional, não constitui ineditismo entre
nós. Em 1949, na vigência da Constituição de 1946
de conteúdo liberal, o Presidente Eurico Gaspar
Dutra baixava o Decreto nº 27.583, estabelecendo
um Sistema de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos,
tais como Planos de Guerra, documentos políticos
versando sôbre negociações para alianças militares
e outros exemplos constantes dêsse Ato.
Temos aqui o decreto e vejamos a extensão
do mesmo, relativamente, à salvaguarda de
documentos sigilosos.
Aprovava ele, o Sr. Presidente Eurico Dutra,
nesse Decreto o regulamento elaborado pelo
Conselho de Segurança Nacional para salvaguarda
das informações que interessam à Segurança
Nacional.
Há
um
capítulo
primeiro
sôbre
as
generalidades, conceituando quais as informações
que interessam à Segurança Nacional, a
necessidade da classificação, as definições. Nessas
definições, com as categorias ou graus de sigilo,
temos os assuntos ultra-secretos, os assuntos
secretos e os assuntos confidenciais.
Ditava normas sôbre a classificação e sôbre o
emprêgo dessa classificação, oferecia exemplos de
assuntos que serão, normalmente, classificados
como reservados e determinava a classificação dos
sigilosos.
Ditava normas, ainda, às autoridades
relativamente à reprodução de matéria sigilosa.
Em outros capítulos, ainda dêsse regulamento
elaborado pelo Conselho de Segurança Nacional e
aprovado por Decreto Executivo e versando sôbre
documentos de interêsse para a segurança, tratava
dos documentos não sigilosos, ou secretos, mas que
deviam ser coletados, também, porque necessários à
Segurança Nacional.
O Decreto abrange, diversos capítulos,
disciplinando a matéria de modo longo e completo,
capaz, portanto, de oferecer nítida compreensão
da complexidade do assunto e das responsa-
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bilidades do Govêrno com relação à Segurança
Nacional.
Para facilitar a pesquisa da nobre Oposição,
damos a indicação de que êste Decreto está publicado
no Diário Oficial da República de 12 de janeiro de 1950.
As providências relativamente a êste assunto não
foram só do tempo do Govêrno Dutra; ao tempo do
Presidente Getúlio Vargas – e ouvimos êsse depoimento
do eminente Senador Gustavo Capanema, ontem, na
Comissão de Constituição e Justiça – existia o sistema
de salvaguarda de documentos sigilosos; e o Presidente
baixava decretos secretos ou reservados, conforme o
caso, no interêsse da defesa nacional, no
disciplinamento de nossa participação na Guerra.
Na mesma linha de sistematização, portanto
dentro da técnica administrativa e com base na
experiência e na responsabilidade com relação à
salvaguarda de Assuntos Sigilosos e dos estudos
sôbre a segurança interna, o Govêrno, para ficar
dentro dos limites constitucionais, poderá classificar
de secreta ou reservada, uma ordem executiva
manifestada por Decreto.
Cria-se um alarme em matéria de rotina,
argüindo-se que tal sistematização subverte a ordem
jurídica e ignora-se, propositadamente, a diferença
entre Regulamento de Aplicação de Lei e
Regulamentos autônomos ou de organização e
simples Decretos.
A terminologia, nas suas acepções técnicas
pode ser verificada nos Dicionários Jurídicos, que
contêm, de certo modo, os conceitos já
tranqüilamente adotados pelo Direito e que estão ao
alcance de qualquer pessoa.
Façamos uni inventário:
Pedro Nunes, no seu acatadíssimo Dicionário
de Tecnologia Jurídica:
"DECRETO – 1 – Lato sensu, todo ato ou
resolução emanada de um órgão do poder público
competente, com fôrça obrigatória, destinada a
assegurar, ou promover a boa ordem política, social,
jurídica, ou administrativa, ou a reconhecer,
proclamar e atribuir um direito, estabelecer uma lei:
decreto legislativo, decreto do Congresso, decreto
executivo, decreto judiciário ou judicial. 2 –

Mandado expedido pela autoridade judiciária
competente: decreto de prisão preventiva, etc. 3 –
Ato pelo qual o chefe do govêrno determina a
observância de uma regra legal, cuja execução é
da competência do Poder Executivo. 4 – Strico
sensu,
qualquer
sentença
proferida
por
autoridade judiciária. Sentença, acórdão: decreto
judicial."
E mais adiante, em verbete, diz o seguinte:
"DECRETO EXECUTIVO – Tôda decisão
escrita, emanada do chefe do Poder Executivo. Ato
do Presidente da República relativo a atribuições que
lhe são conferidas pela Constituição: nomeações,
exonerações, jubilações, reformas, declaração de
guerra e de estado de sítio, aprovação de
regulamentos para a execução de leis, etc. (Const.,
artigo 87)."
Plácido e Silva, no seu "Vocabulário Jurídico",
insere os seguintes verbetes:
"DECRETO EXECUTIVO – Assim se diz de
todo ato expedido pelo govêrno ou Poder Executivo,
determinando medidas administrativas ou impondo
ordens sem o caráter de regra comum.
Desta forma, os decretos executivos
indicam-se a forma por que o Poder Executivo
pratica os atos de sua competência e necessários
ao cabal desempenho de suas atribuições
constitucionais.
Assim sendo, a rigor, por decretos
do Executivo ou decretos executivos se entende
tudo o que é ordenado pelo Poder Executivo,
como legítimo órgão executor das leis,
administrador dos negócios do Estado e diretor
de suas funções políticas, indispensáveis à
segurança de sua própria existência e de sua
soberania."
O "Nôvo Dicionário Jurídico Brasileiro", de
José Naufel, oferece as seguintes conceituações:
"DECRETAR – Ordenar por decreto.
Promulgar um decreto. Determinar. Mandar
solenemente."
DECRETO – (Dir. Pub.) – "Disposição
emanada de autoridade executiva ou judicial que
tem
por
objetivo
regulamentar
uma
lei
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ou
ordenação,
executá-la,
fixar
normas
administrativas, realizar procedimentos judiciais,
estabelecer regras de polícia ou atender algum grave
e urgente assunto de interêsse público."
"DECRETO EXECUTIVO – (Dir. Adm.) – É
todo e qualquer ato escrito emanado do Chefe de
Estado, no exercício de suas atribuições legais, e
que contém uma determinação."
No nosso Direito Administrativo é tranqüila a
caracterização de decretos que regulamentam leis,
aprovando os regulamentos. São fontes de Direito;
decretos executivos, que constituem regulamentos
autônomos ou de organizações, decorrentes dos
podêres inerentes ao exercício da autoridade e o
serviço da administração. Exemplo: decreto
regulamentando a salvaguarda de documentos
sigilosos. E os simples decretos, veículos de
decisões administrativas, de repercussão restrita.
Não é outra a conclusão a que se chega numa
pesquisa que se faça no Direito Francês, no Direito
Germânico, no Direito Espanhol e no Direito
Argentino. Carlos Mouchet e Ricardo Zorraquim
Becu, em "Introdución al Derecho" (4ª ed. Editorial
Perrot – Buenos Aires – 1959, pág. 183) assinala, na
classificação dos decretos, os simples decretos, "que
são numerosos, pois se expedem diàriamente e
contêm normas jurídicas individuais, que se aplicam
a um só caso e cuja vigência desaparece de um
modo geral, uma vez cumpridos. A maior parte dos
autores não os mencionam entre as fontes do
direito..."
Pontes de Miranda ensina:
"Os
decretos
nem
sempre
contêm
regulamentação da lei, porém, como a função do
Poder Executivo é dentro da Constituição e das leis,
o decreto pode consistir em atos de administração e
de regramento dos atos administrativos."
Quando o Presidente da República usa o
instrumento do decreto secreto é porque a
Constituição estipulou que é por decreto
que êle dá instruções, manifesta a sua
decisão.
Êsses
decretos
podem
traduzir
regulamentos autônomos ou de organização e

podem ser simples atos ordenativos que não geram
relações jurídicas significativas.
Mas, o Presidente da República ordena,
determina com certa solenidade. É ordem, mas, em
consideração à autoridade singular que a expede,
ela se manifesta por decreto.
A classificação dos decretos de interêsse
da administração interna, quer sejam de organização
ou meras decisões, podem ser de alto interêsse
da Segurança Nacional. E quem os deve
classificar? Seguramente o Sr. Presidente da
República.
Todos os países, no interêsse de sua
segurança e de sua defesa, mantêm sistema de
salvaguarda de documentos sigilosos, incluindo
nessa categoria de documentos as decisões, as
ordens de interêsse da segurança. A França os tem;
os Estados Unidos dispõem da Ordem Executiva; a
Alemanha os consagra.
Causam espécie, portanto, as posições
assumidas por alguns Líderes do MDB, que
maliciosamente fazem distorções sôbre o assunto,
transformando ou insinuando que S. Ex.ª o Sr.
Presidente da República chamou a si o direito de
legislar secretamente.
A esclerose cívica de uns, a malícia de outros,
a vadiagem intelectual de alguns ou o desejo de
faturamento político, os levam a essa atitude, que
pondo em dúvida a seriedade dessas lideranças,
revela pouca imaginação.
Vejamos as críticas do Sr. Deputado Pedroso
Horta. Diz S. Ex.ª no Jornal do Brasil de 20 do
corrente, criticando as medidas do Sr. Presidente da
República, que "se trata de uma figura inteiramente
estranha, teratológica no mundo jurídico" e segnem
considerações desprimorosas ao Govêrno.
Ignora S. Ex.ª, na sua crítica, que não se trata,
absolutamente, de decreto-lei – e que foi bandeira da
Oposição em função de reivindicar direitos para o
Poder Legislativo e com vista ao faturamento político.
Trata-se de meros decretos-regulamentos, de atos
do Presidente da República, na base das
prerrogativas conferidas a Sua Excelência pela
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Constituição. Esquece-se o nobre Deputado Pedroso
Horta de que não se ordena sôbre a segurança
nacional com bilhetinhos. Fere com suas
objurgatórias a sensibilidade do Govêrno consciente
de suas responsabilidades na defesa do interêsse
maior da soberania nacional.
O nobre Vice-Líder do MDB na Câmara dos
Deputados, o brilhante e talentoso Sr. Deputado
Marcos Freire, fêz longo discurso, fazendo colocação
inteiramente indevida, argumentando como se o
Govêrno estivesse a legislar secretamente, o que
não acontece, pois tais decretos, limitados à
segurança nacional, não se projetam em relações ou
consequências jurídicas, não são fontes de direito,
no conceito clássico.
A técnica jurídica consagra êsses decretos
como decretos de regulamentos e de organização da
administração ou mesmo como decretos veículos da
decisão do Presidente da República, no interêsse da
segurança nacional. Cumpre que assinalemos, aqui,
sempre no interêsse da segurança nacional, porque
isto está escrito no texto e é olvidado na discussão
por malícia, evidentemente. E o Presidente da
República, nas suas responsabilidades e nas
demonstrações que vem dando à Nação, jamais
poderia ser vítima da aleivosia de tentar atribuir a si o
acréscimo de atribuições vedadas pela Constituição
e além das atribuições já pesadas, para quem tem
grande consciência da defesa do Brasil e se
empenha em programas do desenvolvimento dêste
País.
Insinua S. Ex.ª o Sr. Deputado Marcos Freire e
propala o Líder Pedroso Horta, na imprensa, que o
Presidente quer legislar secretamente. Não existe,
absolutamente, no decreto, relativamente à
salvaguarda dos direitos individuais, dos documentos
secretos, não existe absolutamente nenhum
propósito de punir quem quer que seja, de elaborar
leis com efeitos jurídicos de qualquer natureza,
como se lê na entrevista acrimoniosa do político
paulista.
Qualquer
pessoa
que
se
dedique
com seriedade ao exame do problema
e
que
não
deseje
extrapolar
para
outros
planos,
visando
faturamento
po-

lítico e para impressionar a opinião pública
desprevenida, chegará a essa conclusão.
E o fato de o Presidente classificar êsses
decretos de secretos não encerra, absolutamente,
nenhuma novidade. Um decreto é um documento e
se pretende, portanto, salvaguardar o sigilo dêsses
documentos e, digo mais, como poderíamos nós
garantir a integridade do interêsse da segurança
nacional, em tôdas as dimensões, no mundo
conflagrado, com serviços de espionagem altamente
classificados e categorizados, se às escâncaras,
abríssemos à publicidade os assuntos da nossa
segurança? Seríamos ingênuos ou irresponsáveis?
Mercê de Deus, o Brasil tem Govêrno. Mercê
de Deus, êsse Govêrno tem consciência de suas
responsabilidades.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Senador
José Lindoso, uma pequena interrupção. Eu
classificaria êsses colegas que contraditaram a
medida legal como ruibarbosistas da década de 70,
que não compreendem ou que ainda não se
afinaram com o processo científico, tecnológico e
com a moderna política mundial.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª vai-me
perdoar, não são êles ruibarbosistas, porque Rui
Barbosa – e eu não defendo simplesmente êsse
patrimônio em nome da Bahia, porque Rui Barbosa
não precisa de defesa, mas respondo pela
consciência jurídica que Rui Barbosa representou –
colocou-se sempre a serviço dos supremos
interêsses da Pátria.
Rui Barbosa, que pertenceu ao Govêrno que
fêz a República, que foi o mentor intelectual da
República, sabia que há segredos de Estado, que há
interêsses nacionais que não podem ser
devassados. E isto não é novidade, porque na
própria emprêsa privada, o Direito Mercantil
assegura aos empresários a indevassabilidade de
seus livros, no interêsse dos segredos comerciais.
Há o segrêdo bancário. Por que não existir no
interêsse do Estado, quando se trata de segurança
nacional?
Realmente,
é
querer
extrapolar,
é
querer
criar
clima
emocional
que
chega representar mesmo um desserviço
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à Pátria. A nobre Oposição tem amplo campo para
exercitar sua atividade construtiva dentro da
crítica, sem necessitar distorcer as medidas
governamentais nesse campo, onde devemos
sempre nos encontrar unidos a serviço do Brasil.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Foi isso
que quis dizer. V. Ex.ª me perdoe, falei
ruibarbosistas no bom sentido da palavra.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Agradeço o
esclarecimento de V. Ex.ª
Não
poderão,
portanto,
elementos
responsáveis da Oposição, absolutamente, se ater
a assuntos que não têm possibilidade de fazer
acionar nem a emoção dos ingênuos, quanto mais
a vigilância cívica de parlamentares como nós, que
constituímos a Maioria e que estamos vinculados,
por ideal, por responsabilidade, por consciência ao
Partido
do
Govêrno,
ajudando
na
obra
revolucionária de reconstrução da Pátria e de
projeção dessa Pátria como potência perante o
mundo.
Teríamos mais a analisar considerando
ainda, a posição do Líder Senador Franco
Montoro, que ontem levantava questão na
Comissão de Constituição e Justiça, através de um
documento em que S. Ex.ª não soube se valer
nem da sugestão de classificação dos documentos
sigilosos nem da ordem regimental, um documento
inominado. Propunha S. Ex.ª que aquela Comissão
fizesse
estudos,
interpelasse,
ou
melhor,
manifestasse por fim, em conseqüência da sua
obrigação, ou da sua competência de fiscalização
dos atos do Poder Executivo, a sua estranheza
pela existência de decretos secretos, após estudos
jurídicos da matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça não
se impressionou com documento do eminente
Senador paulista, o qual é, como certas frutas,
fôfo, sem sumo, sem vitaminas, e diríamos
contudo que essa classificação não afeta o aprêço
que temos à figura do Líder Franco Montoro. Mas
a pobreza do documento, a falta de imaginação, o
despropósito do mesmo, não honram a categoria
intelectual dêsse ilustre professor e líder da
Oposição.

Pois bem. Não há porque indagar da natureza
dêsse decreto; não há porque se deter em tôrno
disso, quando a Constituição Federal aí está a dizer
que é uma das prerrogativas do Presidente da
República baixar decretos, aí está a definir e a
atribuir ao Chefe do Govêrno inclusive figurando
como crime de responsabilidade, a sua missão ou
negligência no assunto, estar atento e garantir o
clima de segurança interna do País. Por que, então,
levantar-se tal problema, querendo dimensioná-lo
como alguma coisa de anormal e extravagante,
quando êle, realmente, é rotina vigilante dos
interêsses da Pátria?
Desejávamos, nesta tarde, repor as coisas nos
devidos têrmos. Desejávamos como que chamar à
ordem a consciência cívica da Nação, para que não
se deixe embair por argumentos que escondem
simplesmente um propósito de ínfima significação
pois não têm nenhuma grandeza êsses propósitos
que, abandonando os interêsses maiores da
segurança nacional, visam, simplesmente, objetivos
estritamente partidários ou eleitoreiros.
Definimos, assim, em nome da nossa
liderança, em nome do nosso Partido, na consciência
de que estamos prestando um serviço à opinião
pública brasileira, a verdadeira dimensão dêsse
problema, que só tem um aspecto a ser ressaltado,
que só tem, realmente, uma luz para ser vista: é
aquêle aspecto, é aquela luz que enfoca o
Presidente da República como o responsável pela
segurança nacional e consciente disso num mundo
tumultuado, em que a guerra não é mais a guerra
convencional, mas sim é a guerra insidiosa da
subversão, é a guerra que se faz também em tôrno
da tecnologia, em busca dos segredos da técnica da
indústria que, muitas vêzes, são de maior interêsse
da segurança nacional. É a guerra que se faz em
múltiplas facetas, em campos diversos, no silêncio
sub-reptício da espionagem, em desconcertantes
processos de todos os modos e de tôdas as formas,
cumprindo, portanto, àqueles que têm a grave
responsabilidade de dirigir o País, redobrarem
a vigilância no concernente às providências
necessárias para garantir a tranqüilidade do
povo. Ressaltados êsses aspectos e colocado o
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problema nos seus devidos têrmos, pela evidência
do aspecto jurídico e técnico, pela frieza dos
argumentos dos doutôres, pela palavra dos
tratadistas, pelo bom senso, enfim, eis que cabe
realmente à nobre Oposição ser convidada a prestar
serviços ao País na função da crítica construtiva nos
terrenos em que possa haver opção para crítica, no
desejo que sabemos que nos é comum de construir
esta Pátria, que não pode absolutamente dormir a
sono sôlto, sem a vigilância de todo um serviço de
segurança e de todo um sistema de defesa, para que
êle se eternize dentro dos propósitos de uma pátria
que constrói uma sociedade aberta, com os valôres
positivos da democracia e da justiça social. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Líder da Minoria,
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder da
minoria sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
inicialmente cumpre-me lamentar que, ao término
de um ano de colaboração e de harmonia,
tenha partido da agremiação majoritário a a
insólita agressão aos integrantes do Partido
minoritário.
Realmente, Sr. Presidente, é possível, para os
que apenas cultuam o poder em todos os tempos, e
através de todos os homens, que sejamos nós, da
Oposição, os escleróticos, os maliciosos, os
pregoeiros, os intérpretes da vadiagem política neste
País.
Sei, Sr. Presidente, que há os ruibarbosistas,
mas êsses são aquêles que continuam fiéis à
pregação do mestre, enquanto outros, no decorrer
dos anos, são, ao mesmo tempo e sucessivamente,
juscelinistas,
janistas,
janguistas,
castelistas,
costassilvistas, medicistas e serão istas tantas vêzes
subirem novos presidentes da República. (Muito
bem!) (Não apoiado!)
Sr. Presidente, acredito que as palavras da
eloqüência amazônica do nobre Senador José
Lindoso não traduzem fielmente a fidalguia, a
compreensão e a finura com que o nobre

Senador Filinto Müller tem conduzido os trabalhos
desta Sessão Legislativa, hoje, como os conduziu no
passado e, certamente, os conduzirá daqui por
diante. Mas não posso deixar de encerrar estas
breves palavras...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não posso.
Agora, não posso conceder aparte.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª se recusa
ao debate? É assunto que é necessário que seja
fixado nos devidos têrmos, nos Anais da Casa, com
vistas à História.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não; eu não
quero fazer um debate. Quero apenas fazer uma
declaração.
Sr. Presidente, hoje é Dia de Ação de Graças.
Voltemos os nossos olhos para os céus e abramos
as Escrituras. Então, em nome da Minoria posso
dizer: "Perdoai-lhes, Senhor, êles não sabem o que
fazem". (Muito bem!)
O SR. FILINTO MULLER: – Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Filinto Müller,
como Líder da Maioria.
O SR. FILINTO MÜLLER (como líder da
maioria. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
o nobre Senador Nelson Carneiro, eminente Líder da
Minoria, querendo refutar ao nobre Senador José
Lindoso, que não fêz mais do que apontar agressões
que foram dirigidas, não nesta Casa, não pelos
integrantes da Bancada do MDB no Senado, mas
que foram dirigidas por parlamentares ao Govêrno e
a componentes da bancada governista; S. Ex.ª, o
nobre Senador Nelson Carneiro, querendo revidar as
palavras
candentes,
mas
justificáveis
e
compreensivas do Sr. Senador José Lindoso, êle
próprio incidiu no êrro que apontava porque, por sua
vez, agrediu a Maioria atribuindo-lhe uma atitude de
permanente apoio a êste ou àquele Govêrno.
Nós não somos "istas"; somos brasileiros.
(Muito bem!) Nós, da ARENA, apoiamos o
Govêrno que merecer o nosso apoio. Apoiamos os
governos que estejam a serviço, realmente, dos
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interêsses da Pátria. Não temos preocupações
pessoais.
Aqui mesmo, neste Senado da República,
quando Presidente da Rebública o Sr. Jânio
Quadros, muitas vêzes nós os que constituíamos a
Maioria, apoiamos atos de S. Ex.ª. Mas, tenho a
satisfação de dizer, jamais cruzei os portais do
Palácio do Planalto, ainda mesmo quando solicitado
indiretamente a fazê-lo. Apesar de ter sido, em várias
oportunidades, visitado pelo Sr. Jânio Quadros –
repito – jamais cruzei os portais do Palácio do
Planalto.
Quando o Sr. Getúlio Vargas, a quem eu tive a
honra de servir durante longos anos, voltou ao
Govêrno em 1950, e eu já havia tomado posição leal
ao lado da Cristiano Machado, jamais fui ao Palácio
do Catete entender-me com o Presidente, de quem
me considerava amigo e admirador.
É esta, Sr. Presidente, a minha atitude e a
atitude dos componentes da ARENA. Quando um
Presidente está realmente servindo aos interêsses
nacionais, nós não temos dúvida em dar-lhe apoio.
Se, porém, êle foge a êsse dever, nós temos a
obrigação, e a cumprimos, de combatê-lo.
Assim, Sr. Presidente, querendo refutar ao que
entendia uma agressão, que não foi feita,
absolutamente, aos componentes da bancada do
MDB no Senado, mas que foi uma restrição justa e
natural às agressões que temos sofrido, o nobre
Senador Nelson Carneiro – permita-me S. Ex.ª –
lamentàvelmente enveredou também pelos caminhos
da agressão, o que é muito estranho na pessoa
de S. Ex ª, sempre tão elegante, tão fino e tão
educado.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo prazer.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – É lamentável
que depois de um ano de trabalho, em que nós
da Oposição, e reconhecemos que grande
número de Senadores da Maioria, todos
procuramos manter dentro desta Casa um clima
de entendimento, com a Oposição colaborando
com a Maioria no sentido de melhorar os
projetos governamentais, é, lamentável que, ao
final dêste ano de bom entendimento, soframos

ataque violento como o que acaba de ser feito,
sejamos injuriados por um Senador da Maioria.
Acredito S. Ex.ª não interprete o pensamento, pelo
menos da totalidade dos Senadores da ARENA, que
hão de fazer restrições ao discurso que vem de ser
pronunciado, e que é lamentável que fique registrado
nos Anais do Senado Federal.
O SR. FILINTO MULLER: – O nobre Senador
Amaral Peixoto manifesta seu ponto de vista, e se
esquece, ao fazê-lo, das agressões contínuas que
são dirigidas, da tribuna da Câmara dos Deputados,
aos membros da Maioria. O nobre Senador José
Lindoso poderia ter feito esta restrição, poderia ter-se
referido à Oposição na Câmara dos Deputados.
A verdade, Sr. Presidente, é que nós
recebemos pedradas. Não estamos aqui para
agradar ninguém. Estamos aqui respeitando sempre
os direitos da Minoria, na manifestação de seu
pensamento, respeitando-os em todos os momentos,
dando exemplo de educação democrática. No
entanto, somos, permanentemente, agredidos, não
aqui – e a restrição que o nobre Senador José
Lindoso poderia e talvez deveria ter feito seria esta
de dizer que estava respondendo às agressões que
o Govêrno e a sua Bancada vêm recebendo
constantemente, não nesta Casa, mas de elementos
da Oposição, que falam em nome da Oposição, que
são líderes da Oposição e que não têm o menor
respeito à dignidade do Presidente da República e
dos integrantes de nosso Partido.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte, nobre Senador Filinto Müller?
O SR. FILINTO MULLER: – Com muito
prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer
que a resposta de V. Ex.ª foi instantâneamente
autêntica e magistral. Absolutamente não coloco
os Senadores do MDB no rol dos parlamentares
que, através de comentários alegadamente
jurídicos, focalizam decisão presidencial, como
motivadores do discurso do Sr. Senador José
Lindoso. Não acredito, repito, que a Bancada do
MDB no Senado perfile aquêles pontos de vista,
a não ser na área meramente jurídica, mas
considero o discurso do ilustre representante
do Amazonas como interpretando o meu
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pensamento, o pensamento de tôda a ARENA do
Senado, relativamente às agressões formuladas na
outra Casa do Congresso. E, o que é pior, são
agressões
que
o
destempêro
de
alguns
parlamentares do MDB da Câmara dos Deputados
procura atingir a figura digna do Sr. Presidente da
República com o ridículo e a jocosidade,
evidenciando falta absoluta de respeito. De modo
que o sentido do meu aparte é salientar que o
eminente Senador José Lindoso dirigiu o seu
pronunciamento àqueles que realmente operam em
tôrno de retaliações ao respeito devido ao Primeiro
Magistrado da Nação. A resposta de V. Ex.ª à
agressão feita pelo Sr. Senador Nelson Carneiro,
que, precipitadamente, temeràriamente, via no
pronunciamento do Senador José Lindoso críticas
específicas à Bancada do MDB no Senado, que
realmente não ocorreram. Em terceiro lugar, não era
realmente possível suportar por mais tempo o
passionalismo daquela agressão.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço a V.
Ex.ª, nobre Senador Eurico Rezende, o aparte com
que acaba de me honrar. V. Ex.ª realmente
especificou bem o problema: as palavras do nobre
Senador José Lindoso, que merecem todo o nosso
apoio, não se dirigem absolutamente, nem poderia
ser dessa forma, aos membros da Bancada do MDB
no Senado. S. Ex.ª inclusive cometeu um êrro ao se
referir ao nobre Senador Franco Montoro, autor de
um extravagante requerimento, e declarou tratar-se
de um Líder do MDB, o que não é exato. O nobre
Senador Franco Montoro não é Líder nem Vice-Líder
da sua Bancada no Senado.
De modo que, por isso, me estranhou que o
nobre Senador Nelson Carneiro, sempre tão gentil,
tão delicado, finamente educado, e que tem recebido
da nossa parte tôda a demonstração de aprêço e de
respeito que merece, tenha-se permitido lançar sôbre
todos nós uma pecha de adesismo que não é exato,
porque nós, repito, estamos sempre atentos ao
cumprimento do nosso dever a serviço da
Pátria.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FILINTO MULLER: – Com prazer.

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Nobre Líder,
desejaria simplesmente assinalar dois aspectos do
problema: primeiro é comprovar, através de
documentos, as agressões de que o Govêrno da
República têm sido vítima, reiteradas vêzes, pelas
lideranças do MDB. O Jornal do Brasil de 20 de
novembro traz declarações do Líder Pedroso Horta.
O Globo da mesma data diz:
"MDB ABRE LUTA CONTRA O SIGILO PARA
DECRETOS
O Deputado Tales Ramalho, secretário-geral
do MDB, informou ontem no Rio que até o próximo
dia 26 o líder Pedroso Horta subirá à tribuna da
Câmara para protestar, em nome do partido, contra o
recente decreto presidencial que autoriza o
Executivo a baixar decretos sigilosos sôbre assuntos
de segurança nacional."
E tece comentários desprimorosos sôbre um
assunto de rotina administrativa. O Líder do MDB na
Câmara dos Deputados, Professor Pedroso Horta –
e isto realmente é preciso que seja assinalado –
classifica êste Decreto de teratológico. O nobre
Deputado Marcos Freire pronuncia no dia 23 de
novembro de 1971, discurso que não corresponde,
na técnica jurídica, à verdade sôbre a exata
significação do Decreto presidencial. Nobre Líder, V.
Ex.ª sabe perfeitamente que nós não costumamos
em nossa conduta parlamentar, criar situações que
não sejam baseadas em documentação. A ARENA,
Partido majoritário, se conduz sempre através do
exemplo de V. Ex.ª, do exemplo de nossos Líderes,
com todo o cavalheirismo com a nobre Oposição.
Mas é preciso, Senhor Presidente, Srs. Senadores e
nobre Líder, que não se confunda absolutamente a
generosidade, a compreensão da função da
Oposição, com a tolerância às críticas descabidas,
que tanto mais são dolorosas quanto injustas e tanto
mais irritantes quanto improcedentes.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato ao
aparte do eminente Senador José Lindoso.
Sr.
Presidente,
vou
encerrar
estas
considerações, que fiz questão de deixar registradas
nos nossos Anais como um revide – e lamento usar o
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têrmo – à agressão que sofremos partida do
eminente Senador Nelson Carneiro.
Quero assegurar a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que
nós, Senadores da Maioria, que o Partido da Maioria
dá seu total apoio ao Presidente Médici, porque sabe
que está apoiando um brasileiro que tudo faz e tudo
empenha a serviço do Brasil. Em outras
oportunidades, nós que aqui estamos reunidos
debaixo, hoje, de uma mesma bandeira, estivemos
em oposição a outros brasileiros, porque
entendíamos que êles não estavam correspondendo
às justas e legítimas aspirações do povo brasileiro.
Não podemos aceitar, Sr. Presidente, a pecha
de adesistas a todos os governos. E aqui estaremos,
enquanto estiver em vigor o nosso mandato, no
cumprimento do nosso dever, para dizer a verdade,
para aplaudir os atos que mereçam aplausos e para
criticar todos aquêles que sejam contrários ao
interêsse nacional.
É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves – Fausto Castello-Branco –
Virgílio Távora – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Milton Cabral – Paulo Guerra – Luiz Cavalcante –
Eurico Rezende – Amaral Peixoto – Gustavo
Capanema – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto –
Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira
– Accioly Filho – Mattos Leão – Lenoir
Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 246, de 1971, de autoria do Sr. Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso proferido
pelo ex-Governador Luiz Vianna Filho, na
sede da Associação Baiana de Imprensa,

onde focaliza a vida do insigne brasileiro Rui
Barbosa, na solenidade do 122º aniversário de seu
nascimento, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob número 603, de
1971, da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO
PROFERIDO
PELO
EXGOVERNADOR LUIZ VIANNA FILHO, NA SEDE DA
ASSOCIAÇAO BAIANA DE IMPRENSA, ONDE
FOCALIZA A VIDA DO INSIGNE BRASILEIRO RUY
BARBOSA,
NA
SOLENIDADE
DO
122º
ANIVERSÁRIO DE SEU NASCIMENTO, QUE SE
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO Nº
246/71, DE AUTORIA DO SR. LOURIVAL
BAPTISTA E OUTROS SENADORES
Honrado pelo convite com que me distinguiu o
Dr. Jorge Calmon, ilustre Presidente da Associação
Baiana de Imprensa, para falar nesta singular
oportunidade nesta data, e neste local sôbre o maior
de quantos viram a Luz no "verde ninho murmuroso
de eterna poesia", pareceu-me próprio evocar o
derradeiro ano baiano de Ruy Barbosa, o ano de
1881. Realmente, seria o último em que a águia
incomparável permaneceria, por período mais ou
menos longo, na terra que lhe servira de berço.
Perdoai-me se não acertei na escolha. Ocorre,
no entanto, que, no breve período dêsse ano de
1881, iremos encontrar várias das numerosas
facetas, que justamente pela beleza e multiplicidade
imortalizariam aquêle que se tornaria o patrono da
cultura nacional, que hoje, seu natalício, celebramos
com emoção e reconhecimento. Realmente, se
compulsarmos os trabalhos de Ruy Barbosa,
nesse ano tipicamente baiano, veremos surgir
diante de nós o Ruy jornalista, o Ruy polemista,
o Ruy político, o Ruy educador, o Ruy conferencista,
cada qual dêles já a nos deixar antever o

– 428 –
Ruy imortal, principalmente sôbre mim, e me
constrangem a escrever quase todo o dia... "De fato,
apenas de cujo projeto fôra desenganadamente o
autor, Ruy, certo da dissolução da Câmara, onde
fulgira como nova estrêla do parlamento brasileiro,
retornou à Bahia. Voltava à terra natal, onde, num
enderêço que ainda hoje se nos afigura familiar, se
instalou na estrada da Vitória, nº 224. Retornou
também ao velho "Diário da Bahia", já então
instalado no solar do Conde de Passé, no Alto da
Ladeira da Montanha. O "Diário da Bahia", que se
diria traço de união entre o "Radical Paulistano" dos
anos acadêmicos, e o "Diário de Notícias", o "Jornal
do Brasil", e "A Imprensa", os grandes órgãos onde,
mais tarde, pontificou a pena do jornalista. É que por
tôda a vida, da adolescência até a velhice, jamais
estêve Ruy longe do jornalismo, uma das três
tribunas das quais pregou à Nação, convocando-a
para as lutas do direito e da liberdade. Daí o
desvanecimento com que, numa página famosa,
evocou a qualificação com que diante do Júri, em
1833, se apresentou o autor d'O Gênio do
Cristianismo, o Visconde de Chateaubriand: "–
Vossa profissão? – Jornalista". Nem se lhe
arrefeceu, ao longo do tempo, o ardor na defesa da
liberdade de imprensa, que tinha como inseparável
da própria segurança do Estado. "Não se suprime
essa liberdade, escreveu, senão para ocultar a
ausência das demais, e estabelecer em tôrno dos
govêrnos ruins o crepúsculo favorável à comodidade
dos tiranos. "Pensamento coerente em que
considerava que "cada jornalista é, para o comum do
povo, ao mesmo tempo, um mestre de primeiras
letras e um catedrático de democracia em ação, um
advogado e um censor, um familiar, e um
magistrado". Daí a exação, o zêlo, o cuidado com
que exerceu a profissão, que ninguém mais do que
êle honrou e enalteceu. Exaltado na luta pelos ideais,
vigoroso no ataque aos governos que combateu,
jamais transpôs a soleira das portas para devassar a
intimidade dos lares. "Posso jurar, disse certa feita,
que nunca me saiu da bôca, ou da pena, uma
expressão concernente aos meus adversários no seu
viver privado".

Mas, havendo madrugado na imprensa, por
certo conhecia-lhe os segredos. E, a exemplo do que
acontecera anteriormente, na primeira fase em que
trabalhou no "Diário da Bahia", voltou a pesar quase
exclusivamente sôbre êle a elaboração do jornal. E
ao seu amigo Antônio Jacobina lamentava-se, em 13
de abril de 1881, ao falar da tradução do livro de
Calkins: "Acrescente a isso as obrigações de redator
do Diário, que pesam principalmente sôbre mim, e
me constrangem a escrever todo o dia... "De fato,
apenas Rodolfo Epiphanio de Souza Dantas, o
amigo inseparável, e que em pouco se tornaria o
mais môço dos ministros do Império, repartia com
êle, modestamente, as fadigas da confecção do
órgão do Partido Liberal na Bahia. Circunstância,
aliás, que não omitiria na "Circular aos Eleitores", em
agôsto dêsse ano: "Vai já por dez anos que me é
dado combater por êle (Partido Liberal) do alto da
sua mais gloriosa imprensa, na parte mais exposta
das suas fileiras, na redação do "Diário da Bahia".
Nunca se lhe apagaria da retina a visão
daqueles dias de lutas e esperanças naquela
trincheira liberal. Mais tarde, por ocasião do jubileu
cívico, êle o evocou com ternura e emoção: "Deus
meu! Deus meu! Que alucinação maviosa! que volver
ao tempo decorrido! Como estou vendo aquele
nosso convívio de jornalistas, e a nossa
camaradagem brilhante de escritores liberais, e o
nosso labutar de tôda manhã, de tôda tarde no Diário
da Bahia e a eleição direta! e o programa das
reformas! e a liberdade religiosa! e os primeiros
clangores da emancipação dos escravos! e as
sortidas, os encontros, as escaramuças da longa
posição na campanha cotidiana da imprensa! Tudo
passou".
E, em 1881, Ruy, pela última vez, se
entregava de corpo e alma ao trabalho de redator
chefe do jornal. Trabalho árduo, porém, quase
todo êle anônimo, motivo porque apenas pequena
parte foi possível identificar seguramente como da
sua autoria. Está nesse caso o artigo sôbre o
ministro Buarque de Macedo, cuja morte inesperada
quando acompanhava o Imperador a Minas
Gerais, tanto abalara o país. Rodolfo Dantas pediu
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a Ruy que redigisse o necrológio, no qual bem se
sente o traço do jornalista admirável. Nem me furto à
tentação de vos lêr pequeno trecho dessa bela
página: "Os ódios, que não souberam emudecer em
presença do seu mérito, hão de quedar ao "é do seu
túmulo, se não por um sentimento de justiça, cuja
falta tantas vêzes converte em selvageria o espírito
de partido, ao menos por essa impressão da
inviolabilidade de morte, da mortalidade do mal, da
imortalidade do bem, que fere, e subjuga as paixões
humanas ante a memória de uma grande alma,
coroada pela dor dos que lhe sobrevivem". Era a
coroa votiva colocada sôbre a campa do
companheiro prematuramente desaparecido.
Além dêsse, alguns outros artigos puderam
ser identificados, como os escreveu, ainda a pedido
de Rodolfo Dantas, sôbre uma fraude eleitoral em
Alagoinhas, e mais dois, intitulados Oblação, que
visaram a levar ao ridículo o Dr. José Eduardo Freire
de Carvalho, candidato dos Conservadores à cadeira
que Ruy pretendia.
Ressalta, entretanto, da pequena colheita a
polêmica que por êsse tempo viu-se forçado a travar
com "A Gazeta da Bahia" e "O Monitor", que, no
panorama político da Província, representavam,
respectivamente, o Partido Conservador e os
chamados
Liberais
Históricos.
Êstes
eram
dissidentes do partido chefiado pelo Conselheiro
Dantas, e tinham à frente Luiz Antônio Barbosa de
Almeida, tio de Ruy e também seu velho e
inconciliável inimigo. Polêmica áspera, azêda, e que
versou sôbre a infundada acusação de haver Ruy
assinado como testemunha de documento cuja
redação não assinara. Era o "falsário", gritavam os
adversários, justamente às vésperas do pleito em
que Ruy pleiteava a reeleição, e o fato fêz renascer a
luta de 1878, quando êste, em defesa do Cons.
Dantas, e coerente com a posição paterna, atacara o
tio rudemente. Na oportunidade, escreveu a Ruy um
dos filhos de Dantas: "Li a sova que deste ao ruim e
muito ruim LA (Luiz Antônio), e fiquei satisfeito
publicando aqui in continenti a sua resposta ao
escrito dêle".

O certo é que, devendo a eleição realizar-se
em 31 de outubro, os fatos foram ardilosamente
armados contra Ruy, de modo que a polêmica se
estendeu por todo aquêle mês. Ruy publicou oito
artigos, entre 11 e 27 de outubro; os dois d'A Gazeta
da Bahia apareceram em 10 e 12 do mesmo mês; e
os oito d'O Monitor estenderam-se entre 16 e 28 de
outubro.
A polêmica foi das mais dolorosas da vida do
extraordinário lutador, atingido por adversários
rancorosos, dispostos a esmagá-lo e expulsá-lo da
vida parlamentar. Ruy, como sempre, havia de
emergir marcado pela bravura, pela energia, pelo
destemor. Nada ficou sem resposta, face às injúrias
ditadas pela paixão política. E havendo liquidado as
contas com os "tisnadores de reputações", Ruy
escreveu vitoriosamente no derradeiro dos artigos:
"Feliz o homem público – posso dizê-lo alto, e
fitando com o desprêzo que lhes voto, os meus
difamadores, – feliz o homem público, que tendo
encarniçadas e sedentas contra si tôdas essas
paixões despejadas e mesquinhas, a devassaremlhe a vida política e a vida particular, tem a satisfação
de ver que não podem encontrar para o detrair,
senão o fútil acidente de uma aparência, cuja
elucidação os fulmina".
Contudo, a última palavra caberia ao
eleitorado que, quatro dias após êsse artigo,
escolheria o representante do 2º Distrito Eleitoral,
que compreendia grande parte da antiga capital do
Brasil. A princípio, Ruy resistira à idéia de ser
candidato, mas acabara acedendo à insistência do
Cons. Dantas: "Não podes, escreveu-lhe êste, deixar
de ser; ninguém tem o direito de te preterir, nem tu
de renunciar". Magoara-o a divisão do Partido
Liberal, cuja dissidência, inconformada com a
candidatura do sobrinho e desafeto de Luiz Antônio
de Almeida, apresentara outro nome, José Alvares
do Amaral, ao sufrágio dos liberais. E pelos
Conservadores concorria o médico José Eduardo
Freire de Carvalho, homem de bom conceito, mais
tarde, já na República, Deputado Federal pela Bahia,
e do qual muitos ainda se lembrarão como
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Provedor vitalício da Irmandade do Senhor do
Bonfim.
A eleição não era fácil, e Ruy, durante meses,
viveu a sua "mortificação eleitoral", conforme
comunicou Antônio Jacobina à mulher. E, embora
um tanto desiludido da política – "se me pusessem
no ôlho da rua, diria êle nessa ocasião, não teria
mais saudades que o moído Sancho, quando se
despedia da sua Barataria" – a verdade é que estêve
seguro da vitória. "A minha eleição – escreveu em
abril – pode-se ter por certa". A luta, no entanto,
seria sem quartel.
E o extraordinário é que em meio à procela,
nem sòmente encontrava tempo e energia para
cuidar de muitas outras cousas, mas também não
perdia o rumo dos ideais que o inspiravam.
Sobrecarregado de dívidas, "servidão de galé"
chamou-as Ruy, tentava saldá-las graças à
advocacia a que se dedicara esperançadamente, e à
tradução e publicação da "Lições de Cousas", de
Calkins, trabalho que lhe consumiu dois meses de
ingente esfôrço, e lhe propiciara grandes sonhos de
lucros. É que em meio à tormenta sobrevivia o
educador, o amigo da instrução, que então se votava
igualmente à reunião do material com que, no ano
seguinte, compôs o famoso parecer sôbre a Reforma
do Ensino Secundário e Superior. Assim, na "Circular
aos Eleitores" divulgada em agôsto, se evocou o
penhor do seu passado para se creditar ao voto dos
conterrâneos, não esqueceu de lembrar o problema
da educação, entre os de "mais alta e instante
atualidade".
Dizia Ruy na "Circular aos Eleitores": "A
primeira dessas questões vitais para a nossa
pátria é a da instrução pública em todos os seus
graus. Aí há reformas substanciais que introduzir,
e esforços heróicos que empreender. Enormes
são os sacrifícios essenciais a um movimento útil
nesse sentido; mas, no meu entender, em matéria
de educação popular, como em matéria de defesa
nacional, não é o pêso dos sacrifícios o que se
mede, mas a extensão das necessidades. A êsse
respeito
exprimirei,
não
figurada,
mas
literalmente, a minha opinião, dizendo que não
considero mais imprescindível à existência de um
povo os sacrifícios de guerra do que os exi-

gidos para o derramamento do ensino". Do mesmo
modo que não omitiria a questão "da transformação
do trabalho livre, ante a tendência nacional, que nos
aproxima da extinção do elemento servil".
Assim, há noventa anos, e ainda no verdor
dos trinta e dois de idade, Ruy Barbosa levantava
a bandeira da instrução e da abolição da
escravatura para solicitar o voto dos seus
conterrâneos. E bem haja que a Bahia, a Bahia
que não tem idade, pois é a mesma Bahia de
sempre, tenha ouvido o seu excelente filho. Honrome de assiná-lo no recinto da Assembléia
Legislativa, que desfruta da glória de contar
Ruy Barbosa entre os que tiveram assento nesta
Casa.
Realmente, travada a peleja eleitoral, êle, pelo
voto do segundo escrutínio, representaria a terra
natal no Parlamento do Império, aliás pela última
vez sob a monarquia. Não esquecerei, porém, de
lembrar que, exatamente nesta data – 5 de
novembro – dirigia-se êle, em 1881, "Ato Ilustrado
Eleitoral do 2º Distrito", para declarar-lhe continuar "a
aspirar à distinção de representá-lo, como seu
mandatário, na Assembléia Geral Legislativa". Havia
sido o primeiro passo para o segundo escrutínio, do
qual amargaria vencedor pela escassa margem de
443 votos, contra 421 obtidos pelo candidato
conservador.
Tal como se travara o pleito, cuja campanha
fôra fértil em injúrias, calúnias, e infâmias atiradas
com o único propósito de barrar o passo à figura já
então extraordinária, talvez singular na vida pública
brasileira, de Ruy Barbosa, a eleição equivalia a um
eloqüente julgamento popular. Tanto mais quando se
incompatibilizara com o Presidente da Província, o
Visconde de Paranaguá, e a Igreja abraçara
abertamente a candidatura de Freire de Carvalho,
numa prova inequívoca de que não esquecera o
autor do prefácio a "O Papa e o Concílio". Ruy,
aliás, na defesa do diploma apresentado à Câmara,
em 24 de dezembro de 1881, não deixou de
mencionar com reparo, a influência exercida pela
"hierarquia eclesiástica", que escreveu êle,
sairia a campo "de cruz alçada, pregando o
extermínio dos infiéis, encarnados na minha
candidatura, e o triunfo da causa católica, personifi-
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cada em meu antagonista, que o governador
do arcebispado canonizou em candidato da
Igreja".
Vitória magnífica. E, satisfeito, Ruy podia
repetir o que dissera na "Circular" de agôsto: "as
injúrias são efêmeras: não hão de pesar nem na
vossa decisão, nem na justiça do tempo, que, para
as reformas políticas, não se demora". E, animado
pela paixão das reformas, êle retornava à Câmara
sagrado pelo voto da Bahia.
Mas, se já vos disse algo do jornalista, do
polemista, e do político, permiti que, ainda ao
perpassar-lhe a vida nesse laborioso ano de 1881,
vos fale um pouco do educador. Naturalmente,
desejava conciliar as prementes necessidades
financeiras, que tanto lhe agoniaram a juventude,
com a vocação para os problemas do ensino.
Realmente, desde que, pelo "desempenho de um
rigoroso dever filial", resolvera assumir a
responsabilidade das dívidas paternas, Ruy não
tivera mais repouso. Tornara-se "escravo dos
credores", e almejava encontrar, pelo trabalho, a
carta de alforria. Havia algum tempo que imaginara
alcançá-la com a publicação d' "O Papa e o
Concílio", de cuja venda idealisara auferir pingues
lucros. Simples sonho. A tradução e o seu prefácio
não lhe valeram mais do que a reiteração da
pecha de inimigo da Igreja. Agora, como táboa de
salvação, concebera traduzir as "Lições de
Cousas", de Calkins. A Jacobina, êle comunicou a
esperançosa decisão: "Não lhe é desconhecida,
dizia, a minha idéia fixa de obter, mediante o
trabalho da minha pena, os recursos de que
vitalmente necessito, para me libertar desta
servidão de galé, em que as minhas dívidas me
têm cativo. Chegando à Bahia, vi que a
recentíssima reforma do ensino, que aliás não
presta para nada, acrescentara às escolas normais
um curso de lições de cousas. À vista dêste fato,
deliberei logo realizar o meu pensamento de
traduzir a obra de Calkins".
Calculara uma tiragem de 15 mil exemplares,
que seriam vendidos a 3$500 cada. "Eis hoje a
minha táboa de salvação", dizia Ruy cheio de ilusão.
Mas, se o lucro seria ilusório, o trabalha foi estrênuo.
Em verdade era bem mais do que uma tradução,

pois o livro, em grande parte, reclamava cuidadosa
adaptação, uma vez que o original consagrava o
sistema irregular de medida inglêsas e americanas, e
o problema dos sons de linguagem exigiam completo
ajustamento ao português. Contudo, o gôsto pelas
questões de ensino devem ter feito o fardo menos
pesado, e, em dois meses, dois árduos meses de
trabalho a tradução foi concluída. A publicação é que
viria sòmente cinco anos depois, em 1886. Nela, êle
colocaria esta dedicatória à memória do Pai:
"Convosco aprendi a amar e compreender a santa
causa do ensino". Prova de quanto era antigo o
interêsse pelos assuntos educacionais
Por isso mesmo, enquanto elaborava a difícil
tradução e adaptação, Ruy reunia o material
necessário ao Parecer com que, no ano seguinte,
deslumbraria os colegas de Parlamento. Da Europa,
solicitara vários programas, inclusive alguns da
Escola Politécnica de Paris, e dos cursos da
Sorbonne. O tempo dava-lhe para tudo, já a mostrar
quanto frutuosas aquelas madrugadas que evocaria
mais tarde na "Oração aos Moços".
Tanto que, em meio a fadigas, lutas,
dissabores, desilusões, ainda encontraria como
escrever a página admirável do "Elogio do Poeta".
Página que não é apenas o enunciado de uma
conferência extraordinária, mas a admirável flor que
brotou da inesperada contestação surgida contra a
glorificação do Poeta, na oportunidade do decenário
da sua morte.
Hoje se nos afigura de algum modo
inacreditável e surpreendente. Na época emocionou
e apaixonou a Província, que, na negação
do Poeta, via renascer as batalhas travadas no
Recife com Tobias Barreto, e o reflexo das
hostilidades políticas entre os grupos do "Diário da
Bahia" e d" O Monitor". O certo é que levantada a
idéia das comemorações por Aquino Fonseca, logo
encontrou guarida no "Diário da Bahia". Frederico
Lisboa e Artur Americano formaram com aquêle a
comissão incumbida das comemorações; e, entre
outros, Augusto Guimarães, Ruy Barbosa, e
Torquato Bahia, que fizera de Castro Alves no
espetáculo realizado no Teatro São João, em agôsto
de 71, para angariar fundos para a construção
do mausoléu do poeta, vieram somar o entu-
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siasmo da colaboração para os festejos
programados.
Não custou que a gente do Monitor saísse a
campo para combater a iniciativa. Fundado em 1876
pelos "Liberais Históricos", reunira "O Monitor" uma
plêiade de ilustres jornalistas sob a liderança de Luiz
Antônio de Almeida: Belarmino Barreto, Pedro
Falcão, Antônio Euzébio de Almeida e Antônio Alves
Cavalhal figuravam entre os redatores do jornal, a
que emprestavam invulgar medida intelectual. A êles
logo se juntaram Rozendo Aprígio Pereira
Guimarães, professor da Faculdade de Medicina, e
Joviniano Ramos Romero, estudante e irmão de
Sílvio Romero, o incondicional devoto de Tobias
Barreto. Como que se transportava para a Bahia o
clima das hostilidades da Faculdade de Direito do
Recife, Castro e Tobias a se degladiarem na defesa,
respectivamente, de Eugênia Câmara e Adelaide
Amaral.
Sou grego, pequeno e forte
Das fôrças do coração.
Vi de Sócrates a morte
E conversei com Platão.
Era o helênico. E Castro, talvez antevendo a
judia, não demorou na réplica maliciosa:
Sou hebreu; não beijo as plantas
Da mulher de Putifar...
O certo é que uma série de mofinas muito ao
gôsto da época, e assinadas pelos mais diversos
pseudônimos, encheram as páginas d'"O Monitor",
para negar a glória do Poeta. "Vischer" escondia
Joviniano Ramos Romero, logo o alvo de mordaz
réplica de Ruy Barbosa, que, sob o pseudônimo de
"Vischer–Assu", publicou um artigo em várias
línguas denominado "Ao Pivote Vischer Joviniano",
maliciosa alusão ao infeliz estudante que,
certa vez, traduzira pivot por "pivote". Muitos
outros pseudônimos surgiram naquela guerra de
embuçados, na qual Aprígio Guimarães se
disfarsou em "Ozarreres". Tudo a mostrar que,
volvidos quinze anos sôbre as refregas recifenses
de 1866, a paixão política lograra reacender a
emulação de outrora.
Criara-se assim o clima de luta tão
propício à palavra de Ruy Barbosa, a

quem os embates faziam maior, mais vigoroso, e
mais eloqüente. Começou, para fazer-lhe o elogio,
por evocar os dias vividos juntos na mocidade, e não
há como deixar de lembrar aqui esta página de
carinhosa admiração:
"Bastar-me-á, pois – disse Ruy –, ser sincero,
para ser fiel à vossa intenção; tanto mais quanto,
distanciado dêle pela diferença das nossas
vocações, pela iminência da sua predestinação, bem
perto estive da sua alma pela amizade. Ela todavia
não foi longa, posto nos encontrássemos desde o
primeiro período da vida, em que êle me precedeu
apenas de alguns anos. Estava reservada aos mais
saudosos da nossa passagem pelos estudos
superiores uma intimidade, que a comunhão do
mesmo teto estreitou, na formosa S. Paulo, onde a
sua musa celebrou uma vez a aliança do Paraguaçu
com o Ipiranga, entre as flôres agrestes de cuja
várzea desfiou pròdigamente as pérolas dos seus
versos, e cujas neblinas, ainda muito mais tarde,
vagamente flutuavam nas cismas da sua poesia."
É como se já vos batesse nos ouvidos a
inconfundível
cadência
ciceroniana,
orador
incomparável, cuja eloqüência que por tôda a vida
acompanharia o a certo passo havia de se voltar
contra os negadores de Castro: "O que não
compreendo, é certa conspiração de arrazadores,
sem benevolência nem originalidade, cuja fé é a
destruição, cujo destino a esterilidade, cuja lei a
intolerância de um egoísmo, que, no seu vasto
deserto de negações, não deixa mais lugar que para
a vegetação de algumas nulidades incapazes de
fazer sombra aos preconizados da seita". Quem, na
pequena cidade do Salvador, não entenderia,
traduziria, e divulgaria, cada qual daquelas alusões?
Aí temos Ruy por inteiro, na sua capacidade
de golpear mortalmente os adversários. Mas, feito
êsse ajuste de contas com os anti-Castro, ei-lo a
exalçar o Poeta evocando-lhe todos os matizes, que
vão desde a suavidade do mais puro e enternecido
amor, até as côres épicas do Navio Negreiro.
Não sei que deva trazer dessa extraordinária
página de crítica literária. Mas, na impossibilidade
de vos dizer tudo quanto desejaria, lembrarei
apenas êste breve trecho tão cheio de admi-
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ração: "Que não cantou êle, e que não cantou
como poeta, desde os primeiros ensaios do seu
gênio? Dir-se-ia que a sua musa roçara os lábios
no mel de tôdas as doçuras e na essência
amarga de tôdas as agonias do nosso destino
passageiro pela face da criação; que por asas
escolhera dois raios amorosos do sol, para afagar
tôdas as harmonias do Universo, e, como o épico
do céu e do inferno na extrema visão do empíreo,
molhara as pálpebras no rio de luz em que Dante
umedeceu os olhos para a contemplação da
suprema beleza".
Permiti vos repetir ser êsse Ruy que tão
alto levantava a palavra, para dela tirar êsses
acordes de encantadora beleza, o Ruy de 1881,
vale dizer o Ruy de pouco mais de trinta anos.
A bem dizer despedia-se êle da terra natal,
a que apenas retornaria a longos intervalos, para
estadas passageiras. Despedia-se, porém já
afeito e preparado para as fráguas das lutas
políticas, do jornalismo, da política e das letras. E
de cada uma dessas facetas admiráveis haveis
encontrado um testemunho, ao longo dêsse
derradeiro ano baiano, o ano de 1881, tão cheio
de pelejar, de coragem, de amarguras e de
belezas, como em verdade seria tôda a vida de
Ruy Barbosa, cujo exemplo será sempre, para a
nacionalidade, a estréia que, através do tempo,
orienta e engrandece as gerações.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 76, de 1971 (nº 410-B/71, na
Casa de origem), que autoriza doação de próprio
nacional à Prefeitura de Juiz de Fora, no Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 609, de 1971,
da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.

Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 76, DE 1971
(Nº 410-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Autoriza doação de próprio nacional à
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
doar à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais, o terreno com a área de
5.506 m2 (cinco mil, quinhentos e seis metros
quadrados), integrante de próprio nacional
jurisdicionado ao Ministério do Exército e situado às
margens do Córrego da Independência, próximo à
Praça Antônio Carlos, naquele Município, mediante
indenização de benfeitorias no valor de Cr$
92.570,50 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta
cruzeiros e cinqüenta centavos), de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nº 33.209, de 1969.
Art. 2º – O terreno a que se refere o art. 1º
será utilizado como logradouro público (urbanização
do Córrego da Independência).
Art. 3º – A indenização à União Federal, pela
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de Cr$
92.570,50 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta
cruzeiros e cinqüenta centavos), correspondente ao
valor atribuído às benfeitorias que existiam na área
em doação e que foram demolidas para realização
das obras de urbanização, poderá ser recebida em
dinheiro ou em prestação de serviços, na forma
acordada entre a referida Prefeitura e o Ministério do
Exército.
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§ 1º – Os recursos em dinheiro
provenientes da indenização a que se refere
êste artigo serão destinados ao Fundo
do Exército, para aplicação em obras de
urbanização de interêsse do Ministério do
Exército, na área sob a jurisdição da 4ª Região
Militar.
§ 2º – Havendo pagamento em prestação
de serviços, caberá ao Ministério do Exército
fiscalizar sua execução.
Art. 4º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério do Exército, crédito especial
até o limite de Cr$ 92.570,50 (noventa e
dois mil, quinhentos e setenta cruzeiros e
cinqüenta centavos), para aplicação
dos
recursos de que trata o art. 3º, na forma ali
prevista, com a seguinte classificação: Programa
– Habitação e Planejamento Urbano; Projeto
– Obras de Urbanização na área sob a
jurisdição da 4ª Região Militar, através do
Fundo do Exército; Categoria Econômica
4.1.1.0.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 27, de 1971
(nº 18-A/71, na Câmara dos Deputados),
que aprova as contas do Presidente da
República, relativas ao exercício de 1969,
tendo:
PARECER FAVORAVEL, sob número 575,
de 1971, da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 1971
(Nº 18-A, de 1971, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pelo Presidente da República, relativas ao exercício
de 1969, na forma dos arts. 47, item VIII, e 83, item
XVIII, da Constituição Federal de 1967, e arts. 44,
item VIII, e 81, item XX, da Emenda Constitucional nº
1, de 1969, com ressalvas àqueles valôres lançados
à conta de "Diversos Responsáveis", incluídos no
Resultado do Exercício Financeiro face ao disposto
no Decreto-lei nº 836, de 8 de setembro de 1969,
dependentes de verificação final pelo Tribunal de
Contas da União.
Art. 2º – Éste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 87, de 1971, de autoria do Sr.
Senador Wilson Campos, que dispõe sôbre a
averbação do pagamento de títulos protestados, e dá
outras providências, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 592, de 1971,
da Comissão:
– de Constituição e Justiça, com emendas que
oferece de números 1-CCJ e 2-CCJ.
Em discussão o projeto.
Sôbre a mesa emenda que vai ser lida pelo Sr.
1º-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1 (DE PLENÁRIO)
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. – No protesto de título o devedor será
identificado pelo nome e filiação."
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Sôbre a mesa, pareceres das Comissões de
Serviço Público Civil e de Finanças, que serão lidos
A emenda se impõe, face à coincidência de pelo Sr. 1º-Secretário.
nome. Na filiação se caracteriza a pessoa.
São lidos os seguintes:
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
PARECER
Nº 619, DE 1971
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
da Comissão de Serviço Público, sôbre o
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1971 (nº 433-A,
Está encerrada.
de 1971, na Câmara), que estabelece regime de
A matéria voltará à Comissão de gratificação ao pessoal à disposição do FUNRURAL
Constituição e Justiça para estudo da emenda de e dá outras providências.
Plenário.
Esgotada a Ordem do Dia, vai-se passar à
Relatar: Tarso Dutra
votação do Requerimento nº 266/71, lido no
O Projeto de lei nº 81, de 1971, de iniciativa do
Expediente.
Poder Executivo e já aprovado, sem emendas, na
Em votação o requerimento.
Câmara dos Deputados, procura estabelecer, em
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a relação ao pessoal pôsto à disposição do
palavra, Sr. Presidente.
FUNRURAL,
normas
subsidiárias
à
Lei
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971. Há, em
– Com a palavra o nobre Líder da Minoria, relação à Exposição de Motivos do Ministério do
Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a Trabalho e o texto do Projeto (Arts. 1º e 5º) uma
votação.
nítida desadequação quanto ao que se procura
O SR. NELSON CARNEIRO (para motivar e o que resultou consignado na proposta
encaminhar a votação. Sem revisão do legislativa. O artigo 1º se apresenta com uma
orador.): – Sr. Presidente, no desempenho de redação confusa. O artigo 5º enuncia apenas, sem
missão de colaboração com a Maioria, para não qualquer referência à matéria justificada, a regra
criar entrave aos projetos de interêsse nacional, a tradicional da entrada em vigor da lei na data de sua
Minoria vota a favor do requerimento de urgência. publicação.
Tem sido sempre esta a sua conduta e continuará
O exame da proposição, independentemente
sendo:
dessas observações, mostra, entretanto, a
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): preocupação de:
– Em votação o requerimento.
a) assegurrar aos servidores adidos ao
Os Senhores Senadores que o aprovam, FUNRURAL retribuição adicional correspondente a
queiram permanecer sentados.
um regime de 40 horas semanais de trabalho;
(Pausa.)
b) o interêsse de qualificar as funções
Aprovado.
exercidas no referido órgão, tendo em vista a
Aprovado o requerimento, passa-se à formação profissional seletiva dos respectivos
apreciação da matéria.
servidores; e
c) tornar obrigatória, a partir de janeiro
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 1972, para o adquirente ou consignatário
da Câmara, nº 81, de 1971 (nº 433-A/71, na Casa nas obrigações de produtor e pelo próprio
de origem), que estabelece regime de gratificação produtor quando industrializar ou vender
ao pessoal à disposição do FUNRURAL, e dá diretamente seus produtos, a apresentação
do Certificado de Regularidade de Situaoutras providências.
Justificação
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ção e Certificado de Quitação expedidos pelo
FUNRURAL.
Sob quaisquer dêsses aspectos, a iniciativa
governamental pode merecer acolhimento, quando
objetiva não sòmente aumentar a produção de
trabalho dos servidores do FUNRURAL, mas, ainda,
ampliar os serviços de assistência à saúde dos
trabalhadores rurais e seus dependentes.
Somos, quantum et in ratia, por sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Tarso Dutra,
Relator – Heitor Dias – Augusto Franco – Osires
Teixeira.
PARECER
Nº 620, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 1971.
Relatar: Sr. Lourival Baptista
Em conformidade com o artigo 51 da
Constituição, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Congresso Nacional o
presente projeto, que estabelece regime de
gratificação ao pessoal à disposição do FUNRURAL.
2. Na exposição de motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Ministro do Trabalho e
Previdência Social salienta que a proposição tem a
finalidade de adjetivar a Lei Complementar nº 11, de
1971, que institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, conferindo a êsse diploma legal
maior factibilidade na sua execução.
3. Do Ponto de vista financeiro, cumpre
ressaltar que o artigo 1º da proposição se refere à
retribuição fixa do pessoal pôsto à disposição do
FUNRURAL pelo INPS.
Êsses servidores, todavia, farão jus a uma
gratificação especial, fixada, anualmente, pelo
Ministro do Trabalho e Previdência Social (art. 2º),
que será incorporada para fins de aposentadoria e
pensão, aos vencimentos dos aludidos funcionários
(art. 3º).
Pelo
artigo
4º,
o
contribuinte
do
FUNRURAL
será
obrigado
a
apresen-

tação dos certificados de regularidade
de situação e de quitação, para os efeitos
previstos nos artigos 141 e 142 da Lei
nº 3.807, de 1960, que tratam de recebimento
de subvenções orçamentárias, participação de
concorrências públicas, alienação de imóveis,
etc.., por parte das emprêsas.
4 A Câmara dos Deputados, examinando a
matéria, aprovou-a sem observações.
5. O projeto, como se depreende, tem o
objetivo de possibilitar ao FUNRURAL a obtenção
de servidores qualificados, através de gratificação
especial fixada pelo Ministro do Trabalho e de
outras vantagens.
O titular dessa Pasta assim se pronuncia
sôbre o assunto:
"recorre-se a providências imprescindíveis,
destinadas a possibilitar ao FUNRURAL a
obtenção de servidores qualificados, atendendose
as
peculiaridades
administrativas
do
órgão, que atuará apenas com pessoal
requisitado, portanto sem quadro próprio – pelo
menos do interregno inicial, de um ou dois
anos – dentro de um sistema de trabalho
cujos resultados se têm mostrado bastante
satisfatórios, e cuja continuidade assegura
eficiência da "atividade-meio" a custos módicos,
através da utilização de pessoal pouco numeroso,
pela premiação à qualidade e freio à quantidade,
e mediante a adjudicação do trabalho prosaico
a terceiros, disciplinado em contratos com
pessoas jurídicas; além disso, a modalidade
representa um estímulo, e a prática de
justiça, em relação aos servidores que
se
vêm
dedicando
com
entusiasmo
e
inusitado esfôrço às tarefas que competem ao
FUNRURAL".
5. Sem embargo, entretanto, entendemos
que a proposição ora em exame se inscreve no
conjunto de medidas que visam à progressiva
implantação de uma política salarial tendente a
valorizar o servidor público e corrigir as
distorções que impedem a criação de um
funcionalismo eficiente, mas, por outro lado,
notamos a conveniência de serem introduzidas
certas modificações que a nosso ver melhoram
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os objetivos da proposição ora em exame, razão pela centuais de contribuição previdenciária.
qual apresentamos a seguinte:
Parágrafo único – A incorporação de que trata
êste artigo será feita à razão de 1/30 (um trinta avos)
EMENDA SUBSTITUTIVA
da gratificação por ano de efetivo exercício no
Nº 1-CF
FUNRURAL.
Art. 4º – Será obrigatório, a partir do mês de
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
janeiro de 1972, para os contribuintes do
"Art. 1º – O vencimento ou salário do cargo ou FUNRURAL a que se refere o artigo 15, item I,
emprêggo efetivo ocupado pelo servidor pôsto à alíneas a e b, da Lei Complementar nº 11, de 25 de
disposição do FUNRURAL pelo INPS ou por órgão maio de 1971, a apresentação de Certificado de
federal, estadual ou municipal continuará sendo pago Regularidade de Situação e Certificado de Quitação
pelo órgão de origem, que haverá do FUNRURAL a expedidos pelo FUNRURAL, nos mesmos casos e
importância correspondente à despesa realizada para os mesmos efeitos previstos nos artigos 141 e
com êsse pagamento.
142 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960.
Parágrafo único – O disposto neste artigo
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de
aplica-se ao pessoal cujas relações de emprêgo sua publicação.
são regidas pela Consolidação das Leis do
Art. 6º – Revogam-se as disposições em
Trabalho.
contrário."
Art. 2º – Os servidores postos à disposição do
É o parecer.
FUNRURAL na forma do artigo anterior farão jus a
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
gratificação especial, fixada em tabela aprovada 1971. – Ruy Santos, Presidente – Lourival Baptista,
anualmente pelo Presidente da República, mediante Relator – Geraldo Mesquita – Celso Ramos – Dinarte
proposta do Ministro do Trabalho e Previdência Mariz – Tarso Dutra – Danton Jobim – Amaral
Social, encaminhada através do órgão Central do Peixoto – Flávio Brito – Antônio Carlos – Wilson
Sistema de Pessoal.
Gonçalves – José Freire.
Parágrafo único – A gratificação especial de
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
que trata êste artigo será fixada e concedida tendo- A Comissão de Serviço Público Civil foi favorável ao
se em conta:
projeto, tendo a Comissão de Finanças concluído por
a) a existência de 40 (quarenta) horas substitutivo integral.
semanais de trabalho;
Solicito o parecer da Comissão de
b) a natureza específica das atribuições, a Constituição e Justiça sôbre a constitucionalidade e
formação profissional exigida e o nível hierárquico; juridicidade do substitutivo apresentado pela
e
Comissão de Finanças.
c) a correspondência das atribuições com as
Tem a palavra o nobre Senador Helvídio
dos ocupantes de cargos em comissão ou funções Nunes, Relator designado.
gratificadas equivalentes no Serviço Público Federal,
O SR. HELVÍDIO NUNES (para emitir
que estejam em regime de tempo integral e parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
dedicação exclusiva.
o Projeto de Lei da Câmara, nº 81, que estabelece
Art. 3º – A gratificação a que se regime de gratificação ao pessoal à disposição do
refere o artigo 2º será incorporada, para FUNRURAL e dá outras providências, é oriundo de
exclusivo efeito de aposentadoria e pensão, mensagem do Exm.º Sr. Presidente da República.
aos vencimentos dos servidores da administração
Na Comissão de Finanças, o nobre
federal, direta ou indireta, requisitados pelo Senador
Lourival
Baptista
ofereceu
FUNRU-ral, incidindo sôbre ela os per- substitutivo
à
proposição
original,
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que
1.

está

consubstanciado

na

Emenda

nº posição do FUNRURAL, e dá outras providências."

Na verdade, Sr. Presidente, o substitutivo
dá um tratamento melhor, dentro da técnica
jurídica, ao projeto original: mais conciso, mais
preciso, com um dogmatismo jurídico realmente
perfeito. O nôvo tratamento dado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 81, merece inteira aprovação
da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal.
Nessas
condições,
a
Comissão,
desprezando a redação original, entende que
merece inteira aprovação a Emenda Substitutiva
nº 1, da Comissão de Finanças, que, do
ponto de vista jurídico, é perfeita; do ponto
de vista da técnica legislativa, excelente, e,
como a proposição original, não fere a
Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça é pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo da Comissão de Finanças.
Concluída a instrução da matéria, passa-se
à sua apreciação.
Discussão do projeto e do substitutivo.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
discuti-los, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem
preferência regimental.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o
projeto, nos têrmos do artigo 338, item XVI do
Regimento Interno.
Estando a matéria em regime de
urgência,
proceder-se-á
imediatamente
à
apreciação
do
substitutivo,
em
turno
suplementar.
"Discussão, em turno suplementar, de
substitutivo do Senado oferecido pela Comissão de
Finanças em seu Parecer nº 620, de 1971, ao
Projeto de Lei da Câmara número 81/71, que
"estabelece regime de gratificação ao pessoal à dis-

Em discussão o substitutivo.
Se nenhum dos Senhores Senadores quiser
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, sem emendas, o
substitutivo é dado como devidamente aprovado, de
acôrdo com o disposto no art. 319 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Sôbre a mesa, redação final que vai ser lida
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 621, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 1971 (número 433-A/71, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 81, de 1971 (nº 433-A/71, na Casa de origem),
que estabelece regime de gratificação ao pessoal à
disposição do FUNRURAL, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Danton Jobim – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
Nº 621, DE 1971
Redação final do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1971 (número
433-A/71, na Casa de origem).
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Estabelece regime de gratificação ao pessoal
à disposição do FUNRURAL, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O vencimento ou salário
do
cargo ou
emprêgo
efetivo
ocupado
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pelo servidor pôsto à disposição do FUNRURAL pelo
INPS ou por órgão federal, estadual ou municipal,
continuará sendo pago pelo órgão de origem, que
haverá do FUNRURAL a importância correspondente
à despesa realizada com êsse pagamento.
Parágrafo único – O disposto neste artigo
aplica-se ao pessoal cujas relações de emprêgo são
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2º – Os servidores postos à disposição do
FUNRURAL, na forma do artigo anterior, farão jus a
gratificação especial fixada em tabela aprovada
anualmente pelo Presidente da República, mediante
proposta do Ministro do Trabalho e Previdência
Social, encaminhada através do órgão Central do
Sistema de Pessoal.
Parágrafo único – A gratificação especial de
que trata êste artigo será fixada e concedida tendose em conta:
a) a exigência de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho;
b) a natureza específica das atribuições, a
formação profissional exigida e o nível hierárquico; e
c) a correspondência das atribuições com as
dos ocupantes de cargos em comissão ou funções
gratificadas equivalentes no Serviço Público Federal,
que estejam em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva.
Art. 3º – A gratificação a que se refere o art. 2º
será incorporada, para exclusivo efeito de
aposentadoria e pensão, aos vencimentos dos
servidores da administração federal, direta ou
indireta, requisitados pelo FUNRURAL, incidindo
sôbre ela os percentuais de contribuição
previdenciária.
Parágrafo único – A incorporação de que trata
êste artigo será feita à razão de 1/30 (um trinta avos)
da gratificação por ano de efetivo exercício no
FUNRURAL.
Art. 4º – Será obrigatória, a partir do mês
de janeiro de 1972, para os contribuintes
do FUNRURAL a que se refere o art. 15,
item I, alíneas a e b, da Lei Complementar
nº 11, de 25 de maio de 1971, a apresentação

de Certificado de Regularidade de Situação e
Certificado de Quitação expedidos pelo FUNRURAL,
nos mesmos casos e para os mesmos efeitos
previstos nos arts. 141 e 142 da Lei nº 3.807, de 26
de agôsto de 1960.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Achando-se em regime de urgência a proposição a
que se refere a redação final que acaba de ser lida,
deve esta ser submetida imediatamente à apreciação
do Senado.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
Ainda há oradores inscritos. Com a palavra o
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente Srs. Senadores, no
curso desta Sessão Legislativa, a primeira do
mandato que o nobre povo sergipano, em
sensibilizadora votação, me outorgou, tenho ocupado
esta tribuna para focalizar problemas de interêsse
público, questões de natureza coletiva, assuntos de
caráter nacional ou relacionados com o bem-estar, o
desenvolvimento e o progresso do Estado de
Sergipe.
Tenho feito, assim, para cumprir com
o meu dever – o alto e grave dever – de
representante de meu Estado e de seu generoso
povo. Hoje, contudo, abro uma exceção. Vou
cuidar de assunto de conotação, em parte,
pessoal. E o faço menos para Sergipe, que bem
me conhece, do que para aquêles, de outros
Estados ou regiões, que certamente tomaram
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conhecimento de repetidas notas de imprensa,
publicadas a partir de junho dêste ano, dizendo que
as contas de minha administração no Estado,
relativas ao exercício de 1970, não tinham logrado
aprovação no Tribunal de Contas de Sergipe e na
Assembléia Legislativa.
Nunca pude entender a divulgação maliciosa
de tal notícia, uma vez que no ano de 1970 fui
Governador apenas por 4 meses e 14 dias, tendo o
cargo, até a posse do atual Governador, cabido a
dois outros titulares, que levaram a bom têrmo seus
mandatos. Por aí se vê, que as contas nem ao
menos seriam pertinentes, apenas a mim.
A constância singular dessas notas causou,
em
verdade,
espécie
e
recomenda
êste
pronunciamento, que será singelo, curto e preciso.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito
prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Conheço V. Ex.ª há
muitos anos. Tenho mesmo a honra de ter sido seu
professor na nossa gloriosa Faculdade de Medicina
na Bahia. V. Ex.ª faz bem, para aquêles que não o
conhecem, em dar a explicação que ora dá. Mas
para aquêles que o conhecem, como eu, V. Ex.ª não
precisaria dá-la, porque sempre o tive – e estou certo
de que a opinião pública também tem o mesmo
julgamento – na conta de um homem de bem, de um
administrador honesto, sempre zeloso pelos
interêsses da comunidade.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite o nobre
orador, um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito
prazer, nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª oferece ao
Senado da República explicação sôbre um problema
de sua administração e relativo a contas. Por alguma
experiência que temos da vida pública, sabemos
que, às vêzes, nos Tribunais de Contas, meras
diligências, para cumprimento de formalidades
secundárias mesmo, são divulgadas maliciosamente,
por vêzes até por funcionários. Na vida pública

nós, os homens que temos como V. Ex.ª – e eu
procuro incluir-me entre êles – responsabilidade, não
podemos ser como o dólar ou a libra esterlina, isto é,
ter a função simplesmente de agradar. Nós vamos
desagradando no cumprimento exato dos nossos
deveres. Pois bem, então é comum ocorrerem êsses
fatos, essas divulgações distorcidas. Digo a V. Ex.ª
que a imagem de um homem probo, de um homem
trabalhador e operoso, através de uma administração
fecunda, V. Ex.ª a tem em todo o Brasil. A palavra do
nobre Líder Ruy Santos dá um aval de extraordinária
significação, mas saiba V. Ex.ª que o seu nome, a
sua tradição, dispensam tais avais, quer sejam êsse
de extraordinário valor, como o do Senador Ruy
Santos, quer o meu, modesto, pela minha palavra e
pela minha expressão política.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com todo
prazer, Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – O homem público,
como bem está a dizer o qualificativo, não pertence a
si mesmo, mas à coletividade. De modo que V. Ex.ª
faz muito bem em trazer ao conhecimento da Casa e
de quantos o não conhecem a informação a que
acaba de referir-se. Não há dúvida de que a
maledicência não poupa, as mais das vêzes, os
homens públicos, vítimas de incompreensões, de
julgamentos
apressados,
esquecidos,
êsses
elementos, do ônus que representa essa atividade
tão nobre e tão dignificante, que é exatamente a de
servir a sociedade que integramos. Congratulo-me
com V. Ex.ª pelo seu pronunciamento, não apenas
pelo que está dizendo, mas pelo que pode dizer,
sobretudo em face do julgamento a que V. Ex.ª alude
por parte do Egrégio Tribunal de Contas de Sergipe
e da colenda Assembléia Legislativa. Não há dúvida
de que isto vem, para o homem público, como
refrigério, como confôrto dos quais também
participam os seus amigos e quantos estão ainda na
liça, neste trabalho incessante e, tantas vêzes,
inglório da vida pública, tão mal compreendida e
quase sempre injustiçada.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço
os apartes dos eminentes Senadores Ruy Santos,
José Lindoso e Heitor Dias.
O aparte do nobre Senador Ruy Santos
ganha para mim especial referência, não só pela
estima e aprêço que a Sua Excelência me ligam e
pela sua longa experiência de homem público, que
o credenciou ao alto cargo de Vice-Líder da
Maioria desta Casa, ao qual tem dado brilho e
relêvo.
A Sua Excelência veio juntar-se, com a
generosidade do seu aparte, o nobre Senador
José Lindoso, cujas palavras muito me
desvaneceram pelo conteúdo de objetividade que
nelas se contém, e por final o nobre Senador
Heitor Dias, que, à frente dos elevados cargos
públicos que tem exercido, sempre se fêz credor
da estima e do respeito de quantos o conhecem,
pelo seu cavalheirismo e pelo elevado espírito
público de que é possuidor.
(Retoma a leitura.)
Hoje posso informar, com incontida satisfação,
mas sem nenhuma surpresa, que há 48 horas, a
Assembléia Legislativa de Sergipe aprovou, por
unanimidade, as contas do govêrno sergipano
relativas ao exercício de 1970, de acôrdo com o
parecer, também unânime, do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado.
Essas contas, cabe agora esclarecer, dizem
respeito a 4 meses e 14 dias de meu Govêrno,
repito, e cêrca de sete meses e meio dos governos
Wolney Leal de Melo e João de Andrade Garcez.
As notas de imprensa, todavia, só se referiam
ao meu nome. Daí esta palavra que mais não é
senão a satisfação que devo aos meus eminentes
pares, sem exceção, e à opinião pública nacional.
Para compensar a unilateralidade da notícia,
que tanto me feriu, sobretudo pela seriedade com
que sempre tratei a coisa pública, a unanimidade
do julgamento que tanto me sensibilizou. Foram
duas unanimidades: a do Colendo Tribunal de
Contas e da Egrégia Assembléia Legislativa do
Estado e que, permitam-me a imodéstia, valem
pela unanimidade do próprio povo sergipano, que
sabe que, entre os meus defeitos e falhas, a que

não poderia fugir pela contingência humana, não
estão a da improbidade e da corrupção.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito
prazer.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª
tem o seu comportamento passado em julgado. Diria
que é um exemplo moral na vida pública brasileira.
Não há quem não o conheça e quem não o
homenageie. Qualquer um sabe do cuidado
exclusivo, até exagerado, que V. Ex.ª põe na
administração da coisa pública. Quero dizer a V. Ex.ª
que êsses dois órgãos do seu Estado apenas
confirmaram aquela impressão que todo o País tem
a seu respeito. Fui seu colega na Câmara dos
Deputados, agora tenho a honra de vê-lo aqui no
Senado Federal. Se V. Ex.ª tem o aprêço das
autoridades, tem também do povo sergipano, que lhe
deu uma votação esmagadora. Líder autêntico que é,
defensor do Nordeste e daquela região, V. Ex.ª
soube despertá-la para que se transformasse numa
plataforma de desenvolvimento. Eu diria o que –
soube – foi dito de uma feita em Sergipe, e quero
repetir aqui em homenagem a V. Ex.ª. Há duas fases
naquela região: uma antes de Lourival Baptista e
outra depois de Lourival Baptista. Depois de Lourival
Baptista, o progresso, o desenvolvimento de um dos
Estados menores, mas que se tornou grande pelo
potencial descoberto no seu Govêrno e pela
Administração honrada, proba, correta, decente, sem
desvios e sem defeitos que foi a de V. Ex.ª.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço
muito desvanecido a V. Ex.ª.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito
prazer.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre
Senador Lourival Baptista, ao comêço do seu
discurso, veio-me à memória certo apólogo
que li na literatura árabe. Um profeta se dirigiu, certa
vez, a Deus e lhe fêz um pedido, dizendo
mesmo que só tinha uma coisa a pedir a Deus: que
Deus o livrasse da língua dos caluniadores. En-
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tão, Deus lhe respondeu: "Meu filho, você quer ter
mais sorte do que eu?" Assim como Deus, Êle que
nem escapa da língua dos caluniadores, V. Ex.ª, eu
e todos os homens públicos não podemos escapar
da calúnia. Êste é o nosso consôlo: nem Deus se
livra dos caluniadores.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço os
apartes aqui dados ao meu pronunciamento pelos
eminentes Senadores Vasconcelos Torres e Luiz
Cavalcante.
O eminente Senador Luiz Cavalcante, como
ex-governador – e dos melhores que Alagoas já teve,
pela
sua
honestidade,
pelo
seu
espírito
empreendedor e visão administrativa – bem pode
compreender a minha reação à maliciosa notícia e o
definitivo julgamento dos órgãos que examinaram o
processo
referente
às
contas
de
minha
administração.
Sou muito grato às palavras do nobre Senador
Vasconcelos Torres, que aqui falou pelo coração ao
seu velho companheiro da Câmara dos Deputados.
Autêntico tribuno parlamentar, tem relevantes
serviços prestados à sua terra e à nobre gente
fluminense.
Êstes apartes muito me sensibilizam e, com
muita honra, estão inseridos no meu discurso.
(Retoma a leitura.)
Devo bendizer a Deus não ter sido proferido
julgamento quando do primeiro exame da
documentação. E que o julgamento de agora se
processou quando, no tempo, já estou bem distante
do poder. Não tenho benemerências para distribuir,
mas apenas a consciência tranqüila que me levou a
suportar sem amargor no coração a deturpação dos
fatos e, por isso mesmo, a confiar, sem vacilações,
que o julgamento viria justo, porque a verdade é
sempre mais forte para persistir a todos os
vendavais! (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, há poucos dias
ocupei esta tribuna para referir a situação dos peque-

nos agricultores do sertão alagoano, onde a sêca
continua. E, dando eco ao reclamo dêles, fiz
apêlo ao Presidente do Banco do Nordeste, Dr.
Hilberto Silva, no sentido de que se facilitasse,
nos têrmos da Resolução nº 147, do Banco
Central, a composição de dívidas com pequenos
agricultores que, vítimas da longa estiagem, não
pudessem saldar seus compromissos. Terminei,
Senhores Senadores, encarecendo do Dr.
Hilberto Silva que mandasse um emissário à zona
flagelada para, tomando conhecimento da
realidade, sugerir ao Banco as providências
cabíveis.
RESPOSTA DO BANCO DO NORDESTE
Já ontem, Senhores Senadores, recebia, eu,
telegrama do Presidente do Banco do Nordeste nos
seguintes têrmos:
"Ex.mo Sr. Senador Arnon de Mello
Senado Federal
Brasília – DF.
Tomando conhecimento, pelo Diário do
Congresso do dia 18, do discurso do ilustre Senador
e,
sensibilizado
por
algumas
afirmativas
contrastantes da decisão desta sede, referente ao
atendimento especial aos agricultores prejudicados
pela última estiagem, estamos enviando um
emissário da nossa Direção Geral à área do sertão
alagoano, a fim de tomar conhecimento direto da
atuação de nossas agências no presente semestre.
Adianto ao emérito Senador que até outubro
último realizamos no Estado de Alagoas 221
operações, no valor de 1,5 milhões de cruzeiros,
referentes à Resolução nº 147, e 153 operações no
valor de 3,2 milhões de cruzeiros referentes às
Resoluções números 175 e 181. Cordiais saudações.
– Hilberto Silva, Presidente do Banco do Nordeste."
Agradecendo a gentileza do ilustre Presidente
do Banco do Nordeste, estimaria destacar o
seu alto senso de responsabilidade, pois,
informado de que não estavam sendo cumpridas
as determinações da Direção Geral, logo
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tomou as providências cabíveis com o objetivo de
regularizar a situação.
Aguardo,
Senhores
Senadores,
as
informações do emissário do Presidente do Banco do
Nordeste a Alagoas, para voltar ao assunto.
CRÉDITO RURAL
Valho-me, entretanto, da oportunidade de
ocupar hoje esta tribuna para fazer apêlo aos
Prefeitos de Alagoas – e o apêlo poderia estender-se
aos do Nordeste – no sentido de esclarecer os
pequenos agricultores sôbre o crédito rural.
Reconheço, sem dúvida, que muitos dos
nossos irmãos que lá trabalham a terra não estão
suficientemente esclarecidos a respeito do assunto.
Lá, naquela região, onde a enxada e o carro de boi
ainda são instrumentos de trabalho e de transporte
válidos, há grande distância entre o Banco, o
agrônomo e os técnicos, de um lado e, do outro lado,
o pequeno agricultor, que, não conhecendo as
normas da legislação, não pode aproveitar, como
deveria, as vantagens do crédito rural.
Creio ser esta uma das providências mais
importantes e urgentes a serem tomadas em
benefício da pequena agricultura nordestina. O
Banco do Nordeste publicou uma cartilha para
ensinar ao lavrador como obter crédito rural. Mas
seria interessante que, além disso, se utilizassem os
veículos de comunicação de massa, como rádio e
jornal, para levar a êles, pequenos agricultores, as
informações e ensinamentos de que carecem.
ÁGUA PARA O SERTÃO ALAGOANO
Senhor Presidente:
Quando estive no alto sertão alagoano, ainda
flagelado pela sêca, recebi em Piranhas, no médio
São Francisco, e em Ôlho Dágua do Casado,
próximo de Paulo Afonso, apelos diversos, no
sentido de que fôssem enviados caminhões-tanques
para abastecerem de água as populações sedentas,
que estavam bebendo água salobra, como a de Piau.
Transmiti o apêlo ao Vice-Governador José
Tavares, que, na ausência do ilustre Governador
Afrânio Lages, assumira o Govêrno, e de S. Ex.ª re-

cebi, ontem, êste telegrama, que respondi nos
têrmos que seguem:
"Comunico ao prezado amigo que a
Secretaria de Viação deslocou três caminhõestanques para atender a região sêca de Piranhas e
Ôlho Dágua do Casado. Abraços. José Tavares –
Vice-Governador."
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não,
nobre Senador.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Senador Arnon
de Mello, sabe V. Ex.ª que o inverno em nosso
Estado ocorre de maio a agôsto. Êste ano tivemos
um razoável inverno na Zona da Mata, mas um
inverno muito fraco no Sertão, que foi, pràticamente,
inexistente a oeste do Município de Santana do
Ipanema, onde se situa o Município de Piranhas e
Olho D'água do Casado, aos quais V. Ex.ª aludiu.
Pois bem, quero dar êste depoimento: no dia 8 de
setembro, precisamente, estive na Vila do Piau,
Município de Piranhas, e lá o Vereador Luiz Trinta
clamava por carros da SUDENE para abastecer de
água potável a Vila. Isso em 8 de setembro. Já
quase 3 meses a partir daquele dia. Então a situação
de certo que piorou consideràvelmente. Ao dar êsse
depoimento, nobre Senador, quero, na verdade,
congratular-me com V. Ex.ª por suas providências
em socorro da gente desassistida do Sertão. Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre
Senador Luiz Cavalcante, ex-Governador de
Alagoas, anoto, com alegria, o testemunho de V.
Ex.ª, comprovando que a situação de Alagoas não
é boa, porque, além das conseqüências, em todo o
Estado, da longa estiagem do ano passado, o
nosso Sertão ainda continua em sêca.
Sr. Presidente, telegrafei ao Governador
José Tavares nestes termos:
"Governador José Tavares – Maceió –
Alagoas
Atendendo prontamente ao reclamo da
população de Piranhas e de Olho D'água do
Casado, ainda vítimas da sêca, no sentido do
abastecimento de água, bem demonstra o prezado
amigo sua sensibilidade para os sofrimentos
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do povo e corresponde à confiança dos que o
elegeram. Muito grato pela gentileza de sua
comunicação. Abraços. Arnon de Mello."
Apraz-me, Senhor Presidente, ao concluir,
assim, estas ligeiras palavras, destacar a atuação do
jovem Governante alagoano, que conheci menino de
calças curtas e vejo hoje eventualmente investido do
Govêrno do meu Estado e tão consciente de sua
responsabilidade e de sua missão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (não foi revisto
pelo orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ocupo a tribuna para fazer um registro.
Comemora-se hoje o "Dia Nacional e
Internacional do Doador Voluntário de Sangue". No
Brasil essa data foi instituída pelo Presidente
Castello Branco, por solicitação da Associação
Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue,
criada em 1949, e que hoje comemora mais um ano
de existência.
Também esta é a data da criação do Instituto
Estadual de Hematologia Artur Siqueira Cavalcanti,
do Estado da Guanabara, atualmente dirigido pelo
Dr. Hildebrando Marinho.
Sr. Presidente, é escusado falar-se dos
esforços, do trabalho, da abnegação dos que
labutam nesse Instituto, que em todos os momentos
mais difíceis, nas horas das catástrofes, através dos
doadores de sangue, presta serviço profundamente
humanitário.
Na última catástrofe que se abateu sôbre o Rio
de Janeiro, na Tijuca, onde dezenas de pessoas
perderam as suas vidas, o Instituto de Hematologia
estêve presente com a sua solidariedade, o seu
trabalho, o seu esfôrço, juntamente com os doadores
a êles filiados.
Sr. Presidente, no instante em que exalto
o Instituto de Hematologia, quero também ter
uma palavra de menção honrosa àqueles que
doam sangue, porque ninguém pode dar mais de si,
do que o seu próprio sangue. O sangue é a vida,
e quem dá o sangue ao seu semelhante quer que

êle viva. E criaturas que doam um pouco de suas
vidas, para que outras vidas existam, merecem os
nossos louvores. São populares, trabalhadores,
funcionários. A última vez que eu estive no
Instituto de Hematologia, onde tive a honra de
também levar um pouco do meu próprio sangue,
encontrei um grupo numeroso de militares da
Marinha. Ali, constantemente, comparecem praças
da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Corpo
de Bombeiros, da Polícia Militar, além de
populares. E a todos êsses quero expressar os
mais sinceros louvores.
Para concluir, Sr. Presidente, eu me permito
dizer duas palavras sôbre a Associação Brasileira
de Doadores Voluntários de Sangue.
Essa
Associação
é
presidida
pela
Excelentíssima Senhora Leonor Carlota Osório,
nobre dama da sociedade carioca, de excelsas
virtudes, que tem uma fôlha de inestimáveis
serviços prestados à Guanabara e ao Brasil,
através de sua atividade benemérita e cristã.
O Senado não ignora o Instituto de
Hematologia, a Associação Brasileira de Doadores
Voluntários de Sangue, como não ignora o
trabalho dos médicos, das enfermeiras e dos
funcionários e da benemérita Senhora D. Leonor
Osório. Por isso, neste instante, prestando-lhes
aqui singela homenagem, tenho a certeza de que
interpreto o pensamento de todos os Senadores.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENJAMIN FARAH: – Com muito
prazer.
O SR. VASCONCELOS TORRES: –
Exatamente para dizer que sendo V. Ex.ª do
Movimento Democrático Brasileiro, eu queria
testemunhar-lhe o apoio da Aliança Renovadora
Nacional, nas palavras oportunas que profere no
dia de hoje exaltando a figura do doador de
sangue. Data significativa, sem as comemorações
espalhafatosas de outras datas, mas que tem o
sentido humano e de benemerência que V. Ex.ª
soube ressaltar com muita oportunidade, com
muita segurança e, porque não dizer, com muita
autoridade também, porque conhece de perto o
que o Instituto de Hematologia vem fazendo.
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Relembro que, quando da catástrofe que
enlutou a Capital do Estado do Rio, a cidade de
Niterói, no incêndio do Circo Norte-Americano, foi o
Instituto de Hematologia que socorreu o povo
fluminense – o Hospital Antônio Pedro se encontrava
em greve. E eu, que no momento dou a palavra de
apoio do meu Partido às suas considerações,
ressalto, particularmente, o fato de que, embora
sediado na Guanabara, êsse Instituto atende a todo
o Brasil.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Agradeço
sinceramente a solidariedade e apoio de V. Ex.ª. Eu
falava em nome do MDB, em nome da Oposição;
agora que V. Ex.ª traz solidariedade da nobre e
brava bancada da ARENA, fiz-me porta-voz dos
Senadores das duas agremiações, e minha palavra
é, realmente, a do Senado da República, que
cumprimenta efusivamente a Associação Brasileira
de Doadores Voluntários de Sangue. E também
saúdo o Instituto Estadual de Hematologia da
Guanabara, bem assim a todos aquêles que tenham
atendido à conclamação dessas entidades, levando
um pouco de sangue, levando um pouco de vida,
levando, enfim, tudo que podem em benefício
daqueles que precisam subsistir. (Muito bem! Muito.
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, conforme o Eclesiastes,
"tôdas as coisas têm seu tempo, tôdas passam sob
os olhos do céu, segundo o têrmo que a cada uma
foi prescrito.
Há tempo de nascer e tempo de morrer.
Há tempo de plantar e tempo de colhêr o que
se plantou.
Há tempo de matar e tempo de sarar.
Há tempo de destruir e tempo de edificar.
Há tempo de chorar e tempo de rir.
Há tempo de se afligir e tempo de gozar.
Há tempo de espalhar pedras e tempo de as
reunir.
Há tempo de abraçar e tempo de se distanciar.

Há tempo de adquirir e tempo de perder.
Há tempo de guardar e tempo de desperdiçar.
Há tempo de rasgar e tempo de coser.
Há tempo de calar e tempo de falar, tempo de
amor e tempo de ódio; há tempo de guerra e tempo
de paz.
Hoje é dia de nascer, de colhêr, de sarar, de
edificar, de reunir, de abraçar, de coser, de falar, de
amar e de agradecer, porque é Dia de Ação de
Graças.
Um hino de louvor se levanta nos templos, nos
campos, nas fábricas, nos parlamentos, nos lares,
nos quartéis, por tôda parte no mundo livre e no
mundo escravizado, porque a gratidão vem da alma
e os homens lembrarão as graças recebidas.
Em genuflexão, mãos postas, ou sòmente em
pensamento, os homens se dirigirão a Deus, que ouvirá
e saberá dos sentimentos de quem lhe é grato.
Homens e Nações louvarão o Senhor.
Na angústia e na perplexidade da hora
tormentosa, os homens querem e necessitam de uma
trégua. Então não é hora de morrer, de matar, de
destruir, de afligir, de distanciar, de desperdiçar, de
rasgar ou de odiar.
A trégua é para as coisas do mal. É como se
hoje ninguém conhecesse o ódio, a inveja, a vaidade, a
vingança, a ingratidão, a mentira, a traição, o
sarcasmo, a deslealdade.
Para agradecer a Deus é preciso retomar a
pureza das crianças, onde há sempre auroras, lírios
abertos ao orvalho das madrugadas tranqüilas,
sonoridade macia de gorgeios, esquecimento, perdão,
tolerância, bondade, verdade, amor.
É dia de reencontros.
É dia da idealidade cristã.
Igualam-se, pelo menos no instante do
agradecimento, os humildes e os poderosos. Os
humildes sublimarão a riqueza da sua humildade. Os
poderosos sentirão, por momentos embora, a miséria
da sua opulência.
Todos
se
farão
iguais
perante
Deus na meditação da Ação de Graças,
e dessa reflexão, há de surgir, aqui e
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ali, a luz esplendente de alguma redenção.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com muito prazer.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Nobre Senador
Guido Mondin, estou sendo chamado com urgência
ao meu Gabinete. Vou ter que me ausentar durante
alguns minutos e não gostaria de interromper a sua
bela oração, êsse verdadeiro poema em prosa que
V. Ex.ª está fazendo, e que faz com essa iluminada
inteligência que Deus lhe deu. Mas não queria sair
sem consignar no discurso de V. Ex.ª a solidariedade
do MDB. V. Ex.ª, neste instante, fala pelos dois
Partidos, fala pelo Senado, fala por êsses milhões de
brasileiros que representamos nesta Casa do
Parlamento. O povo lá fora, mais uma vez, sobretudo
aquêles que não conhecem bem os nossos
sentimentos – porque tenho a impressão de que a
imensa maioria da Nação sabe que somos cristãos –
mas aquêles que não sabem que nós somos cristão,
mais uma vez têm oportunidade de sabê-lo. E não
sòmente alguns ignoram êste ponto, aqui, no Brasil,
mas também outros povos lá fora. Assim todos hão
de tomar conhecimento desta sua magnífica oração.
O discurso de V. Ex.ª, no Senado, honrará os Anais
desta Casa, porque, mais uma vez, nós estamos
tomando uma posição, estamos dizendo, ao Brasil e
ao mundo, que está palpitando, nos nossos
corações, a figura daquele pregador da Galiléia cuja
filosofia era estribada na paz, na fraternidade e no
amor. Receba, nobre Senador, a solidariedade do
meu Partido, que não pode ficar indiferente à sua
fala. Estamos com V. Ex.ª. Parabéns pelo seu belo
discurso.
O SR. GUIDO MONDIN: – Muito grato ao
caríssimo colega.
O mundo se perturba, se atropela, se
amargura, crestado na rejeição ao Criador.
Os homens estão a matar-se, mesmo sem
ódio, em nome de ideais indefinidos, porque onde
não há Deus não há definição.
O homem detesta o seu irmão que não aceita
o seu pensamento político.
O homem mata o homem, justificando-se com
o interêsse social.

O egoísmo e a vaidade esvaziaram os
corações, habitando-os de fel e ironia, que
transbordam das bocas para ferir sem piedade.
Atropelam-se as ambições na competição
doentia dos melhores postos e a sêde de poder
enegrece
as
consciências,
impelindo-as
à
atrocidade.
Deus falou, entretanto, pela voz de seu Filho e
para os séculos: amai-vos uns aos outros. Mas os
ouvidos se fizeram surdos e empedernidos os
corações. O homem chega ao fim do século XX mais
infeliz e atormentado do que nunca. Cansado e
desiludido, nega-se, entretanto, a retornar a Deus.
Impede-o o seu orgulho. Nem a fragilidade da vida,
nem a presença constante da morte penetram-lhe a
razão, envenenada pelo orgulho.
E pergunta, na sua ensandecida autosuficiência: por que Deus, se a ciência a tudo
explica? É a pergunta dos que consideram absurda e
inaceitável a idéia de Deus, por julgá-la um postulado
insuscetível de demonstração. Mas Deus se revela
na natureza como a causa se revela no efeito.
Absurda e inaceitável é, pelo contrário, a doutrina
que nega a existência do Criador, uma vez que se
funda num postulado incompreensível, qual seja o da
possibilidade de um efeito sem causa.
O Decálogo condensa tôdas as leis, mas o
homem o despreza porque quer o que mais
convenha aos seus desatinos. E teima, teima
orgulhosamente, em desconhecer a causa da sua
infelicidade. Por isso desconhece que o grande
problema do mundo hodierno é a repulsa a Deus e,
em conseqüência, a falta de fraternidade.
Para ser fraterno é preciso ser bom e para ser
bom é preciso ser simples. A simplicidade nada tem
a ver com a pobreza ou com a riqueza, porque é um
atributo da alma.
São as almas simples que hoje se curvam
perante o Senhor em Ação de Graças.
Não, não é o agradecimento pelos grandes
proventos, pela fortuna material obtida, nem pelas
glórias ou triunfos que passam.
O agradecimento que Deus ouvirá há de ser
das Nações que encontraram o seu caminho no Seu
caminho;
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há de ser do homem que viu sorrir de nôvo o
filho que ardia em febre ou que emergiu, salvo, de
uma escalada de perigos;
há de ser do homem que viu cobrirem-se os
campos com a semente que plantou;
há de ser do homem que pôde socorrer o seu
irmão;
há de ser do homem que sendo incumbido de
fazer a lei, a fêz justa;
há de ser do homem a quem não faltou
trabalho e que transformou o trabalho em pão;
há de ser do homem que podendo e sabendo
falar alto em nome de seus irmãos, clamou por
justiça;
há de ser do homem que, sofrendo revezes,
conservou seu coração sem rancores;
há de ser do homem que superou suas
derrotas com o triunfo da compreensão e a decisão
de novas lutas;
há de ser de todos os que não se abatem, os
que se sentem úteis e falam, e trabalham, e lutam
para o bem – e recolhem no seu coração as
legítimas vitórias que agradam a Deus.
Pois sendo êste dia de Ação de Graças, quero
agradecer também ao Senhor pelo muito que tenho
recebido, por tudo quanto tenho sido contemplado.
Quero agradecer por meus olhos que podem
ver tanto a primavera cobrindo a terra de flôres,
como a tristeza dos meus irmãos necessitados, para
que não me desvie dos meus deveres.
Quero agradecer por minhas mãos para que
nunca se cansem do trabalho e se abram sempre
para uma carícia ou um gesto generoso.
Quero agradecer por meus ouvidos para que
nunca ensurdeçam, nem para ouvir os que
desabafam em mim os seus tormentos, nem para os
que esperam em mim um pouco de auxílio para as
suas dificuldades.
Quero agradecer porque outras mãos
encontrei abertas quando fui pedir e outras ainda
para ajudar-me na tarefa que não podia enfrentar
sòzinho.
Quero agradecer pelos ouvidos que me
ouviram quando eu também necessitei confessar
meus desesperos.

Quero agradecer em meu nome e dos muitos
que assim procedem, pela oportunidade de socorrer
o próximo, êstes pedaços de humanidade que nos
procuram todos os dias, sucumbidos em aflição.
Quero agradecer, mesmo quando não
podemos socorrê-los, pela angústia que fica em nós,
condicionando-nos às nossa limitações, mas
ensinando-nos quotidianamente que as nossas
tarefas não podem cingir-se à vaidosa exibição dos
nossos talentos.
Mas o meu agradecimento maior está na
graça de procurar a Deus em todos os instantes e,
procurando-o, encontrá-lo, e Nêle abastecer-me para
tôdas as resistências.
Que o mundo se curve e eleve suas preces
neste Dia de Ação de Graças. Que o nosso Brasil
agradeça o caminho que encontrou e nêle desvende
tôdas as veredas da sua vocação, desmotivando
ressentimentos e ódios, e a todos confraternize num
grande estuário de justiça, de paz e de amor. (Muito
bem! Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos
Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (não foi
revisto pelo orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o projeto de lei de minha autoria,
aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos
Deputados, regulamenta o pagamento do 13ºsalário, e, como não poderia deixar de acontecer,
repercutiu nos meios sindicais. Dentre as
correspondências que recebi, desejo destacar a que
me foi enviada pelos ferroviários da Estrada de Ferro
Leopoldina, do Município de Campos. Todos
assinaram o documento, cuja leitura, Sr. Presidente,
solicito permissão para fazer.
(Lê.)
"Foi com muita alegria que vimos a publicação
do projeto de V. Ex.ª, mandando incluir um parágrafo
ao artigo 1º da Lei nº 4.090, que institui o 13º salário,
a fim de que sejam somadas, também, para efeito de
cálculo do pagamento, as gratificações, horas extras
e todos os adicionais recebidos pelos empregados.
Os aposentados da E. F. Leopoldina – homens
que tudo fizeram em prol do engrandecimento da-
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quela ferrovia – hoje alquebrados pela velhice e
conseqüentes males que a mesma acarreta –
julgam-se em situação idêntica à referida por V. Ex.ª,
por isso, vimos, há muito, por todos os meios,
pleiteando:
a) o pagamento integral, às viúvas ou
herdeiros, do valor percebido em vida pelo
aposentado, a exemplo dos militares;
b) o pagamento aos aposentados, como 13º
salário, do valor do adicional e da complementação,
assim como dos aumentos concedidos em várias
oportunidades.
Para efeito de pensão, graças à magnitude do
Decreto-Lei nº 956, de 13-10-1969, foi corrigida a
anomalia então existente, pois, não computava para
aquêle fim (pensão) os aumentos e adicionais.
Nossa homenagem aos seus idealizadores.
Para
melhor
entendimento
devemos
esclarecer que os aposentados da E. F.
Leopoldina recebem a sua aposentadoria em duas
parcelas e em datas diferentes, sendo uma pelo
Banco, em carnê antecipadamente fornecido,
constante do cálculo inicial do evento e sempre
acrescido do valor do salário mínimo que fôr
estabelecido; – e outra por intermédio do I. N. P.
S., em data variável, como complementação,
adicional (Lei nº 2.287/52) e aumentos. (Leis nº s
4.863/65 – 81/66 – 5.368/67 – 5.552/68 e mais
outras).
Acontece que o 13º salário é pago sòmente
sôbre o que figura do carnê, desprezando-se a
parcela paga pelo INPS e constante do adicional,
complementação e aumentos, em flagrante
prejuízo dos aposentados e pensionistas, já por
natureza sacrificados com a minguada importância
mensalmente recebida, depois de uma vida
inteiramente dedicada aos interesses da Emprêsa.
Na esperança de que V. Ex.ª – lídimo
representante
da
comunidade
e
nosso
insigne
conterrâneo
–
possa
incluir
no
seu
projeto
um
aditivo
em
benefício
dos aposentados e, noutra oportunidade, es-

tude também a nossa reivindicação no tocante ao
pagamento integral, às viúvas, do valor percebido em
vida pelo aposentado ou funcionário da ativa, creia o
ilustre Senador na amizade e consideração da nossa
classe.
Saudações e agradecimentos.
Campos, 3 de novembro de 1971."
(Seguem-se dezenas de assinaturas).
Sr. Presidente, êsse memorial foi assinado, não
sòmente pelos aposentados, mas por quantos, em
Campos, estão exercendo a sua atividade na Estrada de
Ferro Leopoldina.
Encampo a sugestão e daqui da tribuna informo a
êsses abnegados trabalhadores que já estou estudando
a melhor maneira de atender à reivindicação dêsses
ferroviários aposentados.
Há, realmente, uma anomalia no INPS que
precisa ser corrigida. Conheço casos dramáticos de
aposentados que antes recebiam cêrca de 500 cruzeiros
mensais e que, na aposentadoria, não percebem sequer
o salário-mínimo.
Conheço um drama, em Campos, de cidadão
que, ao curso de sua vida profissional, conseguiu
construir uma casa e que agora está anunciando para
venda, a fim de pelo menos ter direito, durante algum
tempo, a adquirir os gêneros alimentícios indispensáveis
à sua subsistência e de sua família.
Sr. Presidente, ainda em têrmos fluminenses,
queria dar ciência de um apêlo que será feito, mais uma
vez, a respeito da estrada de rodagem que liga Barra do
Piraí a Santa Rita de Jacutinga, passando por Ipiabas,
Conservatório, Pedro Carlos e Santa Isabel do Rio Prêto.
Essa estrada oferece sérios perigos, podendo, a
qualquer momento, registrar-se um acidente fatal e,
apesar das reclamações feitas pela imprensa, e da
tribuna, por mim, seguidamente, não se verificou nada
de positivo.
Tenho recebido correspondência, entre outras, do
Sr. Sebastião Carlos Martins de Farias, do Sr. Jorge de
Freitas Tinoco, inclusive com fotografias, dando conta do
estado precário em que se encontra essa rodovia.
Igualmente do Sr. Carlos Pinheiro de Lima.
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São relatos, Sr. Presidente, quase que
pungentes. Uma área importante, do ponto de vista
da produção leiteira do Estado do Rio, está com sua
economia pràticamente estiolada. E como havia o
compromisso de que, com a erradicação dos ramais
chamados deficitários, as estradas de rodagem
seriam construídas – e isso, Sr. Presidente,
infelizmente não aconteceu – está havendo ali,
realmente, um problema difícil, para o qual desejaria
chamar a atenção do eminente Ministro dos
Transportes, Coronel Mário David Andreazza.
Ainda relativamente a êsse assunto da
estrada, em substituição à ferrovia, tenho igualmente
um apêlo, em têrmos quase que lancinantes, de
cidadão que cria coelhos – Sr. Germano Hatsfeld –
que tendo acreditado que o coelho seria um
substituto
para
a
alimentação
brasileira,
principalmente no período de escassez, na
entressafra da carne bovina, investiu, e agora tem a
produção e não tem como escoar.
Vou pedir a V. Ex.ª que tôda essa carta faça
parte do meu discurso, como que um documentário,
para explicar, sem outras palavras, o que está
ocorrendo na região.
Desejo, também, no instante em que tenho
oportunidade de ocupar a tribuna, trazer um apêlo da
Câmara Municipal de Vassouras. Naquela edilidade,
o Vereador Carlos Salerno fêz um apêlo e solicitou
que êste chegasse aqui no Senado, por meu
intermédio, nos seguintes têrmos:
(Lê:)
"Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário,
que seja encaminhado ofício ao General Antônio
Adolfo Manta, DD. Presidente da Rêde Ferroviária
Federal, pedindo seja determinada a revisão da
ordem que sustou o "passe escolar", ordem dada
com a alegação de que as passagens foram
diminuídas em seu preço mínimo que de Cr$ 0,70
passou para Cr$ 0,50.
Justificação
O Regulamento Geral dos Transportes
(R.G.T.) em seus artigos 237, 238 e 239,
aprovado pelo Decreto nº 2.089, de 18
de janeiro de 1963, determina que seja

fornecido o "passe escolar" a alunos e
professôres.
A nova Constituição do Brasil, de 17 de
outubro de 1969, em seu título IV que dispõe
sôbre Família, Educação e Cultura, em seu art.
176 e seguintes, inspirada no princípio da
unidade Nacional, prevê o direito do Estado dar
assistência aos escolares.
Humanizando de forma patriótica a volta da
concessão dos "passes escolares", por preço
accessível, fará retornar aos bancos escolares,
só em nosso 7º Distrito, mais de 60 crianças,
cujos pais, já com sacrifício, pagavam um "passe"
mensal de Cr$ 2,80 e agora terão que
desembolsar diàriamente Cr$ 1,00, o que se
tornou impossível para êles.
Requeiro, ainda, que dêsse expediente seja
enviado cópias aos Ex. mos Senhores Senadores
Vasconcelos Torres e Marechal Paulo Tôrres e a
bancada da ARENA na Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do
Deputado José Carlos Vaz de Miranda.
Sala das Sessões, 4 de agôsto de 1971. –
Carlos Salerno, Vereador."
Sr. Presidente, apóio inteiramente essa
reivindicação e endereço ao General Adolfo
Manta, ao tempo em que sei que S. Ex.ª,
tomando conhecimento dêsse apêlo justo, reveja
também a situação dos aposentados da Estrada
de Ferro Central do Brasil, que tiveram os seus
passes cancelados. É uma pena que êsses
homens, que dispunham dessa regalia mínima,
depois de tantos serviços prestados à Ferrovia,
são homens que ultrapassaram o tempo normal
de serviço e que não abusam, absolutamente,
dos comboios da Estrada de Ferro Central do
Brasil. Apenas saem, deixam aquêle distrito para
a região onde o pagamento do seu ordenado lhes
é feito mensalmente.
Era, Sr. Presidente, uma ligação afetiva
que existia entre a estrada e seu antigo
servidor. Por mais economia que se queira
fazer,
por
mais
disciplina
administrativa
que se possa implantar, entendo que isto
poderia
ser
classificado
como
economia

– 450 –
de palito. Não altera, de maneira nenhuma, a
situação dos cofres da nossa principal ferrovia. E eu,
mais uma vez, reivindico do Gal. Manta esta
providência
de
conceder
novamente
aos
aposentados êsse direito que antigamente êles
possuíam.
Finalmente,
ainda
neste
caleidoscópio
fluminense, registro o aparecimento, na cidade de
Nova Iguaçu, do Correio Diário.
Nova Iguaçu, Sr. Presidente, com uma área de
776 quilômetros quadrados, engloba seis distritos:
Belfort Roxo, Cava, Japeri, Mesquita e Queimados,
além do distrito-sede. Sua vizinhança com a
Guanabara lhe facilita o transporte pelo mar e o
consumo de seus produtos, assegurando o
desenvolvimento de suas atividades industriais, além
de um mercado de trabalho muito próximo e atraente
pelos seus salários.
O Censo de 1970 registrou lá 728.031
habitantes, mas as estatísticas não-oficiais dizem
que ela já ultrapassou a casa do milhão. Tem
177.702 domicílios, 2.440 telefones, sete hotéis,
cinco bibliotecas, cêrca de sete mil automóveis e
dois mil caminhões, além de 39 emprêsas de ônibus.
Os 21 vereadores de sua Câmara – 12 da ARENA,
nove do MDB – disputaram os votos de 166.942
eleitores. E, para 23 paróquias, a cidade conta com
380 templos protestantes, 63 centros espíritas e 15
estabelecimentos hospitalares.
Nas 289 escolas primárias locais estão
matriculados 76.589 alunos. Existem 58 cursos de
ensino médio, com 17.638 matrículas; 40 cursos
secundários, sendo que oito comerciais, oito técnicos
e dez normais. E escolas de educação musical,
declamação, ballet, línguas e de educação
doméstica, além de uma Faculdade de Filosofia, e
outras faculdades que estão sendo implantadas no
Município.
O Correio Diário resulta da transformação
do prestigioso semanário Correio da Semana,
fundado pelo jornalista Dionísio Bassi, que durante
muitos anos prestou serviços não apenas à região
iguaçuana, mas a tôda a Baixada Fluminense, aos
municípios de Nilópolis, Caxias, São João de Meriti,
Magé e Itaguaí. No aparecimento do jornal, que agora

tem como Diretor Superintendente o empresário
petropolitano Arinos Afonso Botelho, um jornalista
tarimbado e que é, também, dirigente da Tribuna de
Petrópolis, figura a seu lado, como coordenador e
como elemento de assessoria para os problemas de
Nova Iguaçu, o jornalista que acabo de mencionar,
Dionísio Bassi, que é o fundador do órgão. Quero
enviar os meus votos de congratulações a êsses dois
jornalistas, Dionísio Bassi e Arinos Affonso Botelho,
pelo surgimento, na semana passada, de mais êste
diário na terra fluminense, que dá bem a medida do
município de Nova Iguaçu.
E agora, Sr. Presidente, não por mim, mas
pelo nobre Senador Osires Teixeira, que me solicitou
desse ciência à Casa de um projeto que apresenta.
S. Ex.ª foi chamado com urgência, em atendimento a
compromisso inadiável, e apenas por um preceito
regimental, desejando que seu projeto pelo menos
fôsse noticiado, no dia de hoje, e que o Senado da
República dêle tomasse conhecimento, me deu essa
incumbência, que aceitei prazerosamente, cumprindo
êsse dever de coleguismo e amizade.
O nobre Senador Osires Teixeira apresenta
projeto que altera o art. 1º da Lei 2.004, de 3 de
outubro de 1953, dispondo sôbre o monopólio da
distribuição de petróleo e de combustíveis líquidos
seus derivados em cada lado do eixo das rodovias
federais da Amazônia Legal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste "Cineac"
parlamentar, cumpri a minha missão no dia de hoje.
(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR VASCONCELOS TORRES EM SEU
DISCURSO
"Ex.mo Sr.
Vasconcelos Torres
M.D. Senador Federal
Brasília DF
Ref.: Construção de rodovia em substituição
de ferrovia extinta
Prezado Senhor Senador Vasconcelos Torres:
Acuso
o
recebimento
do
seu
telegrama:
"Seu
documento
devidamente
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encaminhado pt saudações" e agradeço a gentileza
de sua resposta.
Lamentàvelmente devo informar que está
fazendo UM ANO (1 ano) desde que foi extinto o
serviço ferroviário da EFL entre as estações de GOV.
PORTELA a VASSOURAS e que, até o momento,
não foi dado início à construção da rodovia
prometida. O povo desta região continua lutando
contra um grande número de problemas oriundos da
ausência de uma boa estrada.
Recorremos, por isto, mais uma vez a V. Ex.ª
pedindo os seus bons ofícios no sentido de ser
construída, o mais ràpidamente possível, uma
ligação rodoviária, ligando Gov. Portela – Morro Azul
– Sacra Família a Vassouras, aproveitando, de
preferência, o leito já existente da extinta ferrovia.
Certos de podermos contar com o vosso
valioso apoio de nossas justas reivindicações,
pedimos aceitar, de antemão gratos, os protestos de
nossa admiração e estima. – Germano H. Hartzfld."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo destacar a importância, para
o desenvolvimento nacional, de um nôvo processo
tecnológico brasileiro e relativo à cultura de fórmio
para a produção de celulose e papel.
Temos sustentado que sem tecnologia própria
não haverá verdadeiro desenvolvimento nacional. A
importação de tecnologia estrangeira não resolverá,
nos seus fundamentos, o desafio do nosso
desenvolvimento.
É claro que não podemos desprezar a
tecnologia estrangeira, mas não podemos recebê-la
sem o espírito crítico de adaptação e adequação
dessa tecnologia à nossa realidade.
Já tivemos oportunidade de manifestar desta
Tribuna os aspectos graves que levam a uma
atuação dominante das tecnologias estrangeiras que
nos custam royalties, assistência técnica e outros
ônus, num volume que hoje se eleva, anualmente, ao
montante do orçamento de 7 Estados do Brasil
reunidos.

Neste momento, estamos sendo convocados
para a Comissão que vai debater o Código de
Propriedade Industrial, onde, por iniciativa do
Departamento Nacional de Propriedade Industrial,
estão sendo tomadas providências de base em relação
a essa matéria. Por isto, a êsse Projeto o MDB dá seu
apoio e seu entusiasmo. E vê, no mesmo, uma das
manifestações desta campanha que deve ser feita para
o desenvolvimento efetivo do Brasil: desenvolvimento
para dentro e não desenvolvimento para fora.
Além do ônus econômico, a importação
tecnológica de simples transplante traz o
inconveniente gravíssimo da inadequação às
nossas condições.
Inúmeros pronunciamentos foram feitos
neste plenário, sôbre as conseqüências desta
importação inadvertida de tecnologias, como no
caso da industrialização do Nordeste.
Hoje, Sr. Presidente, pretendemos não fazer,
apenas, o trabalho de crítica e advertência em relação
ao problema, mas, como temos feito em outras
oportunidades, o de apoio e de estímulo a uma
invenção que acaba de ser premiada exatamente na
linha dêste interêsse fundamental do nosso
desenvolvimento. Trata-se do processo de cultura do
fórmio para a produção de papel e celulose, trabalho de
pesquisa e estudo, realizado por um advogado que
deixou o trabalho jurídico para se ocupar da agricultura
e da tecnologia. Com o título de "Fórmio-Celulose", o
Dr. José Pires Castanho Filho apresentou à IV
Convenção Anual da Associação Técnica Brasileira de
Celulose e Papel uma tese que acabou recebendo
consagradora aprovação e o primeiro prêmio dêste
certame. Trata-se de um processo de investigação
dentro das nossas possibilidades e da nossa realidade.
O papel, no Brasil, tradicionalmente vem sendo
feito com base na celulose do pinheiro, mediante
uma tecnologia que nos veio da Suécia e de outros
países nórdicos. Mas há possibilidades nacionais.
Houve uma experiência com o eucalipto, vitoriosa.
No entanto, mais revolucionária e mais
importante pelas suas implicações econômicas e
sociais, talvez seja esta nova tecnologia da
produção de celulose de papel com base no
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fórmio, cultura que pode ser feita em pequenas
propriedades, com produtividade rápida, de dois a três
anos.
As vantagens dêsse processo foram destacadas
no folheto que a Convenção acaba de publicar, e que
chega às nossas mãos.
Em primeiro lugar, há um benefício de ordem
técnica. A criação de uma tecnologia original brasileira,
de baixo custo de produção e de resultados excelentes,
quanto à qualidade da celulose obtida e do papel
produzido. Duas organizações de maior idoneidade no
Brasil manifestaram-se sôbre o problema: o Instituto
Agronômico de Campinas e o IPT, Instituto de Pesquisas
de Tecnologias, que funciona junto à Universidade de
São Paulo, de fundação do saudoso Paula Sousa,
Professor emérito da Escola Politécnica de São Paulo.
Êsses dois organismos apresentam laudos conclusivos,
demonstrando as extraordinárias qualidades e
vantagens econômicas e técnicas dêsse nôvo processo
de produção de celulose e papel, com base no fórmio.
Há outra vantagem, Sr. Presidente. As condições
particulares da implantação da lavoura do fórmio
permitem uma solução econômica, de alto significado
social, que é o de associar os pequenos agricultores da
região ao empreendimento, poupando ao industrial
investimentos de vulto na produção da matéria-prima, e
decorrendo daí uma divisão melhor da renda gerada
pela atividade, com felizes reflexos para tôda a região.
Está ai o efeito econômico e social, não apenas
para os grandes empreendimentos, mas também para
empreendimentos
pequenos,
que
desenvolvem
realmente a população brasileira; e não, apenas, para os
grandes empreendimentos econômicos que se instalam
no Brasil.
Esta descoberta e sua comprovada eficiência
após uma experiência de cinco anos, que é o tempo que
durou a pesquisa, torna o seu autor, José Pires
Castanho Filho merecedor dêste prêmio e, mais do que
isso, do elogio, do apoio e do estímulo do poder público.
É preciso que o Congresso Nacional e os órgãos oficiais
apoiem e estimulem iniciativas dessa ordem.
O
reconhecido
espírito
inventivo
dos
nossos
técnicos
e
dos
nossos
cientistas precisa ser apoiado e estimu-

lado, porque é com esta modalidade de investigação
e de estudo que se pode criar uma tecnologia
autênticamente nacional, e produzir em condições de
integrar a comunidade na produção.
Trata-se de evento de profunda significação,
que é um exemplo entre centenas de outros.
Pequenos inventores, assim agindo, estão criando,
realmente, as bases de um desenvolvimento
autênticamente nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio Brito.
O SR. FLÁVIO BRITO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes
de ultimarmos os trabalhos desenvolvidos durante
mais um período de atividades desta Casa, desejo
referir-me a uma questão da mais alta significação
para tôda uma área imensa de nosso País.
Trata-se da grandiosa luta que desde algum
tempo vem se travando na Amazônia. Em nosso
Estado, particularmente, somos testemunha do
gigantesco esfôrço dispendido nos últimos anos pela
Administração Estadual e Federal, com vistas a levar
àquela enorme região as condições necessárias e
indispensáveis para o aproveitamento de vasto
potencial de riquezas, até bem pouco tempo
totalmente inexplorado.
Já em março dêste ano o Sr. Governador
do Estado do Amazonas, Cel. João Walter de
Andrade, apresentava o seu "Plano de Govêrno"
para o período 1971-1974. Tivemos oportunidade
de conhecer o excelente trabalho então legado à
comunidade amazonense.
O Plano de Govêrno resultante dos
trabalhos de laboriosa equipe técnica do mais alto
gabarito, afigura-se-nos como um dos primeiros e
mais eloqüentes atestados da capacidade do
Governador João Walter, à frente do Executivo
amazonense.
O
Programa
oferece
uma
análise
circunstanciada
dos
diversos
setores
da
atividade
econômica
e
social,
proporcionando
um
panorama
bastante
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compreensivo da situação conjuntural do Estado, e
ainda um disciplinamento e racionalização das
diversas tarefas a serem executadas. Estabelece-se
uma estratégia, definem-se os mecanismos de ação,
e por fim são determinadas as metas a atingir, de
modo objetivo e coerente, caracterizando-se o Plano
pela adoção de "uma ótica que permitisse apreender
e interpretar o sistema econômico e social
amazonense, nas peculiaridades marcantes que o
individualizam".
Cremos ser dispensável tecer maiores
comentários sôbre a extraordinária dimensão do
Programa de Govêrno do Amazonas, de vez que se
trata de extenso trabalho, por demais abrangente.
Por isso mesmo, quaisquer de seus aspectos
que queiramos abordar, ficariam incompletos nestas
rápidas considerações que estamos fazendo.
Entretanto, não poderia me furtar a
oportunidade de manifestar-me sôbre o problema da
educação no Amazonas, especialmente sôbre o
ensino técnico-superior, como condição necessária
para formação da mão-de-obra especializada e como
recurso propiciador das condições de pesquisa para
o desenvolvimento das indústrias da região.
Já existe, aliás, em mãos do Sr. Secretário de
Educação do Estado do Amazonas, um anteprojeto
de criação da Universidade de Tecnologia da
Amazônia e que seria um centro modêlo de ensino
superior, estruturado de modo revolucionário, de
maneira a indentificar-se com as principais reformas
preconizadas pela Reforma Universitária.
Os estudos atualmente existentes sôbre a
criação desta Escola Superior informam não só da
viabilidade, mas também e principalmente da
necessidade de criação de uma Universidade
Tecnológica no Estado, a fim de suprir as exigências
impostas pela implantação de indústrias na área.
É fácil compreender que o desenvolvimento da
Região Amazônica não poderá efetuar-se numa
permanente dependência técnica do Sul do País. A
própria região deve, pois, forjar uma tecnologia local,
conforme as peculiaridades regionais, para que
possa desenvolver um sistema de pesquisas

orientadas para a dotação de recursos naturais.
Em Reunião Ministerial de 29-10-71, o
Excelentíssimo Sr. Presidente da República, General
Emílio Garrastazu Médici, convocava o empresariado
nacional para as ambiciosas metas na conquista da
Amazônia. Naquela ocasião foi feito pelo Govêrno um
relato das principais realizações concretizadas, ao
mesmo tempo em que se propunha a redobrar os
esforços para a integração da Amazônia. Recomendava
o Sr. Presidente da República o aceleramento de novas
medidas. Propunha-se a "incrementar a navegação
fluvial para as concentrações urbanas, acelerando-se,
para tal fim, a construção dos portos projetados e dandose novas dimensões à frota já em operação".
Relativamente às propecções geológicas, asseguravase, "com base no conjunto de informações recolhidas
acêrca das características geológicas da região, bem
como da cobertura vegetal, hidrográfica e natureza do
solo, a demarcação com segurança, das zonas que
melhor se prestem, pela suas peculiaridades, ao
aproveitamento econômico".
Como resultado dos estudos feitos sôbre os
recursos minerais, deveriam ser redobradas as
pesquisas para que novas jazidas minerais, além das de
ferro, bauxita e cassiterita, venham também a contribuir,
em breve, para o desenvolvimento do País". Também os
trabalhos sôbre o suprimento de "energia elétrica aos
pólos econômicos da Amazônia", deveriam igualmente
ser reativados. Era ainda recomendado pelo Sr.
Presidente da República o início de "estudos imediatos
para instalação na Amazônia de um centro de pesquisas
acêrca dos trópicos úmidos, em condições de formular
diretrizes adicionais quanto à adaptação do ser humano
às peculiaridades da vida no universo amazônico". No
plano das comunicações, não são menos ambiciosas as
metas que se deverão desenvolver, e visam exatamente
a dar maior "eficiência ao serviço postal nas áreas
adjacentes à Transamazônica", estabelecendo-se
também um sistema de telecomunicações que
ligue entre si e com o resto do País as
localidades de Estreito, Marabá, Altamira,
Itaituba, Humaitá e Santarém, estendendo-se
êsse serviço às agrovilas, bem como aos de-
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mais núcleos urbanos que venham ali a constituirse".
Depreende-se, desta feita, quão ambiciosos
são os objetivos propostos na consecução dos
Programas. Para tanto, o Sr. Presidente da
República convocava tôdas as fôrças empresariais
do País, a fim de se aglutinarem e cumprirem com o
Govêrno a importante tarefa de integração nacional.
A iniciativa privada tem uma função primordial nessa
missão, não só por dever patriótico e também como
beneficiária do progresso e do desenvolvimento
integral desta Nação.
Ninguém ignora que a contaminação do
progresso em novas áreas significa a integração de
milhares de brasileiros a novos padrões de confôrto
e comodidades, o que em última instância significa a
abertura de novos mercados às emprêsas, com
múltimas e vantajosas conseqüências para tôda a
comunidade nacional.
A
busca
dêstes
objetivos
implica,
evidentemente, num vasto conjunto de medidas
complementares, dentre as quais podemos situar a
criação de uma Universidade Tecnológica. Já
fizemos salientar que o processamento dos trabalhos
de construção da Amazônia não pode permanecer
na dependência tecnológica do Sul. Os centros de
pesquisa para suprimento das necessidades
impostas pelas indústrias devem situar-se na própria
região. Esta condição se faz necessária em razão de
vários fatôres, como as peculiaridades regionais e a
distância dos demais centros econômicos. Ademais,
a integração mais ampla só pode processar-se
mediante a implantação, no próprio local, dos
recursos e condições exigidos para execução dos
Programas e Projetos.
A Universidade de Tecnologia da Amazônia,
segundo o seu anteprojeto, apresenta um tipo de
organização realmente revolucionário. Além de
prever uma estrutura curricular nos moldes definidos
pela Reforma Universitária, esta Escola Superior
pretende organizar-se administrativamente como
uma Universidade-Emprêsa.
Destarte, dentre seus objetivos figura também
a prestação de serviço de pesquisa tecnológica,
oferecendo um amplo trabalho de assessoria técnica
aos mais variados setores de atividade.

Podemos vislumbrar o importante papel que
esta Universidade poderá desempenhar no campo
das pesquisas minerais e nos demais ramos das
atividades extrativas. O mesmo potencial de
recursos naturais da Região Amazônica poderá
oferecer perspectivas altamente promissoras para
sua exploração, se concretizados os planos de
criação desta Universidade.
A sua função poderá, assim, desdobrar-se em
múltiplos aspectos, desde a formação da mão-deobra especializada tão necessária à região, como
também para oferecer serviços técnicos e de
pesquisas sôbre vários setores da indústria.
Como entidade propiciadora de mão-de-obra
especializada, devemos realçar que o anteprojeto da
Universidade prevê a formação de Engenheiros de
Operação com três anos de formação universitária,
proporcionando formação de profissionais em cêrca
de dez modalidades diferentes da Engenharia, de
acôrdo com as necessidades mais comuns na área.
À guisa de esclarecimento, queremos
lembrar que a Universidade de Tecnologia da
Amazônia, de acôrdo com os estudos preliminares
realizados, prevê a formação de Engenheiro
Geólogo, Engenheiro de Edificações, Engenheiro
Florestal, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de
Construção de Estradas, Engenheiro Eletrônico,
Engenheiro Civil, Engenheiro de Minas e
Metalurgia, Engenheiro Eletrotécnico. QuímicoIndustrial e Veterinário. Tôdas estas modalidades
teriam
seus
currículos
estruturados
na
conformidade com as recomendações do Parecer
nº 25/65 do Conselho Federal de Educação, sôbre
a regulamentação dos cursos de Engenharia de
Operação.
Neste
nosso
pronunciamento
não
pretendemos relacionar senão alguns dos
aspectos desta Universidade, já definidos no seu
anteprojeto. Queremos, sim, realçar a sua
importância como um projeto complementar aos
Programas dos Governos do Estado e da União,
bem assim, como entidade propiciadora de uma
infra-estrutura tecnológica para sustentação e
atendimento da demanda de serviços de pesquisa
exigidos pelas emprêsas instaladas naquela
região.
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Além de oferecer um inestimável centro de
treinamento especializado, a indústria contará
com os laboratórios e oficinas desta Universidade
para exploração da matéria-prima e obtenção de
produtos, e poderá ainda converter-se num centro
tecnológico orientador na própria instalação dos
projetos industriais.
Desejamos,
pois,
sensibilizar
o
empresariado nacional sôbre a criação da
Universidade de Tecnologia da Amazônia, pois
que a sua fundação será medida do mais alto
significado, relativamente à convocação do Sr.
Presidente da República, na sua meta de
conquista de nossas riquezas, especialmente
através do Programa de Integração Nacional –
PIN e PROTERRA.
Deverá, igualmente, merecer a mesma
ressonância, o Plano de Govêrno do Amazonas
apresentado pelo Sr. Governador.
Dirigimos,
assim,
nosso
apêlo
ao
empresariado brasileiro e conclamamos todos a
que nos sensibilizemos ante o extraordinário
projeto de criação da Universidade de Tecnologia
da
Amazônia.
O
empresariado
nacional
seguramente compreenderá as dimensões desta
Universidade, e não recusará o seu apoio
financeiro para elaboração e implantação de tão
relevante projeto.
Podemos adiantar ao Sr. Governador, Cel.
João Walter, o apoio dos Parlamentares
amazonenses para desenvolvimento dêste Centro
Tecnológico, destinado que está, a exercer um
verdadeiro pólo de irradiação da tecnologia para
tôda a Região da Amazônia. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Mas nenhum dos Srs. Senadores desejando
usar da palavra, vou encerrar a Sessão, antes
convocando a Casa para uma Sessão
Extraordinária, hoje, às 18,30 horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação em turno único, do Requerimento
nº 253, de 1971, de autoria do Sr. Senador Ney

Braga, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
do discurso proferido pelo Senador Guido Mondin, no dia
19 de novembro de 1971, em homenagem ao Dia da
Bandeira, na praça defronte do Palácio do Congresso
Nacional, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 612, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 34, de 1971 (nº 50-A/71, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato do Presidente da
República, que determinou a execução do Decreto de 24
de abril de 1969, que concedeu aposentadoria a Oscar
Nogueira Barra no cargo de Juiz Classista do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região tendo:
PARECER, sob nº 596, de 1971, da Comissão:
– de Finanças, favorável.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 103, de 1971 – DF, que retifica a Lei nº 5.641,
de 3 de dezembro de 1970, que estima a Receita e fixa
a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro
de 1971 (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão anterior),
tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 611, de 1971,
da Comissão:
– do Distrito Federal.
4
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº
262, de 1971 (nº 467, de 1971, na origem), pela qual o
Presidente da República submete ao Senado a escolha
do Senhor QUINTINO SYMPHOROSO DESETA para
exercer a função, em comissão, de Embaixador do Brasil
junto ao Govêrno da Republica Islâmica do Paquistão.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 35 minutos.)

177ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir
Milet – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Távora – Waldemar Alcântara – Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro
– Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de
Mello – Luiz Cavalcante – Augusto Franco –
Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio
Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos
Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto –
Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto –
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando
Zancaner – Benedito Ferreira – Emival Caiado –
Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto
Müller – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos
Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso
Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido
Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
A lista de presença acusa o comparecimento de
61 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
– Nº 594, de 25 do corrente, comunicando a
aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado
nº 84/71, que altera a Lei nº 4.319, de 16 de março de
1964, que cria o Conselho de Defesa da Pessoa
Humana. (Projeto enviado à sanção em 25-11-71).
PARECERES
PARECER
Nº 622, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 46, de 1971, que exclui as
entidades sindicais do conceito de "emprêsas", para os
fins previstos no artigo 69, III, e seu parágrafo único, da
Lei Orgânica da Previdência Social (nº 3.807, de 1960).
Relator: Sr. Heitor Dias
O projeto é simples como o seu objetivo. Tem em
mira excluir as entidades sindicais da obrigação de
recolherem ao INPS a cota que, por lei, lhes compete
relativamente aos que lhes prestam direto e permanente
serviço.
PARECER
Somos, de plano, contrários à aprovação do
projeto, por considerá-lo inconstitucional, injurídico e
inconveniente.
Inconstitucional, por admitir, dentro da estrutura
vigorante das entidades sindicais, uma discriminação
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injustificável. Injurídico, por ferir frontalmente o
sistema básico da Consolidação das Leis do
Trabalho. Inconveniente, por vir reduzir a fonte de
receita do INPS que já tem, sob a sua
responsabilidade, um acervo muito grande de
compromissos, sobretudo quando se atribuiu ao
órgão obrigações novas, muito além das
estabelecidas em conformidade com os objetivos
que
inspiraram,
inicialmente,
o
sistema
previdenciário entre nós, e que, sabidamente, se
limitava a assegurar aposentadorias e pensões.
Por outro lado, não é para compreender que
os sindicatos, a quem está, precìpuamente,
reconhecido o dever de pugnar pelos direitos do
trabalhador, sejam êles mesmos que se revistam de
prerrogativas que contrariam, frontalmente, a sua
finalidade.
Não se argúa que, desvinculado o sindicato do
compromisso de recolher a cota previdenciária que
lhe cabe por lei, na sua condição de entidade
patronal, não estariam os seus empregados
impedidos de continuar como associados do INPS.
Não colheria o argumento. Primeiro, porque
passariam êstes a ser contribuintes voluntários,
qualificação que, a nosso ver, a bem do
fortalecimento,
ou
mais
precisamente,
da
sobrevivência do sistema previdenciário, cuja
estrutura financeira há de estar, invariàvelmente,
baseada em cálculos atuariais, deverá desaparecer.
Segundo, porque viria a medida onerar a receita do
empregado, que passaria a recolher ao INPS, para
salvaguarda de seus direitos, uma cota duplicada,
isto é, 16% sôbre o seu salário mensal.
A Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2º),
bem como a Lei de Previdência Social (art. 4º)
definem bem o sentido de emprêsa, do qual
decorrem as obrigações das entidades sindicais para
com o INPS.
Pela rejeição, por inconstitucional e injurídico.
É o nosso parecer. S.M.J.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias,
Relator – Eurico Rezende – Gustavo Capanema –
Accioly Filho – Antônio Carlos – Wilson Gonçalves –
Franco Montoro – José Sarney – Helvídio Nunes.

PARECER
Nº 623, DE 1971
da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 1971, que
"aprova alterações na ortografia da língua
portuguêsa, e dá outras providências."
Relator: Sr. Gustavo Capanema
Em 1931, o Govêrno Provisório baixou
Decreto nº 20.108, mandando adotar nas repartições
públicas e nos estabelecimentos de ensino do País,
a ortografia simplificada já vigente em Portugal, havia
muitos anos. A nova ortografia então adotada
resultava do acôrdo celebrado, naquele mesmo ano,
entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia
das Ciências de Lisboa.
Passaram-se os anos, e foram ocorrendo
variações diversas e contraditórias no nosso sistema
ortográfico. Dêste modo, deixou de haver unidade de
ortografia entre o Brasil e Portugal; essa unidade não
havia nem mesmo dentro do nosso próprio País.
Estavamos nas proximidades do ano de 1943.
Nessa situação caótica, com relação a
problema de tamanha importância cultural, o
problema da unidade ortográfica da nossa língua,
não só dentro do Brasil, mas em todo o mundo de
língua portuguêsa, entendeu o Ministro da Educação
de comunicar à Academia Brasileira de Letras o
propósito do nosso govêrno de promover, entre o
Brasil e Portugal, a assinatura de uma convenção,
mediante
a
qual
os
dois
governos
se
comprometeriam a manter a unidade ortográfica da
língua portuguêsa. Foram feitas as negociações, e
no fim de 1943, assinou-se em Lisboa a convenção.
Êsse pacto, que, na conformidade das
constituições dos dois países, veio a entrar, vàlidamente,
em vigor, não foi até agora denunciado nem modificado.
Tentativas diversas foram feitas, desde a
assinatura da convenção de 1943, para dar à nossa
língua sistema ortográfico uniforme e que seja aceito e
adotado pelas elites culturais e pelo ensino tanto de
Portugal como do Brasil.
Até
agora,
porém,
a
ortografia
que, de acôrdo com a lei, vem sendo ado-
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tada no Brasil é a do chamado Pequeno Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguêsa, organizado em
1943 pela Academia Brasileira de Letras. Essa
ortografia, em numerosos pontos, diverge da
adotada em Portugal.
O projeto de lei, aprovado pela Câmara dos
Deputados, e agora sujeito à revisão do Senado
Federal, manda introduzir, no sistema do Pequeno
Vocabulário de 1943, algumas modificações, às
quais aquiesceram, sendo consultadas a Academia
Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de
Lisboa.
A Comissão de Educação e Cultura dá parecer
favorável ao referido projeto. O Congresso Nacional,
adotando-o, não viola em nada a convenção
assinada em Lisboa em 1943.
Cumpre reconhecer que, com a lei resultante
do projeto vindo da Câmara dos Deputados, o nosso
sistema ortográfico, em alguns pontos, melhorará.
Mas, por outro lado, é de lamentar que, apesar das
novidades agora introduzidas, a ortografia de
Portugal, em muitos pontos, divergentes, e, portanto,
que a finalidade essencial da convenção de 1943,
isto é, a unidade ortográfica da língua portuguêsa,
ainda não será atingida.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Cattete Pinheiro, Presidente em exercício –
Gustavo Capanema, Relator – Benjamin Farah –
Milton Trindade.
PARECER
Nº 624, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício S nº 36, de 1971 (nº 33/71-P/MC do
Supremo Tribunal Federal), do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, remetendo cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos de
Representação nº 856, do Estado de Alagoas, o qual
declarou a inconstitucionalidade das expressões
finais do art. 50, § 1º, da Constituição daquele
Estado.
Relator: Sr. Gustavo Capanema
A
vigente
Constituição
de
Alagoas, dispondo sôbre o Tribunal de Contas

do Estado, estabeleceu, no art. 50, o seguinte
parágrafo:
"§ 1º – O Tribunal compor-se-á de sete
membros, com a denominação de Conselheiros e
exercerá, no que couber, as atribuições previstas
no art. 115 da Constituição da República,
ressalvada a iniciativa de propor a criação e a
extinção de cargos e a fixação dos respectivos
vencimentos, que é da competência exclusiva do
Poder Executivo."
O Tribunal de Contas estadual, atingido
numa de suas prerrogativas essenciais, mediante
representação dirigida ao Procurador-Geral da
República, solicitou-lhe que argüisse, perante o
Supremo
Tribunal
Federal,
a
inconstitucionalidade das seguintes expressões
finais do dispositivo acima transcrito: "ressalvada
a iniciativa de propor a criação e a extinção de
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos,
que é da competência exclusiva do Poder
Executivo."
A Assembléia Legislativa, solicitada pelo
relator a dar informações sôbre a matéria,
procurou justificar a constitucionalidade do texto
transcrito do art. 15 da Constituição do Estado.
Todo o seu longo arrazoado consiste em afirmar
que, no sistema constitucional federal, a iniciativa
de propor a criação ou a extinção de cargos e a
fixação dos respectivos vencimentos pertence,
dentro de cada um dos três podêres, aos seus
respectivos órgãos estruturais e que esta deve
ser regra obrigatória também nos sistemas
constitucionais estaduais. E acrescenta que os
Tribunais de Contas, tanto o federal como os
estaduais, não têm a categoria de órgãos de
qualquer dos três podêres.
O eminente Relator, Ministro Carlos
Thompson Flôres, discordou, dizendo que a
Constituição Federal atribuiu aos tribunais
judiciários federais a prerrogativa de propor ao
Poder Legislativo a criação ou a extinção de
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos
(art. 115) e, neste ponto, equiparou o Tribunal de
Contas da União àqueles tribunais judiciários (art.
72).
O
relator,
partindo
da
idéia
de
que
essa
regra
deve
prevalecer
nos
sistemas de governos estaduais, concluiu
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dizendo que a representação do Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas merecia acolhimento.
Acrescentou que o Supremo Tribunal Federal, em
1968, já tinha adotado êsse procedimento com relação à
Constituição do Estado do Espírito Santo, que incidira na
mesma espécie de inconstitucionalidade.
O Tribunal resolveu, por unanimidade, acolher a
representação. A decisão foi publicada devidamente, e
transitou em julgado.
Somos, desta maneira, de parecer que o Senado
Federal deve aprovar resolução, suspendendo, por
inconstitucionalidade, no § 1º do art. 50 da Constituição
do Estado de Alagoas, as seguintes expressões:
"ressalvada a iniciativa de propor a criação e a extinção
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos, que
é da competência exclusiva do Poder Executivo", nos
têrmos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 58, DE 1971
"Suspende a execução no § 1º do art. 50 da
Constituição do Estado de Alagoas das expressões:
"ressalvada a iniciativa de propor a criação e a extinção
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos, que
é da competência exclusiva do Poder Executivo",
declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 1º – É suspensa a execução das expressões
"ressalvada a iniciativa de propor a criação e a extinção
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos, que
é da competência exclusiva do Poder Executivo" do § 1º
do art. 50 da Constituição do Estado de Alagoas,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Salas das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Gustavo
Capanema, Relator – Eurico Rezende – José Sarney –
Antônio Carlos – Accioly Filho – Helvídio Nunes – Wilson
Gonçalves – José Lindoso.

PARECER
Nº 625, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Ofício S nº 42, de 1971 (Of. nº 43/71P/MC do Supremo Tribunal Federal) remetendo
cópias das notas taquigráficas e do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário nº 70.357, do
Estado do Espírito Santo, o qual declarou a
inconstitucionalidade do art. 203 e seu parágrafo
único, da Lei nº 305/66, alterada pela de nº 3/67,
do município de Cariacica, naquele Estado.
Relator: Sr. Gustavo Capanema
A Viação Jardim América Ltda e outros
requereram mandado de segurança contra a
Prefeitura Municipal de Cariacica, Estado do
Espírito Santo, a fim de se eximir do pagamento
da taxa de renovação de licença estabelecida
pelo art. 203 e seu parágrafo único, da Lei
Municipal nº 305, de 1966, alterada pela de nº 3,
de 1967. O Juiz de Direito concedeu a segurança.
Houve recurso necessário e voluntário. O egrégio
Tribunal
de
Justiça,
unânimemente,
deu
provimento a ambos, cassando a segurança.
Foi interposto, pelos autores do pedido,
recurso extraordinário, de que foi relator o ilustre
Ministro Carlos Thompson Flôres.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
acompanhando o parecer do Procurador-Geral da
República e o voto do relator, conheceu do
recurso e lhe deu provimento, restabelecendo a
sentença do Juiz de Direito da comarca de
Cariacica.
Entendeu o Tribunal que o legislador
municipal violou o art. 19, § 2º da Constituição de
1967, assim como o parágrafo único do art. 77 do
Código Tributário Nacional. A decisão foi tomada
por
unanimidade.
Publicada
devidamente,
transitou em julgado.
Somos,
assim,
de
parecer
que
ao Senado Federal, na forma do art. 42, nº
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VII da Constituição, cumpre adotar o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 59, DE 1971
Suspende, a execução do art. 203 e seu
parágrafo único da Lei nº 305, de 1966, alterada pela
de nº 3, de 1967, ambas do Município de Cariacica,
Estado do Espírito Santo, declarado inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Art. 1º – É suspensa a execução do art. 203 e
seu parágrafo único da Lei nº 305, de 1966, alterada
pela de nº 3, de 1967, ambas do Município de
Cariacica, Estado do Espírito Santo, declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Gustavo
Capanema, Relator – Heitor Dias – Wilson Gonçalves –
José Sarney – Accioly Filho – Helvídio Nunes – Antônio
Carlos – Eurico Rezende – José Lindoso.
PARECER
Nº 626, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1971 (nº 2.164B/70-CD, na Casa de origem), que confere ao título
eleitoral valor para prova de identidade, nos casos que
prevê, e dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Veio à consideração do Senado Federal o
presente projeto de lei, de autoria do ilustre e dinâmico
Deputado Amaral de Souza, o qual concede, em
determinados casos, ao título de eleitor o valor de
prova de identidade civil.
No artigo 1º, é estabelecido que o título eleitoral,
expedido na conformidade das disposições legais
vigentes, será aceito como prova de identidade das
pessoas residentes nas localidades que não
disponham de postos policiais de identificação e
distem, pelo menos, 50 (cinquenta) quilôme-

tros da localidade mais próxima onde exista
serviço daquela natureza.
Nos arts. 2º e 3º, são inseridas normas
tendentes a permitir o cumprimento da regra
contida no artigo anterior, no sentido de os
cartórios eleitorais encaminharem ao pôsto de
identificação mais próximo dados relativos aos
títulos expedidos, bem como de assegurar ao
Poder Executivo a faculdade de instituir nôvo
modêlo de título eleitoral que preencha os
requisitos adotados para a cédula de identidade
em vigor.
O artigo 4º autoriza a regulamentação no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação da lei, início de sua vigência (art. 5º).
Justificando a sua proposição, aduz o nobre
Deputado:
"Sabe-se
quão
difícil
é
o
estrito
cumprimento da lei por parte dos cidadãos e até
mesmo do Poder Público, num País como o
nosso, de dimensões continentais.
As
contradições
sócio-econômicas
e
culturais, a distribuição desigual da máquina
administrativa
proporcionalmente
à
área
demográfica e a precaridade das comunicações,
a par de outros fatôres, fazem com que normas
editadas em caráter genérico, para serem
aplicadas indiscriminadamente, passem a ter
efetiva aplicação apenas nas regiões mais
desenvolvidas, tornando letra morta quanto a
parcelas consideráveis de cidadãos.
Tal é o caso da obrigatoriedade da
identificação civil.
Quantos brasileiros com capacidade civil
dispõem de cédulas de identidade? Um terço
dêles? Talvez nem isso."
Na Câmara dos Deputados, a matéria
recebeu parecer favorável, por unanimidade, da
Turma "A" da douta Comissão de Constituição e
Justiça.
Do ponto de vista constitucional e jurídico,
não vemos nenhum obstáculo à tramitação do
Projeto.
Quanto
ao
mérito,
parecem-nos
procedentes
os
argumentos
invocados.
A lei deve, quando possível, facilitar o
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seu cumprimento e observância àqueles que vivem
no interior do País, notadamente na zona rural e nos
municípios onde o Poder Público não pôde ainda
instalar serviços ao alcance da população.
É o caso da identificação civil.
Por outro lado a adoção da medida
preconizada na iniciativa do nobre Deputado gaúcho
servirá, também, como eficiente estímulo à
intensificação do alistamento eleitoral, o que atende,
por igual, a outro dever da cidadania.
Por estas razões, consideramos o Projeto
constitucional e jurídico, e opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Eurico Rezende – Heitor Dias –
Gustavo Capanema – Accioly Filho – Antônio Carlos
– Franco Montoro – José Sarney – José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente lido vai à publicação.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
253, de 1971, de autoria do Sr. Senador Ney Braga,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido pelo Senador Guido Mondin, no
dia 19 de novembro de 1971, em homenagem ao Dia
da Bandeira, na praça defronte do Palácio do
Congresso Nacional, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 612, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição pedida.

DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR
GUIDO MONDIN, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE
1971, EM HOMENAGEM AO DIA DA BANDEIRA,
NA PRAÇA DEFRONTE DO PALÁCIO DO
CONGRESSO NACIONAL, QUE SE PUBLICA, NOS
TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 253/71, DE
AUTORIA DO SR. SENADOR NEY BRAGA
Mais uma vez venho falar à Bandeira de minha
Pátria, no dia que lhe é consagrado.
Todos os dias ela sobe aos mastros na liturgia
cívica que civis e soldados obedecem, mas hoje o
culto se dimensiona na largueza das homenagens
cantantes.
Perde-se no tempo o instante em que o
homem pela vez primeira transferiu para um pano
sôlto ao vento tôda a efervescência dos seus
sentimentos. As aspirações, os sonhos, as efusões
do homem, traduzindo euforia ou sofrimento,
buscam nos símbolos expressões recônditas, a
materialização de imponderáveis e transcendências,
assim como que o condicionamento para o seu culto.
Isso levaria Renan um dia a exclamar que o homem
cria os símbolos e a êles se escraviza.
Mas eu não sei de outro símbolo que melhor
expressasse o amor, o ardor, a ternura pela terra em
que se nasceu – do que a bandeira que a
representa.
O homem do nosso tempo, desfigurado no
atropêlo de uma vida de competições esmagadoras,
já não se detem na contemplação do sublime. Ante a
fúria das horas, mal perpassa o seu sensorial
transitório, sem conhecer o gôzo das imanências do
espírito.
Mas é preciso parar para ver. É preciso deterse para a meditação dos retornos.
Ninguém ousaria destruir irreverentemente a
bandeira de sua Pátria, mas há tantos que a
dilaceram na inapetência das atitudes glaciais.
No Dia da Bandeira, é preciso que
vozes
não
perturbadas
provoquem
ecos
nas mentes e nos corações e penetrem
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no fundo das consciências, num chamamento aos
reencontros.
Ciência e técnica pretenderam reduzir o
mundo a uma só unidade. Mas é utópica a pretensão
humanista que rejeita as expressões nacionais. A
concepção universalista não se opõe uma noção
nacionalista da cultura dos povos; antes, esta, com
seus valôres próprios, é que pode embasar e
equilibrar tendências.
Incapazes de pôr ordem em suas pátrias, os
pregoeiros suspeitos de um mundo só, frustrados
diante da realidade, lograram, não obstante,
confundir outros homens, que já não sabem como
situar-se ante os valôres intangíveis de cada Nação
e os falazes acenos de uma vida que a humanidade
está muito longe de alcançar.
Por isto, falo em reencontros. Ninguém saberia
compreender o amor de outros povos por suas
bandeiras sem saber antes amar intransigentemente
àquela que expressa os valôres de sua Pátria.
É preciso parar pelo menos um instante, como
fazemos agora, para meditar e sentir.

Agora eu
reencontros.

a

quero

para

a

prece

dos

Patrícios, esta bandeira, a nossa bandeira, se
fêz altar, de cujo sacrário parte a centelha que
incendeia o despertar da Grande Nação.
Foi esta centelha que, incandescendo o
coração de homens e mulheres, conteve a barbárie
apátrida.
Foi esta centelha que desencadeou energias
humanas agora entregues à ciclópica construção.
Ela se fêz asfalto e surpreendeu distâncias.
Ela se fêz fé e determinação, cobriu os
campos do sul na emancipação acelerada dos trigais
e abraça a Amazônia num amplexo de posse.
Ela arde em desejo no despertar das almas
incultas e evola para o infinito na ciência e no
humanismo das Universidades.
Ela se fêz teto para os desabrigados e se fêz
guarda avançada no mar territorial.
Ela se fêz justiça para os deserdados.
Ela se fez audácia e expandiu mercados; se
fêz estratégia, despertando competências e
Talvez eu quisesse, na evocação de tempos competições. E eclode, telúrica mas civilizada, no
vencidos, comportar-me como na infância quando eu apogeu envolvente da integração.
cantava a nossa bandeira nas festas escolares. Ah! – ela
traduzia o nosso céu, o verde dos nossos campos, a
Bandeira de minha Pátria, diante de ti
nossa riqueza em ouro. As estréias dispostas no espaço quiseram que eu falasse na data que te é
azul eram o próprio firmamento incrustrado de consagrada.
esperanças a bafejar os sonhos brasileiros.
Mas os que determinaram que assim fizesse,
Talvez eu quisesse recompô-la na memória tal não sabem que eu te falo todos os dias e tôdas as
qual a via, soldado então, fuzil ao ombro, a tropa horas; não sabem que eu te interrogo no silêncio da
retumbando cadências pelas ruas da minha cidade. minha inquietação, perguntando-te como ainda
Ela, tremulando nas mãos firmes da vexilário, punha podem trair os que, nascendo à tua sombra,
na minha mocidade ardências vulcânicas. Talvez a entregam-se à insânia da subversão; como podem
quisesse assim; ainda assim.
ainda permanecer indecisos e dúbios no seu mundo
Mas a maturidade veio e os olhos da carne cinzento os que não querem ouvir as clarinadas do
cederam lugar aos olhos da alma. Já não me cabe o teu chamamento.
direito de ver sòmente de dentro para fora, mas de
Mas tu sabes, minha Bandeira, Bandeira de todos
dentro para dentro.
nós, que nós compreendemos a tua resposta nas no-
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tas silentes do teu drapejar augusto. E começamos
por entender que tu surgiste para todos, embora
nem todos tenham, desgraçadamente, nascido para
ti.
Os que nasceram para ti querem, porém, viver
segundo o teu Evangelho.
O teu Evangelho por vêzes é saudade
crescendo para a nostalgia. É quando nos
distanciamos, e em meio a outras bandeiras, não
vemos a tua presença. Então te fazes à distância o
oxigênio que buscamos.
Mas o teu Evangelho é quase sempre e
para todo o sempre uma razão de vida, o roteiro
da nossa dignidade, o impulso permanente das
nossas ações, a marca definida da nossa fidelidade,
o acalento do nosso senso de justiça e de
fraternidade, a inspiração contínua da nossa
participação.
Fôste o concitamento supremo nas lutas que
travamos construindo a História, fôste e és a
exortação extrema na preservação da nossa
vocação libertária.
Fôste um dia Cruz de Malta, num pano branco
de incógnitas e de esperanças. Buscastes depois
definir-te numa esfera armilar em campo auriverde,
para um dia desabrochares estrêlas a fim de que os
nossos olhos se voltassem para o alto em busca do
nosso destino.
Até que a noite desça para que, ungidos de
civismo, te recolhamos no dia de hoje, tu aí ficarás.
Nós voltaremos às nossas atividades, mas tu sabes
que te levaremos em nossos corações. Na sístole e
diástole em que palpitas, as tuas côres se fazem
sangue e, no mistério da transubstanciação, tu
viverás em nós porque nós estamos sempre vivendo
em ti.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio portella):
Item 2

concedeu aposentadoria a Oscar Nogueira Barra no
cargo de Juiz Classista do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região, tendo:
PARECER, sob nº 596, de 1971, da Comissão:
– de Finanças, favorável. Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, para a discussão, vou dá-la como
encerrada. (Pausa.)
Encerrada.
Em discussão o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 103, de 1971 – DF, que retifica a Lei nº
5.641, de 3 de dezembro de 1970, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1971, (incluído em Ordem do
Dia, em virtude de dispensa de interstício concedida
na Sessão anterior), tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 611, de 1971,
da Comissão:
– do Distrito Federal
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, para a discussão, vou dá-la como
encerrada. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

Item 4
Discussão em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 34, de 1971 (nº 50-A/71, na
Discussão, em turno único, do Parecer da
Câmara dos Deputados), que aprova o ato do
Presidente da República, que determinou a Comissão de Relações Exteriores sôbre a
Mensagem nº 262, de 1971 (nº 467, de 1971, na
execução do Decreto de 24 de abril de 1969, que
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origem), pela qual o Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Quintino
Symphoroso Deseta para exercer a função, em
comissão, de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno
da República Islâmica do Paquistão.
Tratando-se de matéria a ser apreciada em
Sessão secreta, peço aos Srs. Funcionários que
tomem as providências de direito.
(A Sessão transforma-se em secreta às 18
horas e 40 minutos e volta a ser pública às 18 horas
e 45 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Está reaberta a Sessão pública.
Sobre a mesa, requerimento de dispensa de
publicação de redação final, que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 268, DE 1971
Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 34, de 1971, que aprova o ato
do Sr. Presidente da República que determinou a
execução do decreto que concedeu aposentadoria a
Oscar Nogueira Barra, no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1971. – Milton Trindade.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
redação final, que vai ser lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 627, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 34,
de 1971 (nº 50-A/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Danton Jobim
A
Comissão
apresenta
a
redação
final
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo
nº 34, de 1971 (nº 50-A/71, na Casa

de origem), que aprova o ato do Presidente da
República que determinou a execução do Decreto de
24 de abril de 1969, que concedeu a aposentadoria a
Oscar Nogueira Barra no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim,
Relator – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 627, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
34, de 1971 (nº 50-0/71, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 72 § 7º, da Constituição,
e eu, ..............................................Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ,DE 1971
Aprova o ato do Presidente da República que
determinou a execução do Decreto de 24 de abril de
1969, que concedeu aposentadoria a Oscar
Nogueira Barra no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o ato do Presidente da
República que determinou a execução do Decreto de
24 de abril de 1969, que concedeu aposentadoria a
Oscar Nogueira Barra no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à
promulgação.

– 465 –
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – bro de 1970, que estima a Receita e fixa a Despesa
Sôbre a mesa, requerimento de dispensa de do Distrito Federal para o exercício financeiro de
publicação de redação final, que vai ser lido pelo Sr. 1971.
No art. 3º
1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
Onde se lê:
REQUERIMENTO
Nº 269, DE 1971
Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 103, de 1971-DF, que retifica a Lei
nº 5.641, de 3 de dezembro de 1970, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1971.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1971. – Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
redação final, que vai ser lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:

Despesas por Programas
Administração ............................... 122.340.200,00
Educação ...................................... 92.492.300,00
Habitação e Planejamento Urbano 72.220.000,00
Saúde e Saneamento ................... 104.065.500,00
Transporte .................................... 12.500.000,00
Leia-se:
Administração ............................... 122.073.200,00
Educação ...................................... 92.282.300,00
Habitação e Planejamento Urbano 82.497.000,00
Saúde e Saneamento ................... 94.565.500,00
Transporte .................................... 12.200.000,00
NOS ANEXOS

Na parte correspondente à Secretaria de
Administração,
acrescentar a seguinte competência:
PARECER
– orientar e controlar, mediante expedição de
Nº 628, DE 1971
normas e fiscalização específica, as atividades de
administração de pessoal e supervisionar tarefas
da Comissão de Redação, apresentando a executadas diretamente pelo respectivo órgão Central.
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 103, de
No Programa de Trabalho da Região
1971-DF.
Administrativa I – Brasília
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Onde se lê:
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 103, de 1971-DF, que
RA – 1.000 – Obras e Melhoramentos nas
retifica a Lei nº 5.641, de 3 de dezembro de 1970, Cidades-Satélites
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Leia-se:
Federal para o exercício financeiro de 1971.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
RA – 1.009 – Obras e Melhoramentos nas
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Cattete
Cidades-Satélites
Pinheiro, Relator – Danton Jobin – Filinto Müller.
Na Natureza da Despesa da Região
Administrativa
II – Gama
ANEXO AO PARECER
Nº 628, DE 1971

Onde se lê:

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
103, de 1971-DF, que retifica a Lei nº 5.641, de 3 de
dezembro de 1970, que "estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1971".

4.1.1.0 – INVESTIMENTOS
4.1.3.0 – Obras Públicas ........................ 410.000
4.1.0.0 – Equipamentos e Instalações ...
90.000

O Senado Federal decreta:
Art. 1º – Fica retificada,
abaixo, a Lei nº 5.641, de 3

4.1.0.0 – INVESTIMENTOS
4.1.1.0 – Obras Públicas ........................
4.1.3.0 – Equipamentos e Instalações ...

na forma
de dezem

Leia-se:
410.000
90.000
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Na Natureza da Despesa da Região Administrativa VI – Planaltina
Onde se lê:
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL ............................................................................................
4.1.0.0 – Despesas de Custeio ..............................................................................
637.000
Leia-se:
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL
......................................................................................................................................
4.1.0.0 – Investimentos ..........................................................................................
637.000

637.000

637.000

Na competência da Secretaria de Saúde des médicas sanitárias e hospitalares quando
acrescentar o seguinte parágrafo:
exercidas por outro órgão ou entidade não vinculado
–
orientar
as
ativida- ao conjunto administrativo do Distrito Federal.
Na Natureza da Despesa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Onde se lê:
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES ...........................................................................................
3.1.0.0 – Custeio ................................................................................................... 13.306.849

16.944.900

Leia-se:
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES ........................................................................................... 16.944.900
3.1.0.0 – Despesas de Custeio ............................................................................. 13.306.849
Na Natureza da Despesa da Secretaria de Serviços
Públicos
Onde se lê:
4.3.4.0 Auxílios
para
Material
Permanente
– Sociedade de Transportes Coletivos
de Brasília –TCB .....................................

100.000

Leia-se:
4.3.4.0 Auxilio para Equipamentos e
Instalações

– Sociedade de Transportes Coletivos
de Brasília – TCB .................................

100.000

Na Natureza da Despesa da Secretaria de Segurança Pública
Onde se lê:
3.1.0.0 DESPESAS CORRENTES .............................................................................................
3.1.1.0 Despesas de Custeio................................................................................. 17.714.421

19.000.000

Leia-se:
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES.............................................................................................
3.1.0.0 Despesas de Custeio ................................................................................ 17.714.421

19.000.000
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No Programa de Trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal
Onde se lê:
Programa 07 – Defesa e Segurança......................................................................
Subprograma – Segurança Pública

25.000.000

Leia-se:
Programa 07 – Defesa e Segurança .....................................................................
Subprograma 12 – Segurança Pública ..................................................................

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Na competência da Secretaria de Viação e tegorias Econômicas, na parte das Despesas de
Obras.
Capital, na coluna relativa a total.
Onde se lê:
– projetar e
urbanização

construir

obras

várias

de

Leia-se:
– projetar e construir obras viárias de
urbanização.
Na estrutura da Secretaria de Viação e Obras

Onde se lê:
Habitação e Planejamento Urbano
Administração ......................................

5.285.400

Leia-se:
Habitação e Planejamento Urbano
Administração ......................................

5.286.400

No quadro da demonstração das Despesas
Onde se lê:
pelas
Categorias
Econômicas
segundo
os
Órgãos descentralizados com personalidade Programas no total da coluna relativa à Educação
pública
Onde se lê:
Leia-se:
Total .................................................... 23.937.148
Órgãos descentralizados com personalidade
jurídica:
Leia-se:
No quadro comparativo da Receita, na coluna Total .................................................... 23.837.148
relativa ao ano de 1969
No quadro demonstrativo da Despesa, pelas
Onde se lê:
Unidades Orçamentárias, segundo os Programas, na
Cota-Parte do Fundo de Participação dos
coluna relativa à Administração.
Municípios ................................................ 458.261
Onde se lê:
Leia-se:
Secretaria de Serviços Públicos ......... 16.834.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Municípios ................................................ 458.216 Leia-se:
Secretaria de Serviços Públicos ......... 16.834.000
No Quadro da demonstração de Despesa
pelos
Programas,
segundo
as
Categorias
No quadro demonstrativo da Despesa, pelas
Econômicas, na coluna relativa a Total-Geral.
Unidades Orçamentárias, segundo os Programas, no
total da coluna relativa à Educação.
Onde se lê:
Total-Geral ........................................ 122.033.200 Onde se lê:
Total ..................................................... 92.282.000
Leia-se:
Total-Geral ....................................
122.073.200 Leia-se:
Total ..................................................... 92.282.300
No
Quadro
da
demonstração
de
Na
Consolidação
do
Orçamento
por
Despesa pelos Programas, segundo as Ca- Programas
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Onde se lê:
Programa – 10 – Habitação e
Planejamento Urbano .......................... 32.497.000
Leia-se:
Programa
10
–
Habitação
e
Planejamento Urbano .......................... 82.497.000
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

tendo:
PARECERES, sob nºs 571/70 e 574/71, das
Comissões:
– de Constituição e Justiça, favorável, com
emenda que oferece de nº 1-CCJ;
– de Legislação Social, favorável, com
emendas que oferece, de nºs 1 e 2-CLS.
2

Senado Federal,

Votação, em turno único, do Requerimento nº
237, de 1971, de autoria do Senhor Senador Lourival
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Senado Federal, do artigo "Dois Anos", do Ministro
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a João Paulo dos Reis Velloso, publicado no Jornal do
Brasil de 2 de novembro de 1971, tendo:
discussão.
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 602, de 1971,
Em votação.
da Comissão:
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
– Diretora.
permanecer sentados. (Pausa.)
3
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à
sanção.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1971 (nº 10-A/71, na Câmara dos
Deputados), que aprova as contas do Presidente da
República, relativas ao exercício de 1961, tendo:

Não há oradores inscritos.

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 535, de 1971,
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a da Comissão:
– de Finanças.
Sessão, designando para a Sessão Ordinária de
amanhã a seguinte:

4

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 57, de 1971 (apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, como conclusão de seu
Parecer nº 601/71); que suspende a execução dos
1
artigos 195 e 196, inciso I, da Lei 1.666, de 20 de
dezembro de 1966, de Vitória, Estado do Espírito Santo,
com a redação dada pela Lei nº 1.726/67, declarados
Votação, em turno único, do Projeto de Lei inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal
da Câmara nº 162, de 1968 (nº 1.363-C/68, Federal, de 4 de agôsto de 1971.
ORDEM DO DIA

na Casa de origem), que regula a indenização
aos

dependentes

e

dá

outras

providências,

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 20 minutos.)

178ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA, CARLOS LINDENBERG E CLODOMIR MILET
As 14 horas e 30 minutos, acham presentes os
Srs. Senadores
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete
Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Clodomir
Milet – Petrônio Portella – Helvídio Nunes Waldemar
Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Arnon
de Mello – Augusto Franco Leandro Maciel – Lourival
Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy
Santos – Carlos Lindenberg – Amaral Peixoto – Paulo
Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin Farah –
Danton Jobim – Nelson Carneiro – Franco Montoro –
Benedito Ferreira – Osires Teixeira – Fernando Corrêa
– Filinto Müller – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Ney
Braga – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin
– Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 40
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
Nº 629, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S43, de 1971 (nº 134/71 –na origem), do Govêrno do
Estado da Bahia, solicitando ao Senado Federal
autorização para o Banco do Estado da Bahia S.A.,
agente financeiro do Govêrno do Estado, contrair no
exterior um empréstimo de US$ 6.000.000,00 (seis
milhões de dólares), destinado a repasse ao
Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia.
Relator: Sr. Ruy Santos
O
Senhor
Governador
do
Estado
da Bahia, pelo Ofício nº 134, de 19 de

novembro de 1971, solicita ao Senado Federal, nos
têrmos do artigo 42, inciso IV, da Constituição
Federal, a indispensável autorização para que
aquêle Estado possa, através do Banco do Estado
da Bahia S.ª– agente financeiro do Govêrno do
Estado – "contrair no exterior um empréstimo de US$
6.000.000,00 (seis milhões de dólares) destinado a
repasse ao Departamento de Estradas de,
Rodagem da Bahia – DERBA –, que o aplicará na
execução de obras prioritárias de e seu programa
rodoviário."
2. O Chefe do Executivo do Estado da Bahia,
pelo mesmo documento, esclarece as seguintes
características da operação pretendida, que são:
" – Credor: Bankers Trust Co.
– Valor: US$ 6.000.000,00;
– Prazo: 5 (cinco) anos com 2,5 (dois e meio)
anos de carência;
– Pagamento: em 4 (quatro) parcelas iguais de
US$ 1.500.000,00 cada, nº 30º, 36º, 48º e 60º
meses;
– Juros: 17/8% ao ano, acima da "interbenk
rate" para o eurodólar, em Londres, para 6 (seis)
meses, pagáveis por semestre vencido;
– Desembôlso: em qualquer dia no período
entre 1º e 28 de fevereiro de 1972;
– Aval: Banco do Brasil S/A"
3. A Exposição de Motivos do Diretor do
Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia –
DERBA –, enviada ao Executivo do Estado,
esclarece que aquêle órgão foi obrigado a rever tôda
a
programação
de
serviços
e
alterar,
substancialmente, o esquema financeiro, face às
recentes chuvas torrenciais e imprevisíveis, que
danificaram sensivelmente a rêde rodoviária do
Estado. Informa o mesmo documento:
"Dentre as rodovias que foram sèriamente
castigadas pelas chuvas poderemos arrolar a Avenida
Suburbana, a ER. BA-099, BR 415/ BA 130/BA 265, da
ER BA 529, BA 875/BA 245, tôdas elas necessitan-
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do de aplicações vultosas de recursos para que
possam estar em condições de tráfego permanente
e livre além da continuação dos serviços de
construção das rodovias BA 052 e BA 661."
4. E conclui:
"Tornou-se
necessário,
pois,
uma
reformulação urgente de todo o nosso esquema.
financeiro, e, por isso, devidamente autorizados pelo
eminente Chefe do Govêrno do Estado, conforme
despacho exarado no processo administrativo
número DER.Ba – 8162/71, vimos à sua presença
solicitar o reescalonamento dos empréstimos a
seguir enumerados:
1º) Loeb Rhoades International
Inc.
a ) agôsto de 1971 .........................
b ) fevereiro de 1972 .....................
2º) Bank Of The Southwest N.
A.Nassau
a) agôsto de 1971 ........................
b) fevereiro de 1972 ......................
3º) Chemical Overseasf Corp
Bermudas e The First National
Bank Of St Paul Nassau Branch
a) setembro de 1971 ......................
b) março de 197 ............................

DM
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
403.333,36
403.333,36
806.666,72

1.411.666,72
1.411.666,66
2.823.333,38

4º) International Comercial Bank
Ltd.
a) fevereiro de 1972 ....................... 16.000.000,00
5. Ao processado foram anexados, além dos
já citados, os seguintes:
a) Cópia da publicação oficial, com o texto
da Lei Estadual nº 2.951, de 2 de setembro
de 1971, que "autoriza o Poder Executivo a

oferecer quotas do Fundo Rodoviário Nacional em
garantia de reescalonamentos de empréstimos
contraídos pelo Banco do Estado da Bahia S.A., em
favor do Departamento de Estradas de Rodagem da
Bahia, com aval do Banco do Brasil S.A."
b) Cópia do Ofício da CEMPEX (Banco Central
do Brasil) nº C-71/68 – de 16 de julho de 1971,
autorizando o início das negociações.
c) Cópia do Ofício do Banco Central do Brasil
(Ofício FIRCE-8-71/3144, de 16-11-71), informando
que "as condições financeiras da operação,
constante da minuta do contrato, merecem acolhida
por êste Banco Central para os efeitos da Lei
nº 4.131/62, modificada pela de nº 4.390/64, desde
que:
a) as divisas sejam oriundas da área do eurodólar;
b) a opção, de que trata a cláusula 6 do
contrato, só poderá ser exercida mediante prévia
consulta a êste Banco;
c) o ingresso das divisas deverá obedecer às
normas do Comunicado FIRCE nº 10, de 12-9-69.
d) Exposição de Motivos (EM nº 447 – de
1971), do Senhor Ministro da Fazenda, enviada ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
informando as condições gerais da operação (valor,
modalidade, prazo, juros), inclusive as garantias
externas (aval), a serem oferecidas pelo Banco do
Brasil S.A. e as contra-garantias para aval (parcelas
do F.R.N.):
e) o "autorizo" do Senhor Presidente da
República, permitindo o envio do pleito ao Senado
Federal";
6. Como se vê, foram atendidas as exigências
contidas no art. 406, letras a, b e c, do Regimento
Interno, a saber:
"a) documentos que o habilitem a conhecer
a operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a sua finalidade;
b) publicação oficial com o texto da
autorização do Legislativo Estadual;
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c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo".
7. Ante o exposto, opinamos favoràvelmente
ao atendimento solicitado, nos têrmos do seguinte:

PARECER
Nº 630, DE 1971

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Resolução nº 60, de 1971, da Comissão
PROJETO DE RESOLUÇÃO
de Finanças, que "autoriza o Govêrno do Estado da
Nº 60, DE 1971
Bahia, a contrair empréstimo externo, através do
Banco do Estado da Bahia S/A, com aval do Banco
Autoriza o Govêrno do Estado da Bahia a do Brasil S/A, destinado a repasse ao Departamento
contrair empréstimo externo, através do Banco do de Estradas de Rodagem da Bahia.
Estado da Bahia S.A. e com aval do Banco do Brasil
Relator: Sr. Heitor Dias
S.A., destinado a repasse ao Departamento de
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
Estradas de Rodagem da Bahia.
presente projeto de resolução autoriza o Govêrno do
Estado da Bahia (art. 1º) "a realizar, através do
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado da Bahia Banco do Estado da Bahia S/A. e com o aval do
autorizado a realizar, através do Banco do Estado da Banco do Brasil S/A., operação de empréstimo
Bahia S.A. e com o aval do Banco do Brasil S.A., externo no valor de US$ 6.000.000,00 (seis milhões
operação de empréstimo externo no valor de US$ de dólares). de principal, acrescido de juros, sendo
6.000.000,00 (seis milhões de dólares) de principal, credor: Bankers Trust Co; destinado a repasse do
acrescido de juros, sendo credor: Bankers Trust Co., Departamento de Estradas. de Rodagem da Bahia –
destinado a repasse ao Departamento de Estradas DERBA – que o aplicará na execução de obras
de Rodagem da Bahia DERBA –, que o aplicará na RODOVIÁRIAS prioritárias do mesmo Estado."
2. O art. 2º da proposição estabelece que "a
execução de obras rodoviárias prioritárias do mesmo
operação realizar-se-á nos moldes e têrmos
Estado.
Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de
e têrmos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à juros e demais condições admitidas pelo Banco
taxa de juros e demais condições admitidas pelo Central do Brasil para registro de financiamento da
Banco Central do Brasil para registro de espécie obtidas no exterior, obedecidas as
financiamento da espécie obtidas no exterior, prescrições e exigências normais dos Órgãos
obedecidas as prescrições e exigências normais dos encarregados da política econômica-financeira do
órgãos encarregados da política econômico- Govêrno Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual
financeira do Govêrno Federal e, ainda, o disposto nº 2.951, de 2 de setembro de 1971, publicada no
na Lei Estadual nº 2.951, de 2 de. setembro de 1971, Diário Oficial do Estado da Bahia, no dia 3 de
publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia no dia setembro de 1971".
3. Anexos ao processado, encontram-se os
3 de setembro de 1971.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na seguintes documentos principais:
a) Exposição de Motivos do Diretor do
data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia –
1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Ruy Santos, DERSA;
b) Cópia da publicação oficial, com o texto da
Relator – Lourival Baptista – Celso Ramos – Daniel
Lei
Estadual
nº 2.951, de 2 de setembro de 1971,
Krieger – Franco Montoro – Dinarte Mariz – Geraldo
Mesquita – Eurico Rezende – Danton Jobim – Fausto que "autoriza o Poder Executivo a oferecer quotas
do Fundo Rodoviário Nacional em garantia de
Castello-Branco – Carvalho Pinto.
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reescalonamento de empréstimos contraídos pelo
Banco do Estado da Bahia S.A., em favor do
Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia,
com aval do Banco do Brasil S.A.";
c) Cópia do Ofício da CEMPEX (Banco Central
do Brasil) nº C-71/68 – de 16 de julho de 1971),
autorizando o início das negociações;
d) Cópia do Ofício FIRCE (nº ... 8-71/3.144, de
16-11-71) – Banco Central do Brasil informando que
"as condições financeiras da operação constante da
minuta do contrato merecem acolhida por êsse
Banco Central para os efeitos da Lei nº 4.131/62,
modificada pela de nº 4.390/64 desde que:
"a) as divisas sejam oriundas da área do eurodólar;
b) a opção, de que trata a cláusula 6, do
contrato, só poderá ser exercida mediante prévia
consulta a êste Banco; e
c) o ingresso das divisas deverá obedecer às
normas do Comunicado FIRCE nº 10, de 12-9-69";
e) Exposição de Motivos (EM nº 447, de
1971), do Senhor Ministro da Fazenda, enviada ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
informando estar de acôrdo com tôdas as condições
e especificações da operação, inclusive as garantias
externas (aval do Banco do Brasil S.A.);
f) o "autorizo" do Exmº Sr. Presidente da
República, permitindo o envio do pleito ao Senado
Federal";
4. A Comissão de Finanças, após examinar
detidamente os documentos e informações contidas
no processado – e que esclarecem perfeitamente
todos os detalhes da operação – opinou
favoràvelmente à matéria, apresentando como
conclusão do seu parecer, o projeto de resolução,
ora objeto de nossa apreciação.
5. No âmbito da competência regimental desta
Comissão e atendidas que foram tôdas as exigências
contidas no Regimento Interno (art. 406, letras a, b e c,
e art. 407, letra b e ainda o estabelecido no art. 42, item

IV, da Constituição, entendemos que a proposição
está em condições de ter tramitação normal, vez que
é constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias,
Relator – Gustavo Capanema – Accioly Filho – José
Lindoso – Helvídio Nunes – Nelson Carneiro – Eurico
Rezende – Wilson Gonçalves.
PARECER
Nº 631, de 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28B/71, na Câmara), que aprova o Acôrdo Sanitário entre a
República Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, firmado em Assunção, a 16 de julho de 1971.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Aprovar o Acôrdo Sanitário entre a República
Federativa do Brasil e a República do Paraguai, firmado
em Assunção, no dia 16 de julho de 1971, é finalidade
do Projeto de Decreto Legislativo, em exame nesta
Comissão e que foi submetido à consideração do
Congresso Nacional, pelo Presidente da República, face
ao que dispõe o art. 44, inciso I, da Constituição Federal.
Exposição de Motivos do Ministro das Relações
Exteriores informa que "o Acôrdo tem por objetivo
principal eliminar ou diminuir os fatôres sanitários
adversos que, incidindo sôbre as populações da zona
fronteiriça, comprometem o desenvolvimento da região,
com reflexos em ambos os países como um todo."
Na opinião do Chanceler brasileiro, o instrumento
em análise obriga os países signatários ao
aperfeiçoamento e coordenação de serviços de saúde
existentes, "sem prejuízo de criação daqueles que se
tornem necessários, tendo em vista solucionar,
prioritàriamente, os problemas relativos à erradicação da
malária e varíola; o contrôle da febre amarela silvestre e
a vigilância contra a reinfestação pela Aedes aegypti; a
hanseníase, a tuberculose, as enfermidades venéreas, e
o contrôle do uso de estupefacientes, narcóticos e
alucinógenos."
O preâmbulo do Acôrdo salienta que
são
comuns
os
problemas
de
saú-
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de dos Estados brasileiros do Paraná e de Mato
Grosso e dos Departamentos paraguaios que lhes
são limítrofes. Daí a necessidade de ajuste que
procure eliminar ou diminuir os danos que ameaçam
as comunidades da referida área, bem como
promover medidas capazes de melhorar-lhes os
índices de saúde.
Assim, o Artigo I trata das providências contra
a malária; o Artigo II, das medidas contra a varíola; o
Artigo III, contra a febre amarela; o Artigo IV, outras
doenças transmissíveis; o Artigo V. estupefacientes,
narcóticos e alucinógenos; o Artigo VI, disposições
gerais; o Artigo VII, Comitê de Coordenação; o Artigo
VIII, disposições finais.
Verifica-se, pelo exposto, a significação do
Acôrdo, motivo pelo qual somos pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Carvalho Pinto, Presidente – Fernando Corrêa,
Relator – Augusto Franco.– Filinto Müller – Saldanha
Derzi – Danton Jobim – Wilson Gonçalves – Amaral
Peixoto – Ruy Santos – Lourival Baptista – Arnon de
Mello – Magalhães Pinto – Nelson Carneiro.
PARECER
Nº 632, DE 1971
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 31, de 1971.
Relator: Sr. Waldemar Alcântara
Vem ao exame dêste órgão técnico o presente
projeto que visa a obter do Congresso Nacional a
aprovação do Acôrdo Sanitário Brasil-Paraguai,
firmado recentemente em Assunção.
A iniciativa da proposição é do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, formalizada através da
Mensagem nº 318 de 1971, e enviada ao Congresso
Nacional, em cumprimento às disposições do artigo 44,
inciso I da Constituição Federal.
A Mensagem presidencial se faz acompanhar da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, da qual se verifica o seguinte:
a) O acôrdo foi firmado em obediência a
instruções do Presidente da República;

b) Representaram o Brasil os senhores:
Doutor Francisco de Paula Rocha Lagôa, Ministro da
Saúde, e o Ministro Conselheiro João Cabral de Melo
Neto, Encarregado de Negócios Adjunto do Brasil no
Paraguai;
c) Pela nação amiga se fizeram representar os
Doutores Raul Sapena Pastor e Adan Godoy
Jimenez, respectivamente Ministros paraguaios das
Relações Exteriores e da Saúde Pública e Bem-Estar
Social;
d) O objetivo principal do Acôrdo é de eliminar
ou, pelo menos, diminuir os fatôres sanitários
adversos que incidem sôbre as populações
fronteiriças,
que
comprometem
o
seu
desenvolvimento sócio-econômico, pela incidência
marcante das seguintes doenças:
1 – Malária;
2 – Varíola;
3 – Febre amarela silvestre;
4 – Reinfestação pelo Aedes aegypti;
5 – Hanseníase;
6 – Tuberculose;
7 – Enfermidades venéreas;
8 – Vício do uso de estupefaciente, narcóticos
e alucinógenos;
9 – Outras doenças transmissíveis.
A execução do acôrdo será feita através, da
ação conjunta, harmônica e coordenada dos
atuais serviços de saúde e pela criação de outros
que se tornem aconselháveis, para tentar
erradicar
aquelas
doenças,
das
regiões
geográficas comuns às duas Nações, mediante o
fomento do auxilio dos Organismos Internacionais
competentes
e
da
Repartição
Sanitária
Panamericana.
Estabelece, ainda, o acôrdo, as medidas
executivas capazes de dar combate eficaz àqueles
males sociais, pela implantação de programas
sincronizados de profilaxia da malária, com avaliação
epidemiológica periódica, através de Postos de
Notificação de casos febris e de buscas ativas de
casos e de fócos e do reaparelhamento dos Serviços
Locais existentes.
Sôbre
o
programa
de
prevenção
contra
a
varíola,
prevê
o
acôrdo
a

– 474 –
organização de postos de vigilância, de utilização de
vacinas liofilizadas, preparadas de conformidade
com os padrões estabelecidos pela Organização
Mundial de Saúde e criar as condições de
cumprimento efetivo das leis e regulamentos de
vacinação antivariólica obrigatória.
Idênticas medidas estão previstas para o
combate à febre amarela e as outras doenças
transmissíveis, tudo de acôrdo com o Regulamento
Sanitário Internacional.
Segundo o acôrdo em exame, os dois
govêrnos designarão, cada qual, o seu Grupo
Regional de Trabalho para a execução dos
programas e ambos constituirão o Comitê Regional
de Coordenação, que se reunirá, anual e
alternadamente, num e noutro País para trocas
de informações, avaliação dos resultados, estudo
dos problemas que irão surgindo durante a sua
execução e propor soluções adequadas aos
mesmos.
Convém, ainda, salientar, que o Acôrdo
Sanitário Brasil-Paraguai se estrutura em bases
bastante viáveis, que lhe assegurarão pleno sucesso
para os seus altos objetivos, visto que, em linhas
gerais, foi prevista:
a) destinação de recursos financeiros,
humanos, e de equipamentos;
b) intercâmbio e aperfeiçoamento dêsse
pessoal e dêsse equipamento;
c) orientação para melhoria das condições
ambientais e de nutrição;
d) contrôle médico-farmacêutico para o uso
dos estupefacientes, narcóticos e alucinógenos;
e) estudo da extensão e das formas de
consumo dêsses entorpecentes, etc., etc.
Ante
o
exposto
e
no
que
nos cabe regimentalmente apreciar, que é
parte relativa ao aspecto sanitário do presente
Acôrdo, só nos resta louvar a iniciativa do Poder
Executivo, em criar as condições necessárias para
erradicar as citadas doenças que estão impedindo
o desenvolvimento das regiões fronteiriças
do nosso País, notadamente nas zonas orientais
dos Estados do Paraná e Mato Grosso e ajudar
mútuamente, aos nossos irmãos do Paraguai, com
possibilidades de evoluir para outros países vizinhos,

mediante novos acôrdos e de dinamizar os
organismos
internacionais,
principalmente,
a
Repartição Sanitária Panamericana.
Nestas condições, somos pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, em 18 de novembro de
1971. – Fernando Corrêa, Presidente – Waldemar
Alcântara, Relator – Lourival Baptista – Ruy Santos –
Cattete Pinheiro.
PARECER
Nº 633, DE 1971
da Comissão Especial, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 74, de 1971 (nº 309-B/71, na Casa de
origem), que dá nova redação ao Código de
Propriedade Industrial, e adota outras providências.
Relator-Geral: Sr. José Lindoso
RELATÓRIO
Veio ao Senado o Projeto nº 74, de 1971, na
Câmara identificado como de nº 309-B/71, originário
da Mensagem nº 314, de 1971, do Presidente da
República. Trata-se de nôvo Código de Propriedade
Industrial, cuja tramitação, através de Comissão
Especial, está disciplinada pelo art. 392 do
Regimento Interno, que foi observado.
2. A discussão do projeto na Câmara
O Projeto foi discutido amplamente na Câmara
dos
Deputados,
cuja
Comissão
Especial,
paralelamente ao processo legislativo, erigiu-se em
forum de debate, ouvindo técnicos e representantes
de classe, destacando-se, dentre outros, o
Presidente do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, Comandante Thomas Thedim Lôbo, os
Presidentes das Confederações Nacionais da
Indústria, do Comércio e da Agricultura, da
Associação Brasileira de Agentes da Propriedade
Industrial, além da exposição do eminente Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio, o eminente
economista Marcus Vinícius Pratini.
Na Câmara foram apresentadas 30 emendas,
estudadas pelos três subrelatores: Deputado Ary
Sauer (Título I); Deputado Aldo Lupo (Título II)
e Deputado Mário Mondini (Títulos III, IV e V e
artigos finais), tendo como relator-geral o eminente
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Deputado Célio Borja, que, considerando os
relatórios parciais e as observações colhidas no
curso dos debates, em judicioso e fundamentado
parecer
ofereceu
substitutivo
ao
projeto
governamental ora objeto de apreciação do Senado,
na sua função revisora.

meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no
estrangeiro, antes do depósito do pedido da
patente".
Êsse conceito é mais amplo do que o
constante do parágrafo único do art. 5º do Decretolei nº 1.005/69.
c) ao elenco das invenções não privilegiáveis,
previsto no art. 8º, foi acrescido no projeto e mantido
3. O substitutivo e as inovações propostas
pela Câmara mais o seguinte:
O substitutivo da Câmara que veio ao Senado
"Art. 8º – ............................................................
representa elaboração cuidadosa no seu aspecto
formal e fixa, por vêzes, com melhor nitidez, as
j) "as substâncias, matérias, misturas,
diretrizes da política nacional sôbre a propriedade elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
industrial em face da política desenvolvimentista como a modificação de suas propriedades físicobrasileira e de seus reflexos na importação de químicas e seus respectivos processos de obtenção
tecnologia.
ou
modificação,
quando
resultantes
de
A estrutura do projeto aprovado na Câmara é transformação do núcleo atômico."
a mesma do projeto do Govêrno.
Revela a legislação proposta, com isso, a
Examinemos as modificações de substância atualização com a política científica e tecnológica,
contidas no substitutivo aprovado na Câmara dos onde se inclui o I Plano Nacional de
Deputados e no texto originário enviado pelo Poder Desenvolvimento Econômico e Social – 1972-74 e
Executivo, em face do direito anterior.
que especificamente estão representados nos
a) o projeto do Govêrno amparou com a trabalhos da Comissão Nacional de Energia Nuclear
concessão de privilégio o "modêlo de utilidade" (tôda (CNEN).
disposição ou forma nova obtida ou introduzida em
d) a propriedade dos bens incorpóreos é
objetos conhecidos, desde que se prestem a um sempre temporário. No direito anterior a duração dos
trabalho ou uso prático), o que foi mantido no projeto privilégios de invenção era de 20 anos. O Decreto-lei
e não era contemplado no Decreto-lei nº 1.005, de nº 1.005/69 estabeleceu a duração de 15 anos,
21 de outubro de 1969. Na exposição de motivos, o contados da data da expedição das respectivas
Ministro da Indústria e do Comércio assinala: patentes para os privilégios de invenção, de modêlo
"Constitui inovação importante considerar como e de desenho industrial.
privilegiável o modêlo de utilidade por representar
Acolhendo a tendência dominante no direito
forte estímulo ao pequeno e médio industrial universal, de conferir certa prevalência aos fins
nacional".
sociais da propriedade sôbre o interêsse individual,
b) introduziu o projeto e adotou a Câmara verifica-se que o projeto reduziu os prazos na forma
conceito nôvo, inspirado possìvelmente na legislação do art. 23:
japonêsa: o do estado da técnica, de grande
"O privilégio da invenção vigorará pelo prazo
repercussão jurídica e constante dos § § 1º e 2º do de quinze anos, o de modêlo de utilidade e o de
art. 5º:
modêlo de desenho industrial pelo prazo de dez
§ 1º – Uma invenção é considerada nova anos, todos contados a partir da data do depósito,
quando não compreendida pelo estado da técnica;
desde que observadas as prescrições legais".
§ 2º – "O estado da técnica é constituído por tudo
Assinale-se
que
a
lei
proposta
que foi tornado acessível ao público, seja por uma quer,
agora,
que
o
prazo
passe
a
descrição escrita ou oral, seja por uso de qualquer outro fluir da data do depósito, o que é importante
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para evitar os abusos e as protelações que ensejava
o regime anterior.
e) o sistema do pagamento de anuidades do
privilégio
sofreu
modificações
substanciais,
comparando-se o proposto pelo projeto adotado pela
Câmara com o vigente pelo Decreto-lei nº 1.005/69.
f) o capítulo XI – Da transferência, da
alteração de nome e de sede do titular de privilégio
depositado ou concedido e dos contratos para sua
exploração – merece, também, registro especial.
O Decreto-lei nº 1.005/69, na parte que versa
sôbre a concessão de licença, autorizava que
ficassem consagradas no ato as restrições impostas
à exploração do invento e não tratava da
remuneração.
O projeto – o que foi aprovado pela Câmara –
impôs que a concessão não poderá impor restrições
à comecialização e à exportação do produto de que
trata a licença, bem como à importação de insumos
necessários à sua fabricação.
Igualmente, cobrindo omissão do direito
anterior, o projeto de certo modo tornou mais
explícita a redação, fixando posição referentes a
"royalties" no concernente à averbação, conforme se
verifica do art. 29:
"A aquisição de privilégio ou a concessão de
licença para sua exploração estão sujeitas à
averbação no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
Parágrafo único – A averbação não produzirá
qualquer efeito, no tocante a "royalties", quando se
referir:
a) a privilégio não concedido no Brasil;
b) a privilégio concedido a titular residente,
domiciliado ou sediado no exterior, sem a prioridade
prevista no artigo 16 dêste Código;
c) a privilégio extinto ou em processo de
nulidade ou de cancelamento;
d) a privilégio cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração."
g) A Câmara, na linha de projeto
inicial,
tratou
do
problema
do
invento

ocorrido na vigência de contrato de trabalho, sem
exasperações mas de modo a acautelar os
interêsses do Brasil e do trabalhador inventor, como
se apreciará no Capítulo X – que versa sôbre invento
ocorrido na vigência de contrato de trabalho de
prestação de serviço.
É de se destacar o § 3º do art. 39, que
representa contribuição do Legislativo:
"Qualquer
invento
ou
aperfeiçoamento
decorrente de contrato na forma dêste artigo, será
obrigatoriamente e prioritàriamenie patenteado no
Brasil." (Grifamos)
E essa determinação é complementada com o
que dispõe o art. 54, letra f, que considera nulo o
privilégio concedido com o seu desrespeito.
h) No Título II, Capítulo I – Das Marcas de
Indústria, de Comércio e de Serviços – houve inovações
com a introdução, em nosso Direito, da "marca genérica"
(art. 60, 4, do substitutivo). Na exposição de motivos, o
Ministro da Indústria e do Comércio observa:
"Prevê também a alteração proposta o
conceito de marca genérica, já em uso em vários
países. A marca genérica é definida como sendo a
que identifica a origem de uma série de produtos ou
artigos, que por sua vez são individualmente
caracterizados por marcas específicas".
i) A Câmara adotou o instituto da prescrição
para a ação de nulidade (art. 97, parágrafo único), no
que andou com acêrto, pois com isso garante-se
estabilidade nas relações sociais e não se olvida o
instituto jurídico de maior alcance.
j) A grande modificação, no entanto, que a
legislação a ser votada trará é no que concerne à
parte processual.
Foi extinto o Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial e estabeleceu-se sistema
mais célebre para a solução dos processos. A
experiência dêsse Conselho foi inteiramente
negativa, em virtude da morosidade na solução ela
matéria que lhe era submetida.
Com
tal
medida,
completou-se
o
sistema
estabelecido
com
a
criação
do
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Lei nº
5.648,
de
11
de
dezembro
de
1970),
desburocratizando o setor.
A legislação proposta criará condições para a
dinâmica de importação da tecnologia, de acôrdo
com as necessidades do desenvolvimento nacional,
defenderá os interêsses nacionais, sem agressões
às economias externas e nem desrespeito à
Convenção de Paris, é possibilitará o Brasil a se
integrar e se entrosar no sistema internacional
regulador da espécie, que se está estruturando
através de convenções e estatutos fundamentados
em princípios comuns.
4. Da constitucionalidade do projeto.
O seu Mérito.
O direito subjetivo dos inventores sempre foi
contemplado nas Constituições Brasileiras, desde a
Constituição Política do Império até a Constituição de
1967, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 1, no seu art. 153, § 24.
Considero o projeto constitucional e, quanto ao
mérito, responde êle aos reclamos de nosso
desenvolvimento e, espelhando os interêsses
nacionais, se harmoniza com o sentido da legislação
estrangeira
concernente
a
êsse
campo,
representando para o País um instrumento para a
cooperação e competição internacionais no campo
da transferência de tecnologia e relativamente ao
problema de patentes.
5. Emendas
Foram oferecidas ao exame da Comissão
Especial onze emendas e tôdas são, a seguir,
estudadas.
EMENDA Nº 1
Do Sr. Senador Nelson Carneiro
A emenda manda suprimir o artigo 3º do
projeto e, no caput do artigo 107 e no artigo 123,
onde se lê – "Presidente do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial", leia-se: "Conselho de
Recursos da Propriedade Industrial".
O autor pretende restaurar o Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial, que foi
extinto pelo projeto. O Conselho tornou-se um
órgão inoperante, moroso e que prejudicava a

celeridade no julgamento dos processos.
Eliminando-se a possibilidade de delongas
processuais, o projeto estabeleceu, no entanto, para
os casos de cancelamento de privilégios (art. 57 do
PLC) e de revisão da concessão de registro (art. 100
do PLC), na via administrativa, recurso da decisão
para o Ministro da Indústria e do Comércio.
Contraria a emenda a nova sistemática
adotada e, por isso, opinamos pela sua rejeição.
EMENDA Nº 2
Do Sr. Senador Nelson Carneiro
A emenda propõe que se dê ao artigo 5º do
projeto a seguinte redação:
"Art. 5º – Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação."
Fundamenta-se a emenda proposta no
procedimento do legislador, que estipulava para a
entrada em vigor dos códigos anteriores prazos de
noventa e sessenta dias.
Efetivamente, o projeto não estabeleceu prazo
para a entrada em vigor do nôvo código por ser pura
perda de tempo. A matéria foi longamente discutida
com a participação da Confederação Nacional da
Indústria, da Confederação Nacional do Comércio,
da Confederação Nacional da Agricultura, da
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade
Industrial, dos Presidentes das Federações de
Indústria dos Estados de maior projeção econômica,
além dos órgãos técnicos. Todos, nesses meses que
se estuda o nôvo código na Câmara e no
Senado Federal, tomaram conhecimento do assunto,
acompanharam
os
debates
e,
por
isso,
torna-se desnecessária a vacatio legis proposta na
emenda.
No que concerne aos Estados estrangeiros e,
conseqüentemente, para hipotéticos problemas de
direito internacional privado, há o princípio esculpido
no art. 1º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Na era das comunicações, a vacatio legis
perdeu a sua antiga significação.
Pelas razões expostas, rejeitamos a emenda
do nobre representante do Estado da Guanabara.
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PARECER
Nº 634, DE 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 1971 (nº 51B/71, na Câmara), que aprova o texto da Convenção
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sôbre o Rendimento,
firmado entre o Brasil e a República Francesa, em 10
de setembro de 1971.
Relator: Sr. Arnon de Mello
Com vistas ao disposto no art. 44, inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República
submete ao Congresso o texto da Convenção firmada
entre o Brasil e a França para Evitar Dupla Tributação e
Evasão Fiscal de Impôsto sôbre Renda.
Na exposição de motivos que acompanha a
mensagem, o Sr. Ministro das Relações Exteriores
realçou:
1º) foram estabelecidas cláusulas, ao longo da
Convenção, que, através de um alívio fiscal,
estimulam
as
transferências
recíprocas
de
dividendos, juros e royalties, criando um clima mais
favorável aos investimentos em ambos os países;
2º) que da mesma advirão, igualmente, condições
mais favoráveis para o intercâmbio de serviços de
profissionais liberais e de atividades artísticas e
desportivas; ao desenvolvimento da navegação marítima
e aérea; à expansão das atividades culturais, através do
intercâmbio de professores e estudantes.
A matéria tramitou inicialmente na Câmara dos
Deputados, onde foi apreciada pelas Comissões de
Relações Exteriores, Constituição e Justiça e Economia.
Na Comissão de Relações Exteriores, seu
Relator, Deputado Padre Nobre, em seu brilhante e
extenso parecer, concluiu favoràvelmente à
Convenção, apresentando o competente projeto de
decreto legislativo.
No mesmo sentido, pronunciou-se a Comissão
de Justiça, tendo o Deputado Lauro Leite assim se
expressado ao finalizar:
"Isto
pôsto,
e
considerando
que
a
Convenção
foi
celebrada
de
acôr-

do com os mandamentos constitucionais, opinamos
no sentido da aprovação de seu texto, nos têrmos do
projeto de decreto legislativo elaborado pela douta
Comissão de Relações Exteriores."
Sobre o mérito da matéria, houve divergência
de opiniões na Comissão de Economia, tendo o
Relator, Deputado João Arruda, apresentado voto
contrário à Convenção, que não foi aceito pela
maioria dos membros daquele douto órgão técnico,
passando a relator do vencido o Deputado Zacharias
Seleme.
Embora os aspectos relativos ao mérito
da proposição devam ser apreciados por
outras
Comissões,
faremos,
a
título
de
informação, breve referência aos principais pontos
criticados pelo eminente Deputado João Arruda,
verbis.
"Não há nenhum interêsse na adoção de
marca de fábrica ou de comércio estrangeiros em
mercadorias vendidas no próprio mercado interno do
Brasil. Ao contrário, o interêsse nacional consiste em
desestimular o uso, no mercado interno, de marcas
estrangeiras. Se o emprêgo da "marca" se faz em
mercadorias exportadas, nesse caso, e só nesse
haveria como justificar o benefício concedido ao
proprietário estrangeiro da marca."
Diz, ainda, que a reciprocidade é apenas
formal e explica:
"Entretanto, como as pessoas físicas e
jurídicas de um dos países contratantes que auferem
dividendos, juros e royalties, provenientes do outro
país contratante, serão pessoas físicas ou jurídicas
francesas, na verdade não há a pretendida
reciprocidade. A Convenção representa, de fato,
diminuição de impostos em benefício de pessoas
físicas ou jurídicas da França."
Ao contraditar as restrições formuladas pelo
parecer acima citado, o Deputado Zacharias Seleme,
em seu voto vencedor, expendeu, dentre outros, os
seguintes argumentos:
"1) Em primeiro lugar, convém separar os
rendimentos recebidos, em ambos os países, por
pessoas físicas dos recebidos por pessoas jurídicas.
Enquanto que os rendimentos recebidos por pessoas
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físicas brasileiras de fonte francesa podem
equiparar-se, e em certos casos superar, aos
rendimentos recebidos por pessoas físicas francesas
de fonte brasileira, é indiscutível que, no caso das
pessoas jurídicas, o fluxo de rendimentos é muito
maior do Brasil para a França do que da França para
o Brasil;
2) Levando em conta esta realidade
econômica, o Govêrno brasileiro, ao negociar a
Convenção, estabeleceu normas não recíprocas no
que se refere às reduções do Impôsto de Renda, de
modo a exigir do Govêrno francês um sacrifício fiscal
superior ao admitido para si próprio. Em outras
palavras, além da reciprocidade normal, que o
acôrdo contempla, há também a reciprocidade real,
econômica, pois o tratamento dado aos rendimentos
remetidos para a França não é idêntico ao dado aos
rendimentos recebidos da França;
3) No âmbito de um acôrdo de bitributação há
também lugar para medidas de apoio à política de
promoção de exportações. Ao se reduzir o Impôsto
de Renda incidente sôbre rendimentos pagos por
subsidiárias brasileiras às suas controladoras no
exterior, aumenta-se o poder de competição das
mesmas subsidiárias, que, em muitos casos,
poderão vender seus produtos no exterior a preços
mais competitivos do que os dos produtos similares
vendidos por sua controladora no mercado externo.
Mesmo admitindo a hipótese absurda de que uma
emprêsa francesa vendesse, no mercado brasileiro,
um produto em concorrência à sua própria
subsidiária no Brasil, mesmo assim a redução do
Impôsto de Renda pago pela subsidiária brasileira só
reforçaria seu poder de competição face ao produto
similiar exportado por sua controladora."
Conclui, finalmente, sustentando que não há
qualquer benefício para a mercadoria importada da
França, pelo Brasil.
Passaremos agora a resumir os trinta artigos
da Convenção.
Os impostos objeto da mesma estão
definidos
e
especificados
no
art.
2º,

que ressalva serem as suas disposições
abrangentes dos impostos futuros de natureza
idêntica ou análoga, que venham acrescer ou
substituir os atuais.
O
art.
3º
trata
das
definições
gerais, acentuando que, se ocorrer a hipótese de
expressão não definida, prevalecerá o significado
que lhe é atribuído pela legislação dêsse Estado
Contratante, a não ser que o contrato exija
interpretação diferente,
Os artigos 4º e 5º regulamentam e definem
domicílio fiscal e estabelecimento permanente para
os efeitos da presente Convenção.
O art. 6º determina que os rendimentos
provenientes de bens imobiliários são tributáveis no
Estado Contratante em que êsses bens estiverem
situados.
O art. 7º trata dos lucros das emprêsas.
Os arts. 8º e 9º dispõem sôbre navegação
marítima e aérea e emprêsas associadas.
A situação jurídica e tributária dos dividendos,
juros, royalties e ganhos de capital é versada nos
arts. 10 a 13, inclusive.
Os artigos 14 a 21 cuidam da situação das
profissões
independentes
e
dependentes;
remuneração de direção, de artistas e desportistas,
das pensões, das remunerações públicas, dos
professôres e estudantes.
O art. 22 determina as regras gerais de
tributação em cada Estado Contratante.
A modalidade de aplicação, de não
discriminação, do procedimento amigável, da troca
de informações constam dos arts. 23 a 26, inclusive.
O art. 27 prescreve que a Convenção não
prejudicará os privilégios fiscais atribuídos aos
funcionários diplomáticos ou consulares pelo Direito
Internacional ou de disposições de acôrdos
especiais.
O art. 28 define a área de aplicação da
Convenção.
Finalmente, os artigos 29 e 30 cuidam
da
data
em
que
a
Convenção
en-
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trará em vigor e da hipótese de denúncia.
Do âmbito de nossa competência, a
Convenção sob exame atende aos aspectos formais
e protocolares e sôbre o seu mérito deverá opinar a
douta Comissão de Finanças.
Manifestamo-nos, assim, pela aprovação do
projeto de decreto legislativo em tela.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971 – Carvalho Pinto, Presidente – Arnon de Mello,
Relator – Fernando Corrêa – Filinto Müller – Augusto
Franco – Amaral Peixoto – Saldanha Derzi – Ruy
Santos – Danton Jobim – Wilson Gonçalves –
Lourival Baptista – Magalhães Pinto – Nelson
Carneiro.
PARECER
Nº 635, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 36, de 1971.
Relator: Sr. Ruy Santos
Em conformidade com o disposto no artigo 44,
inciso I, da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto da Convenção para
evitar a Dupla Tributação e prevenir a evasão fiscal
em matéria de Impostos sôbre Rendimento, firmada
entre o Brasil e a República Francesa em 10 de
setembro de 1971.
2. A Exposição de Motivos do Sr. Ministro das
Relações Exteriores diz:
"Ao negociar a Convenção, a Delegação
Brasileira levou em conta a orientação contida na
Exposição de Motivos DPF-DECc-127-551.3 (85),
encaminhada a Vossa Excelência em 26 de abril do
corrente ano.
Com efeito, foram estabelecidas cláusulas, ao
longo da Convenção, que, através de um alívio fiscal,
estimulam
as
transferências
recíprocas
de
dividendos, juros e royalties, criando um clima mais
favorável aos investimentos nos territórios de ambos
os países.
A
Convenção
virá
proporcionar
igualmente,
condições
mais
fa-

voráveis ao desenvolvimento da navegação
marítima e aérea; ao intercâmbio de serviços
de profissionais liberais e de atividades artísticas
e desportivas; à expansão das atividades
culturais, através do intercâmbio de professôres e
estudantes."
3. A Câmara dos Deputados, examinando a
proposição, houve por bem apresentar o presente
projeto, que foi aprovado sem observações.
4.
Do
ponto
de
vista
financeiro,
convém destacar a diferença entre os rendimentos
recebidos, em ambos os países, por pessoas físicas
dos recebidos por pessoas jurídicas. Enquanto que
os proventos recebidos por pessoas físicas
brasileiras de fonte francesa podem igualar, ou
mesmo superar, aos rendimentos recebidos por
pessoas físicas francesas de fonte brasileira, o
mesmo não se verifica quanto às pessoas jurídicas,
na medida em que somos um País exportador de
capitais, isto é, á sentido do fluxo monetário Brasil–
França é superior ao do sentido inverso, França–
Brasil.
Neste contexto, nosso Govêrno, ao negociar a
Convenção, obteve uma vantagem, na medida em
que do Govêrno francês é exigido um sacrifício fiscal
superior ao do brasileiro.
E
isso
porquanto
foi
convencionado
(parágrafo 2º do artigo X) que os dividendos
remetidos não podem ser tributados em mais
de 15%. Isso significa que o Brasil reduz sua
alíquota de 25% para 15%, isto é, concede uma
isenção de 10% para remessas à França, ou seja, ao
investidor francês.
Em contrapartida, para que êsse favor fiscal
brasileiro não fôsse transferido ao fisco francês, foi
convencionado que a isenção do Govêrno francês
será total.
É o que se depreende da leitura da alínea a do
parágrafo 3º:
"3º a) Os dividendos pagos por uma sociedade
com domicílio fiscal na França, que dariam direito
a um "avoir fiscal", se fôssem recebidos por uma
pessoa com domicílio real ou sede social na França,
dão direito, quando são pagos a beneficiários
residentes no Brasil, a um pagamento bru-
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to, pelo Tesouro francês, de um montante igual a
êsse "avoir fiscal", com ressalva da dedução prevista
no parágrafo 2º supra." (15% do montante bruto do
dividendo).
Por conseguinte, o residente no Brasil,
investidor em negócios realizados em França,
receberá importância superior ao residente francês,
investidor no mesmo negócio.
Contudo,
como
o
fluxo
financeiro
predominante é no sentido Brasil–França, a isenção
do fisco brasileiro propiciará à sociedade com sede
no Brasil maiores recursos (10%). Representa,
ainda, um incentivo fiscal a novos investimentos
franceses no Brasil, na medida em que a pessoa
francesa, que recebia 75, passa a receber 85, isto é,
houve um acréscimo de mais de 13% nos seus
benefícios, os quais certamente propiciarão novos
reinvestimentos.
5. Não obstante êsses aspectos contábeis,
entendemos que a proposição se inscreve
no conjunto de medidas que visam a reformar
as regras do comércio internacional, de forma que
os
países
em
desenvolvimento
possam
continuar mantendo diálogo bilateral com as
nações
amigas
que
compõem
o
mundo
industrializado.
Essa política, como se sabe, tem por
fundamento a posição realista do Govêrno, que vê
na exportação brasileira um meio capaz de contribuir
para o desenvolvimento, à semelhança dos que nos
dois últimos séculos realizaram sua revolução
industrial.
Dessarte, é preciso captar de maneira
agressiva
capitais
internacionais,
o
que
representa ampliar a exportação e a participação
da bandeira na navegação de longo curso,
matéria de interêsse público relevante e
urgente.
Ante
o
exposto,
nada
havendo
a
opor ao presente projeto, opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Ruy Santos,
Relator – Wilson Gonçalves – Cattete Pinheiro –
Geraldo Mesquita – Lourival Baptista – Carvalho
Pinto – Daniel Krieger – Antônio Carlos – Tarso
Dutra.

PARECER
Nº 636, DE 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 1971
(número 45-A/71, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos da Convenção Postal Universal, do
Protocolo Adicional à Constituição da União Postal
Universal e do Acôrdo Relativo às Encomendas
Postais, assinados em Tóquio, durante o XVI
Congresso da União Postal Universal, realizado em
outubro de 1969.
Relator: Sr. Lourival Baptista
Aprovar os textos da Convenção Postal
Universal, do Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal e do Acôrdo Relativo às
Encomendas Postais, assinados em Tóquio, durante
o XVI Congresso da União Postal Universal,
realizado em outubro de 1969, é objetivo do projeto
de decreto legislativo que vem ao estudo desta
Comissão.
O Presidente da República encaminhou os
textos em referência à consideração do Congresso
Nacional, obediente ao disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal e por meio de mensagem
acompanhada de exposição de motivos, na qual o
Ministro das Relações Exteriores informa sôbre o
interêsse do Brasil na matéria.
A finalidade do Protocolo Adicional à
Constituição da União Postal Universal é modificar
os arts. 8, 11, 13, 18, 21 e 26, focalizando, ainda,
detalhes pertinentes à adesão, à execução e à
duração. O Acôrdo Relativo às Encomendas Postais
(Colis Postaux) está contido em cinco Títulos e num
Protocolo Final. Demonstra, nas disposições
preliminares, que o objetivo almejado compreende:
1 – As remessas denominadas colis postaux,
cujo pêso unitário não pode exceder a vinte
quilogramas, podem ser permutados entre os países
contratantes, quer diretamente, quer por intermédio
de um ou de vários dêles.
2 – É facultativa a permuta das encomendas
que excederem 10 quilogramas.
3 – Por derrogação aos §§ 1 e 2, as
encomendas postais relativas ao serviço postal e
mencionadas no art. 16 podem elevar-se até ao
máximo de 35 quilogramas.
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4 – A abreviação "encomenda" se aplica a
tôdas as encomendas postais.
A
Convenção
Postal
Universal
é
acompanhada de um Protocolo Final, do
Regulamento de Execução, e de Fórmulas. Trata, na
Primeira Parte, das regras comuns aplicáveis ao
Serviço Postal Internacional; na Segunda Parte, das
disposições
relativas
aos
objetos
de
correspondências; na Terceira, do transporte aéreo
das encomendas; na Quarta, das disposicões finais.
O art. 1º da Convenção estabelece que a liberdade
de trânsito
"acarreta
a
obrigação,
para
cada
Administração postal, de encaminhar sempre, pelas
vias mais rápidas que empregar para suas próprias
remessas, as expedições fechadas e os objetos de
correspondência a descoberto, que lhes são
entregues por uma outra Administração. A obrigação
"se aplica igualmente à correspondência aérea de
cujo encaminhamento participem ou não as
Administrações intermediárias".
A Convenção permite aos países-membros
"que não participam da permuta de cartas contendo
matérias biológicas perecíveis ou matérias
radioativas, a faculdade de não admitir êsses objetos
em trânsito a descoberto através de seu território".
Por outro lado, a liberdade de trânsito das
encomendas postais internacionais a encaminhar
pelas vias terrestres e marítimas "é limitada ao
território dos países que participam dêsse serviço".
Pelas breves indicações feitas, é possível
compreender-se a extraordinária significação, para
as comunicações internacionais, dos instrumentos
que vêm ao exame desta Comissão. Todos os
aspectos da questão foram ventilados nos textos em
referência, que visam, em síntese, o melhor e mais
rápido entendimento entre os homens, por meio dos
diversos sistemas das correspondências postais.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Carvalho Pinto, Presidente – Lourival
Baptista, Relator – Danton Jobim – Wilson
Gonçalves – Ruy Santos – Saldanha Derzi – Filinto
Müller – Fernando Corrêa – Augusto Franco –
Amaral Peixoto – Arnon de Mello – Nelson Carneiro
– Magalhães Pinto.

PARECER
Nº 637, DE 1971
da Comissão de Transportes, sôbre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 37, de 1971.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
Em conformidade com o disposto no art. 44,
inciso I , da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional os textos da Convenção Postal
Universal, do Protocolo Adicional à Constituição da
União Postal Universal e do Acôrdo Relativo às
Encomendas Postais, assinados em Tóquio, durante
o XVI Congresso da União Postal Universal,
realizado em outubro de 1969.
2. Na exposição de motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Sr. Ministro das Relações
Exteriores diz:
"O Brasil estêve representado por Delegação
composta de representantes do Ministério das
Comunicações, cuja chefia coube ao General
Rubens Rosado Teixeira.
Tendo em vista os interêsses do Brasil na
matéria, submeto projeto de Mensagem Presidencial
a fim de que Vossa Excelência, se assim houver por
bem, possa encaminhar os textos em aprêço,
traduzidos para o português pelos órgãos
competentes da Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos, à aprovação do Poder Legislativo."
3. A Câmara dos Deputados, examinando
os aludidos documentos, houve por bem
apresentar o presente projeto, que foi aprovado sem
alterações.
4. Do ponto de vista de uma política nacional
de transportes, convém lembrar que os documentos
ora em exame nada mais representam do que
alterações e atos já aprovados em Congressos
anteriores da UPU – União Postal Universal, onde o
Brasil sempre se fêz representar.
A matéria, portanto, constitui uma adaptação
às inovações do tráfego postal.
5. O Protocolo Adicional modifica vários
artigos da Constituição da UPU, a saber:
"Art. –................................................................
I – (art. 8 modificado) Uniões restritas. Acôrdos
especiais;
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II – (art. 11 modificado) Adesão ou admissão à
União. Maneira de proceder;
III – (art. 13 modificado) Órgão da União;
IV – (art. 18 modificado) Conselho Consultivo
dos Estatutos Postais;
V – (art. 21 modificado) Despesas da União.
Contribuições dos Países-membros;
VI – (art. 26 modificado) Notificação das
ratificações e de outras modalidades de aprovação
dos Atos da União;
VII – Adesão ao Protocolo Adicional e aos
outros Atos da União;
VIII – Execução e duração do Protocolo
Adicional à Constituição da União Postal Universal."
6. O Acôrdo sôbre encomendas postais
estabelece taxas, direitos, condições de aceitação
(dimensões, volumes), condições de entrega,
responsabilidades, indenizações, quotas-parte de
partida,
chegada
e
trânsito
devidos
às
Administrações. O início da vigência do Acôrdo foi
programado para 1º de julho do corrente ano.
O Protocolo Final da Convenção Postal
Universal, assinado em Tóquio, em 14 de novembro
de 1969, versa também sôbre tarifas, taxas
suplementares, condições físicas das encomendas e
da correspondência, e as particularidades do trânsito
transiberiano, transandino, do Lago Nasser,
Afeganistão e outras regiões.
7. Trata-se, portanto, de medidas que vão ao
encontro dos legítimos interêsses do Brasil e estão,
como vimos, de acôrdo com a sistemática de
protocolos anteriores, já aprovados pelo Congresso
Nacional.
8. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Leandro Maciel, Presidente – Geraldo
Mesquita, Relator – Danton Jobim – Benedito
Ferreira.

PARECER
Nº 638, DE 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1971 (nº 49B/71, na Câmara dos Deputados), que "aprova o
texto da Convenção sôbre Comércio de Trigo, 1971,
concluída em Genebra, em janeiro e fevereiro de
1971."
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Com a Mensagem nº 387, de 1971, o Senhor
Presidente da República submete à apreciação do
Congresso Nacional o texto da Convenção sôbre
Comércio de Trigo, 1971, concluída em Genebra, em
janeiro e fevereiro de 1971.
2. Em sua exposição de motivos sôbre a
matéria, o Ministro das Relações Exteriores
esclarece:
"O Acôrdo Internacional do Trigo, 1971,
compreende dois instrumentos jurídicos separados: a
Convenção sôbre Comércio de Trigo, 1971, e a
Convenção sôbre Ajuda Alimentar, 1971.
Dessas duas Convenções, é interesse do
Brasil aderir, no momento, apenas à Convenção
sôbre Comércio de Trigo, 1971, e, nesse sentido, por
sugestão da Delegação brasileira que compareceu à
Conferência da UNCTAD, e ouvidos o Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral e a Junta
Deliberativa do Trigo da SUNAB, foi iniciado, em
1971, o processo de adesão à Convenção, através
de Declaração de Aplicação Provisória, nos têrmos
do seu artigo 24.
A Convenção em aprêço tem por objetivo
básico promover o desenvolvimento da produção,
consumo e comércio internacional de trigo,
assegurando-lhe a maior estabilidade possível. Dela
fazem parte os principais países produtores,
exportadores e importadores.
Em sua forma presente, a Convenção
não inclui cláusulas de natureza econômica,
tais como obrigações quantitativas, níveis mínimos
e
máximos
de
preços
etc.
Ante
sério
impasse ocorrido entre os principais países
exportadores, foram negociadas apenas cláusu-
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las administrativas, as quais criam, entre outros
pontos, um Subcomitê Consultivo sôbre Condições
de Mercado, no qual se lançarão, oportunamente, as
bases de futuras cláusulas econômicas."
3. A Comissão de Relações Exteriores da
Câmara dos Deputados, após amplo exame do texto
da Convenção, apresentou, nos têrmos regimentais,
o presente projeto de decreto legislativo, aprovandoo. Com pareceres favoráveis de tôdas as Comissões
técnicas, a proposição recebeu, afinal, a
concordância daquela Casa do Congresso Nacional.
4. Examinado o texto da Convenção, verificase, no âmbito da competência regimental desta
Comissão, terem sido atendidos todos os aspectos
formais, inclusive o que garante reciprocidade de
tratamento entre as Partes convenientes.
5. Ante o exposto, esta Comissão opina pela
aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Carvalho Pinto, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Danton Jobim – Saldanha Derzi
– Filinto Müller – Fernando Corrêa – Augusto Franco
– Amaral Peixoto – Ruy Santos – Lourival Baptista –
Arnon de Mello – Magalhães Pinto – Nelson
Carneiro.
PARECER
Nº 639, DE 1971
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Ofício S nº 34, de 1971 (nº 509/71, no Tribunal de
Contas do Distrito Federal), do Senhor Presidente do
Tribunal
de
Contas
do
Distrito
Federal,
encaminhando as Contas Gerais do Govêrno do
Distrito Federal, relativas ao exercício de 1970.
Relator: Sr. Osires Teixeira
Em conformidade com o art. 28 da Lei nº
5.538, de 1968, o Senhor Presidente do Tribunal de
Contas do Distrito Federal encaminha ao Senado
Federal, acompanhado de parecer prévio, as contas
gerais do Govêrno do Distrito Federal.
2. O aludido documento diz:
"O
Tribunal
de
Contas
do
Distrito
Federal,
dando
cumprimento

ao disposto nos arts. 17, § 1º, da Constituição, e 28
da Lei nº 5.538, de 22 de novembro de 1968,
examinou as Contas apresentadas pelo Govêrno do
Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de
1970, e constatou:
a) as referidas Contas foram prestadas
segundo as Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964);
b) estão aritmèticamente certas, uma vez que
foram efetuadas as retificações determinadas por
êste Tribunal, após a conferência a que procedeu;
c) demonstram a arrecadação da receita e a
realização de despesa e de operações de crédito,
efetuadas nos limites das disposições orçamentárias
e demais autorizações legislativas;
d) evidenciam procedimentos financeiros em
geral revestidos de correção, ressalvados casos
especiais, observados no curso da ação quotidiana
desta Côrte, e que ensejaram as cabíveis medidas
de retificação e orientação ou a fixação de
responsabilidades e a respectiva promoção de
sanções. Os atos de administração constantes das
Contas se apresentam regulares e não envolvem
responsabilidade pessoal do Governador do Distrito
Federal, no tocante à gestão dos bens e dinheiros
públicos.
Ressalve-se que as conclusões acima não
afetam, óbviamente, o julgamento por esta Côrte,
nos têrmos do art. 27, III, da Lei nº 5.538, citada, das
Contas de cada responsável, inclusive dos dirigentes
das entidades de administração indireta, ainda
pendentes de apreciação.
Diante do exposto, o Tribunal é de parecer que
as Contas do Govêrno do Distrito Federal,
correspondentes ao exercício financeiro de 1970,
devam ser aprovadas, mediante homologação dos
balanços e demonstrativos constantes do respectivo
processo e analisados neste Relatório."
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3. Ante o exposto, opinamos pela aprovação seu art. 42, item V, legislar para o Distrito Federal "e
do seguinte:
nêle exercer a fiscalização financeira e orçamentária,
com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas. Essa
PROJETO DE RESOLUÇÃO
disposição repete a norma constante do art. 70 da
Nº 61, DE 1971
Carta Maior, que submete as contas do Presidente
Aprova as Contas do Govêrno do Distrito da República ao exame do Congresso Nacional. O
Federal, relativas ao exercício de 1970.
mesmo artigo, em seu § 2º, diz que o Tribunal de
Contas da União dará parecer prévio sôbre as
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
referidas contas em sessenta dias.
pelo Governador do Distrito Federal, relativas ao
Ante essas claras disposições constitucionais,
exercício de 1970, na forma do relatório conclusivo e
parecer prévio do Tribunal de Contas do Distrito a Lei nº 5.538, de 1968, que "dispõe sôbre
Federal, conforme estabelece o artigo 28 da Lei nº organização do Tribunal de Contas do Distrito
5.558, de 28 de novembro de 1968.
Federal", estabelece, em seu art. 28:
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data
"Art. 28 – O Tribunal dará parecer prévio em
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega,
1971. – Cattete Pinheiro, Presidente – Osires sôbre as contas que o Prefeito do Distrito Federal
Teixeira, Relator – Saldanha Derzi – Benedito prestar, anualmente, ao Senado Federal.
Ferreira – Emival Caiado – Eurico Rezende – Dinarte
§ 1º – As contas do Prefeito do Distrito Federal
Mariz – Antônio Fernandes – Adalberto Sena –
deverão ser entregues, concomitantemente, ao
Fernando Corrêa – Heitor Dias.
Senado Federal e ao Tribunal de Contas, até dia 30
de abril do ano seguinte.
PARECER
Nº 639-A, DE 1971
§ 3º – O Tribunal deverá apresentar ao
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Senado Federal minucioso relatório conclusivo sôbre
o Projeto de Resolução nº 61, de 1971, que aprova
as contas do Govêrno do Distrito Federal relativas ao os resultados do exercício financeiro, louvando-se,
no caso de não apresentação das contas no prazo
exercício de 1970.
legal, nos elementos colhidos ao exercer a auditoria
Relator: Sr. Helvídio Nunes
financeira
e
orçamentária
e
nos
seus
Com o Ofício nº GP-509/71, o Senhor assentamentos."
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal
O disposto no § 1º não foi atendido. Segundo
encaminha ao Senado Federal, de acôrdo com o
estatuído no art. 28 da Lei nº 5.538, de 1968, as informações que nos foram prestadas, essas contas
Contas Gerais do Govêrno do Distrito Federal não foram entregues, concomitantemente, ao
relativas ao exercício de 1970, acompanhadas do Senado e ao Tribunal de Contas e, sim, tão-sòmente
Relatório e Parecer Prévio do mesmo Tribunal, encaminhado por êste último, justamente com seu
aprovados em sessão de 7 de outubro do corrente
parecer e relatório, ao exame desta Casa.
ano.
Trata-se de uma formalidade, a nosso ver, que
2. A Comissão do Distrito Federal, ouvida a
respeito, opina pela aprovação das referidas contas, pode ser dispensável, vez que as contas em
nos têrmos do presente projeto de resolução, questão, segundo informa o referido Tribunal, "foram
apresentado na forma regimental (art. 105, alínea prestadas segundo as Normas Gerais de Direito
"d", do Regimento Interno), que, de acôrdo com o
Financeiro (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) ",
estabelecido nos artigos 105, parágrafo único, e 100,
"estão aritmèticamente certas" e "evidenciam
III, vem agora ao exame desta Comissão.
3.
Compete
privativamente
ao procedimentos financeiros em geral revestidos de
Senado Federal, dispõe a Constituição, em correção".
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4. Ante o exposto, considerando que a
presente proposição se encontra em perfeitas
condições, quanto aos aspectos jurídico e
constitucional, bem co,o em relação à técnica
legislativa e regimentalidade, entendemos possa ter
tramitação normal.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – José Sarney – Franco Montoro – Wilson
Gonçalves – Antônio Carlos – Accioly Filho –
Gustavo Capanema – Heitor Dias – Eurico Rezende.

aritmèticamente certas, foram executadas com
correção e em obediência às Normas Gerais de
Direito Financeiro, de que trata a Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964.
À vista do exposto, acreditamos que tais contas
estão em condições de serem aprovadas por êste
órgão técnico e pelo Senado Federal, nos têrmos do
mencionado projeto de resolução da Comissão do
Distrito Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971.
–
Amaral
Peixoto,
Presidente
–
Geraldo Mesquita, Relator – Ruy Santos –
PARECER
Eurico Rezende – Wilson Gonçalves – Saldanha
Nº 640, DE 1971
Derzi – Flávio Brito – Danton Jobim – Lourival
Baptista – Fausto Castello Branco – Carvalho
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Pinto.
Resolução nº 61, de 1971.
PARECER
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
Nº 641, DE 1971
Vem ao estudo desta Comissão o Projeto de
Resolução apresentado pela Comissão do Distrito
da Comissão de Constituição e Justiça sõbre o
Federal, em decorrência do exame feito sôbre a Projeto de Lei no Senado nº 96, de 1971, que dá nova
prestação de contas do Govêrno do Distrito Federal, redação ao artigo 128 do Código Penal, incluindo entre
relativas ao exercício financeiro de 1970 e submetido os casos de abortos não criminosos os praticados por
à apreciação do Senado pelo Tribunal de Contas médico quando a gravidez resultar de incesto,
desta unidade da Federação, acompanhado de seu constituir grave ameaça à saúde da gestante ou
Relatório e seu Parecer Prévio, em cumprimento ao envolver risco do filho nascer, física e mentalmente,
disposto no art. 28 da Lei nº 5.538, de 1968.
lesado.
Pelas conclusões favoráveis a que chegou o
Tribunal de Contas do Distrito Federal, cujo parecer
Relator: Sr. José Sarney
prévio foi discutido, votado e aprovado em sua
No âmbito da sua filosofia o projeto acompanha
sessão plenária de 7 de outubro último verifica-se o princípio dominante em nosso direito penal e não
que as citadas contas foram realizadas de acôrdo inova no sentido de aceitar o abôrto como mecanismo
com as normas vigentes.
de contrôle populacional, como tem sido feito em
Sob o aspecto financeiro a que nos compete alguns países.
examinar, nada existe que nos impossibilite de dar a
Examinemos as alterações propostas no
nossa aprovação, pois o julgamento dessas contas projeto, quanto ao mérito:
foi feito pelo órgão auxiliar do Senado,
1 – incesto;
especificamente criado para êsse fim, que
2 – ameaça à saúde;
é o Tribunal de Contas do Distrito Federal.
3 – risco de deformação para o concepto.
Louvando-nos na capacidade técnica, na isenção
A primeira alteração – embora o Código
de ânimos e no espírito de justiça que regem Penal aceite a hipótese de estupro – é inviável
as decisões daquela egrégia côrte de tomada de aferição em face do nosso direito. É que o Artigo
de contas, somos favoráveis à aprovação do 358 do Código Civil, em sua sistemática de proteção
projeto, tanto mais que, segundo informações aos princípios que regulam os direitos da família,
do TC/DF, as operações financeiras estão proíbe a investigação de paternidade de filhos inces-
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tuosos. Ora, para que a alteração proposta constasse
da lei seria necessária a averiguação proibida em
nossa legislação. Assim, somos contrários a sua
inclusão no artigo 128 do Código Penal, por injurídica.
A segunda alteração – ameaça à saúde – está
consagrada no Código quando se refere à hipótese de
"não haver outro meio de salvar a vida da gestante". A
redação existente, melhor atende aos interêsses da
sociedade.
Quanto a última hipótese – risco de deformação
para o concepto – é aceitável sob o ponto de vista
moral e jurídico. Evidentemente, a descoberta de
efeitos secundários com reflexo na gestação, de
algumas drogas é fato da ciência de nossos dias. Mas
em face da perspectiva de apreciação pelo Congresso
Nacional da revisão do Código Penal, conforme
manifestações do Exmº Senhor Ministro da Justiça,
seria inconveniente a aprovação ora proposta que
embora constitucional altera a sistemática do nôvo
direito que é todo êle voltado para proteger a vida.
O nosso parecer, quanto ao mérito é contrário
ao projeto.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Kriger, Presidente – José Sarney,
Relator – Antônio Carlos – Nelson Carneiro – Heitor
Dias – Gustavo Capanema – Accioly Filho – José
Lindoso – Emival Caiado – Wilson Gonçalves.
PARECER
Nº 642, DE 1971
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 96, de 1971.
Relator: Sr. Adalberto Sena.
1. O presente projeto, de autoria do eminente
Senador Vasconcelos Torres, dá nova redação ao art.
128 do Código Penal (D.L. nº 2.848, de 1940)
"incluindo entre os casos de abôrto não criminosos os
praticados por medico quando a gravidez resultar de
incesto, constituir grave ameaça á saúde da gestante
ou envolver risco do filho nascer, física e
mentalmente, lesado".
2.
O
autor,
na
sua
justificativa,
esclarece
que
"o
projeto
consubstancia
sugestão
dos
médicos
participantes
da

19ª Jornada
Brasileira
de
Ginecologia
e
Obstetrícia, realizada no Rio de Janeiro"
acrescentando
que,
segundo
afirmam
os
especialistas na matéria "tais medidas contribuirão,
de forma efetiva e real, para reduzir as tristes
estatísticas de mortes provocadas pela ação
ineficiente, incapaz e mesmo criminosa, de grande
número de parteiras curiosas".
3. O mesmo documento situa o problemas
do abôrto, como matéria das mais controvertidas
em todo o mundo, e tendo sido, por isso, objeto
dos debates mais acalorados, sendo de se notar
que a grande maioria é composta dos que
defendem a necessidade de serem ampliados
os casos do
denominado
"abôrto legal",
havendo alguns que propugnam por uma liberdade
total".
4. O artigo 128 do Código Penal de
1940 (D.L. nº 2.848, de 1940), ainda em vigor, é o
seguinte:
"Art. 128 – Não se pune o abôrto praticado por
médico:
I – se não há outro meio de salvar a vida da
gestante;
II – se a gravidez resulta de estupro e o abôrto
é precedido de consentimento da gestante, ou,
quando incapaz, de seu representante legal".
5. O art. 130 do Código Penal de 1969 (D.L. nº
1.004, de 1969), a vigorar no início do próximo ano,
tem a seguinte redação:
"Art. 130 – Não constitui crime abôrto
praticado por médico:
I – quando é o único recurso para evitar a
morte da gestante;
II – se a gravidez resultou de estupro, seja real
ou presumida a violência.
Parágrafo único – No caso do nº I ,
deve proceder, sempre que possível, a confirmação
ou concordância do outro médico, e no caso
do nº II, deve anteceder o consentimento da
vítima ou, quando esta é incapaz, de seu
representante legal, desde que comprovada a
existência do crime."
6. A proposição em pauta (art. 1º)
manda incluir, no art. 128 do Código Penal
de
1940,
mais
dois
itens,
fa-
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zendo pequenas alterações no parágrafo único.
Assim temos:
"III – se a gravidez constituir grave ameaça à
saúde da gestante;
IV – se a gravidez envolver elevado risco
de o concepto nascer, física ou mentalmente,
lesado".
7. As alterações propostas no projeto podem
ser analisadas, quanto ao mérito, sôbre os seguintes
ângulos;
a) do incesto;
b) da ameaça à saúde;
c) do risco de deformação.
8. Sôbre o item a, a Comissão de Constituição
e Justiça, que nos precedeu no exame da matéria,
assim se pronunciou:
"A
primeira
alteração
–
embora
o
Código Penal aceite a hipótese de estupro – é
inviável de aferição em face do nosso direito. É que o
artigo 358 do Código Civil, em sua sistemática de
proteção aos princípios que regulam os direitos da
família, proíbe a investigação de paternidade de
filhos incestuosos. Ora, para que a alteração
proposta constasse da lei seria necessária a
averiguação proibida em nossa legislação. Assim,
somos contrários à sua inclusão no artigo 128 do
Código Penal, por injuridicidade".
9. A segunda alteração (item b) e contida
no número III do art. 1º da proposição –
ameaça à saúde – a nosso ver, já está atendida,
tanto no Código Penal de 1940, quando se
refere (item I), ser "o único recurso para evitar a
morte da gestante", como no nôvo Código Penal,
aprovado através do D.L. 1.004, de 1969, quando no
item II do art. 130 dêste último estabelece: "se a
gravidez constituir grave ameaça à saúde da
gestante".
10. Quanto ao último item (c) – que trata de
risco de deformação para o concepto, que a
proposição pretende incluir como número (IV) no seu
art. 1º, está redigido:
"Se a gravidez envolver elevado risco
de o concepto nascer, física ou mentalmente,
lesado". O acréscimo é aceitável não só do ponto
de vista moral e jurídico, como bem assinalou
a Comissão de Constituição e Justiça, como

também sob o aspecto médico-científico, face os
recentes "efeitos secundários, com reflexos na
gestação, de algumas drogas".
11. Sabe-se, entretanto, que o nôvo Código
Penal, que já teve duas vêzes adiada a sua vigência,
está sendo objeto de estudos e revisões por parte do
Poder Executivo, mas especificamente na área do
Ministério da Justiça, sendo provável portanto, a sua
apreciação em breve pelo Congresso Nacional.
12. Da medida proposta, a única que
realmente inova o art. 128 do Código Penal de 1940
e art. 130 do Decreto-lei 1.040, de 21 de outubro de
1969, êste último a vigorar no próximo ano, é a
contida no item IV do art. 128 (art. 1º do Projeto).
13. Não obstante os elevados propósitos do
seu autor, achamos oportuno aguardar a tramitação
das alterações e modificações em exame no
Ministério da Justiça, referentes ao D.L. 1.004, de
1969, quando o assunto, salvo êrro de nossa
expectativa, será amplamente discutido e analisado
pelo Congresso Nacional.
14. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do
projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Fernando Corrêa, Presidente – Adalberto
Sena, Relator – Waldemar Alcântara – Lourival
Baptista – Fausto Castello-Branco.
PARECER
Nº 643, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1970, que
declara de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais – SOS – com sede em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo.
Relator: Sr. Heitor Dias
A ementa diz o objetivo da proposição.
Embora se trate de matéria regulada pela Lei nº
91/35, que confere ao Poder Executivo a declaração
de utilidade pública, temos que o projeto não poderá
ter acolhida apenas por estar desacompanhado
de
tôda
a
documentação
necessária
ao
seu exame e deferimento. Ressalte-se que
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sôbre o mesmo assunto já existe deliberação desta
douta Comissão, a qual passa, no particular, a
constituir jurisprudência.
Cumpre observar que o requerimento da
entidade anexo à proposição, visando ao seu
reconhecimento de utilidade pública, está dirigido ao
Exmo. Sr. Presidente da República (Doc. nº 1).
Ainda que não prevalecesse, no particular, o
exame do documento, o pedido deixa de atender às
exigências
estabelecidas
pelos
Decretos
regulamentadores, inclusive, a estabelecida no art.
5º do Dec. 60.931-67, quanto à data para a
apresentação do relatório correspondente.
Pela rejeição. É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Reitor Dias,
Relator – José Sarney – Antônio Carlos – Nelson
Carneiro – Gustavo Capanema – Accioly Filho –
José Lindoso – Emival Caiado – Wilson Gonçalves.
PARECER
Nº 644, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 47, de 1970.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A presente proposição, de iniciativa do então
Senador Vitorino Freire, declara de utilidade pública
o Serviço de Obras Sociais – SOS – com sede em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo (art. 1º).
2. A justificação do projeto diz:
"Trata-se de entidade de caráter assistencial e
filantrópico que vem prestando relevantes serviços
ao indivíduo e à família, nos campos da assistência
social, moral, cultural e econômica, visando,
sobretudo, à recuperação de elementos úteis para a
sociedade".
3. A Comissão de Constituição e Justiça
examinando a proposição assim se pronuncia:
"A
ementa
diz
o
objetivo
da
proposição.
Embora
se
trate
de
matéria
regulada pela lei nº 9135, que confere ao
Poder Executivo a declaração de utilidade pública,

temos que o projeto não poderá ter acolhida apenas
por estar desacompanhado de tôda a documentação
necessária ao seu exame e deferimento. Ressalte-se
que sôbre o mesmo assunto já existe deliberação
desta douta Comissão, a qual passa, no particular, a
constituir jurisprudência.
Cumpre observar que o requerimento da
entidade anexo à proposição, visando ao seu
reconhecimento de utilidade pública, está dirigido ao
Exmº Sr. Presidente da República (Doc. nº 1).
Ainda que não prevalecesse, no particular, o
exame do documento, o pedido deixa de atender às
exigências
estabelecidas
pelos
Decretos
regulamentadores, inclusive, a estabelecida no art.
5º do Dec. 60.931/67, quanto à data para a
apresentação do relatório correspondente.
Pela rejeição. E o nosso parecer".
4. Sem embargo, entretanto, do ponto de vista
financeiro, gostaríamos de aduzir que, no capítulo
das limitações de competência tributável, o Código
Tributário (Lei nº 5.172, de 1966) estabelece que é
vedado à União, aos Estados e aos Municípios
cobrar impôsto sôbre o patrimônio, a renda ou
serviços de instituições de assistência social (alínea
c, item IV, art. 9º), nos têrmos do artigo 14, que diz:
"Art. 14 – O disposto na alínea c do inciso IV
do artigo 9º é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou
participação no seu resultado;
II – aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1º – Na falta de cumprimento do disposto
neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade
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competente pode suspender a aplicação do
benefício".
Dessa forma, basta uma entidade ter caráter
assistencial e filantrópico para usufruir de favores
fiscais e receber dotações orçamentárias, não
necessitando para tanto de uma "declaração de
utilidade pública".
5. Embora louvando as intenções contidas na
proposição ora em exame, sentimo-nos na obrigação
de acompanhar o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, motivo pelo qual opinamos
pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Ruy Santos – Eurico Rezende
– Saldanha Derzi – Flávio Brito – Danton Jobim –
Lourival Baptista – Fausto Castello-Branco –
Carvalho Pinto.
PARECER
Nº 645, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1968, que
dispõe sôbre a contribuição dos advogados, como
trabalhadores autônomos, segurados obrigatórios do
Instituto Nacional de Previdência Social.

tenham atingido a contar da data da lei (Parágrafo
único do artigo 1º), o saudoso Senador salientava:
"Esta é uma proposição que pela relevância e
pela repercussão das suas determinações, não deve
ser aprovada sem audiência prévia dos interessados,
de um lado, o Instituto Nacional de Previdência
Social, de outro lado, a nobre corporação dos
advogados. Distribuída, também, às Comissões de
Finanças e de Legislação Social, esta promoverá,
naturalmente, a audiência do órgão supremo
previdenciário, cabendo-nos colhêr o parecer do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados, ainda
com sede no Estado da Guanabara".
3. O Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, ouvido a respeito, pelo ofício nº
226-CP, de 23-7-68, informa que, após minucioso
estudo, a proposição "foi entendida como do mais
alto interêsse para os profissionais da advocacia". O
parecer e voto do Relator da matéria naquele
Conselho, anexo ao referido ofício, nos dá conta de
ter
sido
a
proposição
examinada
pormenorizadamente, em seus vários aspectos, e de
que a mesma engloba e consubstancia, em seu
texto, antigas e justas reivindicações da classe.
4. No que compete a esta Comissão examinar,
nada há que possa ser oposto ao projeto, vez que
jurídico e constitucional. A Comissão de Legislação
Social, ao examinar o mérito da proposição, sem
dúvida, levará em conta a sugestão contida in fine do
parecer do Senador Aloysio de Carvalho Filho.
5. Ante o exposto, opinamos pela tramitação
do projeto.
Sala das Comissões, em 15 de abril de 1970.
– Petrônio Portella, Presidente – Carlos Lindenberg,
Relator – Clodomir Milet – Antônio Balbino – Guido
Mandin – Antônio Carlos – Bezerra Neto.

Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Apresentado pelo Senador Pereira Diniz, o
presente projeto dispõe sôbre a contribuição dos
advogados para o Instituto Nacional de Previdência
Social, fixando as suas bases e disciplinando a
matéria em seus vários aspectos.
2. Esta Comissão, ao apreciar o projeto
pela primeira vez, aprovou o parecer preliminar,
do então Relator, o eminente Senador Aloysio
de Carvalho Filho, no qual, após salientar o fato de
PARECER
que a disposição mais importante do projeto
Nº 646, DE 1971
é a contida no parágrafo único do art. 1º "que dá
aos advogados segurados que completarem quinze
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
(15) anos de exercício profissional a opção por Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1968.
contribuição sôbre dez (10) vêzes o salário-mínimo
regional, sendo-lhes para isso deferido o prazo de
Relator: Sr. Heitor Dias
seis (6) meses a contar da data em que integraram
Vem ao exame desta Comissão o
aquêle tempo do exercício ou, para os que já o presente
projeto,
de
autoria
do
no-
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bre Senador Pereira Diniz, que tem por objetivo
integrar os advogados no Sistema da Previdência
Social, através da Contribuição escalonada por
tempo de exercício da profissão e com base no valor
do salário-mínimo regional, dentro do seguinte
esquema:
Tempo de Profissão
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
AO INPS

Decreto nº 65.912, de 10 de dezembro do mesmo
ano, os colaboradores permanentes da imprensa
teriam de figurar como empregados da emprêsa, ao
contrário do que ocorria no regime da Lei de
Imprensa, nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. O
Senador Lino de Mattos, ao oferecer ao exame do
Congresso Nacional, o Projeto de Lei do Senado nº
11/1970, assim justificou:
"Ora, a maioria dos jornais do interior,

hebdomadários, quinzenais, etc, não estava obrigado
2 anos – 3 vêzes o salário-mínimo (base)
De 2 a 15 anos – 4 vêzes o salário-mínimo a registrar como empregado o seu corpo de
(base)
colaboradores, até porque, na sua quase totalidade,
De mais de 15 anos – 5 vêzes o saláriolutam êsses periódicos com dificuldades de ordem
mínimo (base)
Para os já segurados e que venham a financeira, sobrevivendo mais por fôrça de puro
completar 15 anos de contribuição é prevista uma idealismo de seus fundadores e colaboradores, bem
opção, por seis meses para um salário-base
correspondente a 10 vêzes o salário-mínimo assim graças ao incentivo de pessoas bem
intencionadas, muitas delas inclinadas às letras e às
regional.
Devo esclarecer, inicialmente, que se acha artes.
tramitando nesta Comissão o Projeto de Lei do
A matéria paga nesses periódicos (pequenos
Senado nº 15, de 1971, que fixa em dez vêzes o
valor do salário-mínimo regional o salário-base dos anúncios comerciais, já que as publicações oficiais
médicos e dá outras providências e sôbre o qual tive editais e proclamas são gratuitos) mal lhes dá para
a honra de ser designado relator e de me pronunciar
cobrir as despesas de impressão. Contudo, essas
pela sua aprovação, o qual atende ao mesmo
circulam
com
regularidade
objetivo do presente projeto, nos têrmos da emenda publicações
que estendeu aos profissionais autônomos os impressionante, prestigiam ou censuram as
mesmos benefícios do projeto original, tornando-se iniciativas das autoridades locais, prestam, em suma,
destarte, matérias correlatas.
Nestas condições e nos têrmos do artigo 283 relevantes serviços aos milhares de Municípios
do Regimento Interno, proponho, preliminarmente, a espalhados por todo o território nacional.
sua tramitação em conjunto com o PLS, 15 de 1971.
O projeto, visa, destarte, assegurar o exercício
É a preliminar que ora ofereço à consideração
dos inúmeros jornalistas que, na qualidade de
desta douta Comissão.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de autônomos, precisam ter sua situação definida em
1971. – Franco Montoro, Presidente – Heitor Dias, Lei."
Relator – Wilson Campos – Orlando Zancaner.
A proposição cria no Ministério do Trabalho
PARECER
Nº 647, DE 1971

e

Previdência

Social

o

registro

de

jornalista

autônomo (art. 1º), assim considerado "todo aquêle

que, concluindo o Curso de Comunicação, oficial
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 11/1970, que dispõe ou reconhecido, na especialidade de jornalista, na
sôbre o registro de jornalista autônomo e dá outras forma do parecer do Conselho Federal de Educação,
providências.
não se ligar a qualquer emprêsa com
Relator: Sr. Nelson Carneiro.
RELATÓRIO
Pelo Decreto-lei
outubro
de
1969,

vínculo empregatício (art. 2º). O projeto estende êsse
direito de registro "a todo jornalista que até cento
e oitenta dias da publicação do decreto do Poder

nº 972, de 17 de Executivo, contendo as instruções para execução
regulamentado
pelo da presente Lei, fizer prova do exercício, du-
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rante os dois últimos anos, do jornalismo em
caráter
autônomo,
mediante
prestação
de
colaboração sistemática e permanente, em
qualquer tipo de publicação regular, constituída em
emprêsa econômica" (art. 2º, § 1º). Determina ainda
que "o jornalista proprietário da publicação,
constituída como firma de pessoa física, fará a prova
dessa situação, mediante documento firmado pelo
Juiz de Direito da Comarca ou pelo Delegado de
Polícia do Município, sede da publicação" (art. 2º, §
2º).
É o relatório.

gionais, não tem condições para arcar com encargos
de ordem financeira e previdenciária, que lhe são
exigidos.
O projeto mantém o registro de jornalista
autônomo, no Ministério do Trabalho. E define, com
perfeição, o que deva ser entendido por jornalista
autônomo, permitindo que os não diplomados no
citado registro se inscrevam em cento e oitenta dias,
desde que nos últimos dois anos hajam colaborado
sistemática e permanentemente em qualquer tipo de
publicação regular.
Meu voto é, assim, pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto.
VOTO
Sala das Comissões, em 5 de maio de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Nelson Carneiro,
O Sindicato dos Jornalistas Liberais do Estado Relator – Accioly Filho – José Sarney – Heitor Dias –
da Guanabara enviou ao Senador Guido Mondin, Emival Caiado – Mattos Leão.
então no exercício da vice-liderança do Govêrno
nesta Casa, um amplo substitutivo, de 17 artigos,
PARECER
vários números e letras, e que o ilustre representante
Nº 648, DE 1971
sul-rio-grandense teve a gentileza de enviar-nos,
para o devido estudo.
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Não nos parece oportuno, entretanto, o Projeto de Lei do Senado nº11, de 1970.
momento para rever tôda a legislação a respeito,
quando outros problemas, que dizem respeito à
Relator: Sr. Franco Montoro
própria sobrevivência da imprensa, convocam nossa
De iniciativa do eminente Senador Lino de
atenção. Dia virá em que êsse reexame global se Mattos, o projeto de lei ora sob o nosso exame
fará, e corrigidas serão as deficiências apontadas dispõe sôbre o registro de jornalista autônomo, a ser
pelo Sindicato.
realizado em livro próprio no Ministério do Trabalho e
Atemo-nos, por isso mesmo, aos próprios Previdência Social (art. 1º).
limites do projeto, que visa a corrigir, na legislação
O artigo 2º considera "jornalista autônomo"
em vigor, o alegado esquecimento da "situação de todo aquêle que, "concluindo o Curso de
centenas de jornalistas que militam em periódicos Comunicação,
oficial
ou
reconhecido,
na
interioranos e que estavam regidos pela Lei de especialidade de jornalista" não se ligar a qualquer
Imprensa nº 5.250, de 9 fevereiro de 1967", e que emprêsa com vínculo empregaticio. Pelo § 1º do
lhes assegurava "absoluta legalidade no exercício da mesmo artigo, é assegurado o registro, os direitos e
atividade jornalística". A nova legislação os incluiria vantagens conferidos aos jornalistas profissionais, a
entre os que devem ser registrados como todo aquêle que, até cento e oitenta dias
empregados da emprêsa.
da publicação do Decreto do Poder Executivo,
A lei, visando a amparar os colaboradores regulamentador da presente lei, fizer "prova
permanentes, foi além da realidade nacional. de exercício, durante os dois últimos anos do
O Senador Lino de Mattos localizou, com lucidez, jornalismo em caráter autônomo, mediante prestação
a situação da imprensa do interior do País, de colaboração sistemática e permanente,
sobrevivendo milagrosamente à penetração dos em qualquer tipo de publicação regular, constituída
grandes jornais das principais capitais brasileiras, em emprêsa econômica". O § 2º permite que
cujos exemplares, transportados por via aérea, o "jornalista proprietário da publicação constituída
são vendidos no mesmo dia em todo o País. A como firma de pessoa jurídica" faça prova dessa
imprensa interiorana, prestando embora assinalados situação "mediante documento firmado pelo Juiz
serviços às populações e aos governos re- de Direito da Comarca ou pelo Delegado de Po-
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lícia do Município, sede da publicação”.
2. Diz o autor, em sua justificação:
"O Decreto-lei nº 972, de 17 de outubro de
1969, regulamentado pelo Decreto nº 65.912, de 10
de dezembro de 1969, não previu a situação de
centenas de jornalistas que militam em periódicos
interioranos e que estavam regidos pela Lei de
Imprensa nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Com a
entrada em vigor do referido Decreto-lei, após sua
homologação pelo Congresso Nacional, fato que
ainda não ocorreu, o registro daqueles jornalistas
que estava assegurado e regulamentado pelos
artigos 8º e 9º da citada Lei de Imprensa, e que lhes
conferia absoluta legalidade no exercício da
atividade jornalística, terá de figurar como registro de
empregado em emprêsa, em forma estabelecida no
artigo 2º do Decreto-lei nº 972.
Ora, a maioria dos jornais do interior,
hebdomadários, quinzenais, etc., não estava
obrigado a registrar como empregado o seu corpo de
colaboradores, até porque, na sua quase totalidade,
lutam êsses periódicos com dificuldades de ordem
financeira, sobrevivendo mais por fôrça de puro
idealismo de seus fundadores e colaboradores, bem
assim graças ao incentivo de pessoas bem
intencionadas, muitas delas inclinadas às letras e às
artes."
3. Assiste, realmente, razão ao Senador Lino
de Mattos. O problema dos jornalistas do interior,
bem como o do jornalista proprietário de jornal, de
longa data, vem preocupando os legisladores. Assim
é que, recentemente, emitimos parecer, nesta
Comissão, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº
28, de 1971, que, não obstante, foi alterado em
Plenário e, na sua forma final, não abrangeu os
acima indicados, o que urge corrigir, pois de inteira
justiça sejam os mesmos amparados.
Não se procura uma situação irregular
ou paternalista, mas, tão-sòmente, reconhecer-se
o direito a quem merecidamente faz jus a êle.
Êsse fato, aliás, é desejado pela própria classe
dos
jornalistas
que,
reiteradamente,
em
seus
congressos,
têm
pleiteado
se-

ja alterada a sua lei básica, com a finalidade de
amparar os jornalistas do interior, especialmente os
proprietários de jornal. Êles, como os demais, são
também "trabalhadores" e, como tais, merecedores
do amparo estatal, uma vez que, afinal, contribuem
com a sua fôrça de trabalho, o seu esfôrço contínuo,
para a melhoria das condições de tôda a
coletividade.
É indispensável que "os legisladores saibam
agir com moderação ao elaborar a lei, diz M.
Villemain ("Elogio de Montesquieu", nota 862, do
livro "Do Espírito das Leis", Montesquieu, vol. 2, ed.
Brasil). A lei precisa tanto de ser imparcial, que o
legislador êle próprio também o deve ser, a fim de
não deixar em suas próprias obras a marca de suas
paixões".
4. Esperamos que as justas medidas
preconizadas no presente projeto não sejam
prejudicadas pela parcialidade e sua aprovação
possa servir para demonstrar que o Senado é,
verdadeiramente, um órgão voltado para o bem
comum.
5. Ante o exposto, entendendo que as
medidas consubstanciadas no projeto são justas,
atendem ao interêsse público e vêm ao encontro do
interêsse dos jornalistas, opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Heitor Dias, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência – Franco Montoro, Relator – Orlando
Zancaner – Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente lido vai à publicação.
Sôbre a mesa, projeto de lei enviado fora da
oportunidade regimental, na Sessão de ontem, que
vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 111, DE 1971
Altera o art. 1º da Lei nº 2.004, de 3 de outubro
de 1953, dispondo sôbre o monopólio da distribuição
de petróleo e de combustíveis líquidos e seus
derivados em cada lado do eixo das rodovias
federais da Amazônia Legal.

de

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 1º da Lei número 2.004,
3
de
outubro
de
1953,
pas-
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sa a vigorar com mais o seguinte item:

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
"IV – a distribuição de petróleo e de
Art. 7º – Revogam-se as disposições em
contrário.
combustíveis líquidos e seus derivados, em cada
lado do eixo das rodovias federais situadas na área
Justificação
abrangida pela Amazônia Legal, na forma do art. 2º
da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966."
O Decreto-lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971,
Art. 2º – Esta Lei se aplica às rodovias declarou indispensáveis à segurança e ao
discriminadas pelo art. 1º do Decreto-lei nº 1.164, de desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas
1º de abril de 1971, e a outras construídas, em numa faixa de cem quilômetros de largura, em cada
construção ou em projeto, que se situem no eixo lado de rodovias compreendidas na área da
Amazônia Legal.
indicado no item IV referido no art. 1º desta Lei.
O objetivo do retrocitado diploma legal, certo,
Art. 3º – Além da competência prevista no art.
está
ligado
à proteção das regiões beneficiadas
6º e seu parágrafo único da Lei nº 2.004, de 3 de
pelas citadas rodovias, no sentido de evitar a
outubro de 1953, a Petróleo Brasileiro S.A.
especulação sôbre o comércio de terras, e
(PETROBRÁS) terá por objeto a distribuição do exploração das populações locais e, ao mesmo
petróleo e de combustíveis líquidos e seus tempo, dar ao Estado condições de mobilidade, na
derivados, na forma estabelecida no item IV a que se execução de planos econômicos e sociais de grande
importância para a região.
refere o art. 1º desta Lei.
Um aspecto, entanto, ficou a descoberto,
Art. 4º – Ressalvada a competência da
permitindo
que os esforços governamentais sejam
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), a partir da
prejudicados no desenvolvimento dessa política
publicação desta Lei, são vedadas quaisquer novas
protecionista.
concessões, autorizações ou prorrogações para
Trata-se, no caso, da distribuição de petróleo e
exploração da distribuição de petróleo e de de combustíveis líquidos e seus derivados, ao longo
combustíveis líquidos e seus derivados, em cada das rodovias federais localizadas na área Amazônia
lado do eixo de que trata o item IV referido pelo art. Legal.
De fato, para que não se instale na referida
1º desta Lei.
região
qualquer tipo de exploração prejudicial ao seu
§ 1º – As emprêsas que, na data desta Lei,
desenvolvimento,
impõe-se a intervenção estatal,
estejam efetivamente instaladas com pôsto de
reguladora do regime de competição e de liberdade
distribuição de petróleo e de combustíveis líquidos e
de iniciativa.
seus derivados, no eixo a que se refere êste artigo,
O monopólio da distribuição do petróleo e dos
terão o prazo de 5 (cinco) anos para cessarem combustíveis líquidos e seus derivados, ao longo dos
definitivamente essa atividade no referido local.
eixos das rodovias federais da Amazônia Legal,
§ 2º – A Petróleo Brasileiro S.A. resulta, em verdade, de imperativo de ordem
(PETROBRÁS) poderá indenizar as emprêsas constitucional, já que a região, na forma do Decretoreferidas no parágrafo 1º, pela incorporação, ao seu lei nº 1.164, de 1971, foi incluída na faixa de
patrimônio, das instalações negociadas pelas segurança nacional.
Assim, segundo o preceituado no art. 163
mesmas.
da Constituição Federal, a intervenção, no sentido
Art. 5º – O Poder Executivo, no prazo de 90 do monopolio da atividade de distribuição do petróleo
(noventa) dias, contados da publicação desta Lei, e dos combustíveis líquidos e seus derivados,
baixará os atos regulamentares necessários à sua é providência recomendada para a região
da Amazônia Legal, nas faixas que o projeto esta
execução.

– 497 –
belece, mediante atuação da emprêsa estatal –
PETROBRÁS – na execução das medidas cabíveis.
Sala das Sessões, em 25-11-71. – Osires
Teixeira.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Minas e Energia e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
projeto irá às comissões competentes.
Sôbre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos e aprovados os seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 270, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo nº
33, de 1971, que aprova a aposentadoria de Luiz
Menossi, no cargo de Ministro Classista do Tribunal
Superior do Trabalho, a fim de que figure na Ordem
do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 271, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo nº
31, de 1971, que aprova o Acôrdo Sanitário entre a
República do Paraguai, firmado em Assunção a 16
de julho de 1971, a fim de que figure na Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 272, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Resolução nº 60, de 1971, que autoriza
o Govêrno do Estado da Bahia a contrair empréstimo
externo, destinado a repasse ao Departamento
de Estradas de Rodagem da Bahia a fim de que fi-

gure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
As três proposições a que se referem os
requerimentos ora aprovados entrarão na Ordem do
Dia da próxima Sessão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM – (sem revisão
do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tenho felicitado a Casa tôdas as vêzes que,
neste recinto, os debates se animam, se
acaloram, e os representantes de ambos os
partidos
defendem,
com
ardor,
suas
posições políticas. Entretanto, só podemos
encarar com apreensão o tom que alguns
membros da Maioria imprimiram ante a viva
discussão que suscitou a questão do decreto
sigiloso.
O nosso eminente colega, professor
Franco Montoro, para exemplificar, solicitara à
Comissão de Constituição e Justiça o exame
dos aspectos jurídicos e constitucionais do Decreto
nº 69.534, de 11 de novembro do corrente ano.
Não vamos discutir aqui, Sr. Presidente, o mérito
do requerimento do ilustre mestre de Direito Social
e Direito Administrativo. O que queremos,
entretanto, ressaltar é que o Senador por São
Paulo apresentou sua exposição em têrmos
corretos e prudentes, o que não impediu que o nobre
Senador José Lindoso, falando em nome
da Liderança, taxasse o documento de ser,
"como certas frutas, fôfo, desprovido de sumo,
sem vitamina", revelando "pobreza e falta de
imaginação."
Sr. Presidente, para documentar o que digo,
eu desejaria aqui pedir vênia aos Srs. Senadores
para ler, na íntegra, o curto documento assinado pelo
Professor Franco Montoro:
"Exmo. Sr. Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça
O Presidente da República acaba de baixar o
Decreto nº 69.534 que o autoriza a editar "decreto
secreto ou reservado" dispondo sôbre matéria de
interêsse da Segurança Nacional.
Por
êsse
decreto,
publicado
no
Diário
Oficial,
de
16
de
novembro
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último, o Govêrno enviará à publicação "redigida de
modo a não quebrar o sigilo, sòmente a ementa do
decreto, com o respectivo número".
Ora, ao Decreto 69.534 têm sido formuladas,
por juristas, parlamentares e pelos mais reputáveis
órgãos da imprensa brasileira, críticas cuja
importância não pode ser desconhecida.
A essas críticas os ilustres lideres da maioria
no Senado e na Câmara responderam invocando,
também, razões jurídicas respeitáveis. De qualquer
forma, o debate está estabelecido e o problema
jurídico caracterizado.
Sem dúvida, há assuntos ligados à segurança
nacional que devem ser tratados sigilosamente. Mas,
exatamente pela importância e gravidade do
assunto, para isso devem ser empregados meios
juridicamente hábeis.
Dada a relevância da matéria e considerando
que, na forma do Regimento do Senado, cabe à
Comissão de Constituição e Justiça, "no âmbito de
sua competência, a fiscalização dos atos do Poder
Executivo", solicitamos a essa Comissão o exame
dos aspectos jurídicos e constitucionais do Decreto
nº 69.534, de 11 de novembro do corrente ano.
Em face da Constituição Brasileira, tem o
Presidente da República podêres para baixar decreto
que o autorize a editar "decreto secreto ou
reservado" sôbre matéria de interêsse da Segurança
Nacional?
Qual o instrumento jurídico idôneo para dispor
sôbre assuntos ligados à Segurança Nacional que
devem ser tratados sigilosamente?
Essas algumas das questões que, parece-nos,
devem ser objeto de exame e possível providência
complementar por parte da douta Comissão de
Constituição e Justiça .
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1971. – Franco Montoro.
Esta
a
íntegra
do
documento,
que não merecia, como V. Ex.a, Sr. Presi-

dente, pode verificar, ser inquinado de qualquer
deselegância.
Não há aqui nada que possa ser taxado de
abusivo ou de impertinente.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Com muito prazer.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço
muito a V. Ex.ª a leitura que fêz do nosso
requerimento à Comissão de Constituição e Justiça.
A forma impessoal, elevada e rigorosamente jurídica
com que a matéria foi colocada perante a Comissão
está patenteada. Oxalá todos os pronunciamentos do
Congresso Nacional fôssem feitos com essa
impessoalidade. Requeremos à Comissão de Justiça
o exame do decreto autorizativo, aquêle decreto que
autorizou o Presidente da República a expedir
decretos secretos, ou decretos reservados. A defesa
da Maioria cingiu-se a dois pontos: primeiro, o de
que êsses decretos ou êsses atos sigilosos
interessam à segurança nacional. Isso está
expressamente reconhecido em nosso requerimento.
Achamos indispensável preservar o sigilo de certos
atos. Mas, outro problema é verificar qual o
instrumento jurídico idôneo para isso. A Maioria
sustenta que o Presidente da República já está
autorizado a expedir decretos reservados ou
secretos. Talvez esteja. Mas, então, ninguém escapa
do seguinte dilema: ou o Presidente da República já
tem, por lei, podêres para editar decretos secretos e,
neste caso o decreto autorizativo é inútil, inócuo e
redundante porque autoriza aquilo que o Presidente
já estava autorizado a fazer, ou, então, o Presidente
não tinha tais podêres e precisava do decreto. E,
neste caso, o decreto autorizativo é ilegal porque só
por lei é que êle poderia ter essa prerrogativa. Em
qualquer caso, a Comissão de Constituição e Justiça
do Senado deveria, dentro da sua competência
regimental, examinar o assunto. E o que pedíamos,
pura e simplesmente. O debate aqui travado nos
mostra que se trata de matéria jurídica relevante, e o
artigo 74 do Regimento atribui expressamente às
Comissões do Senado essa incumbência, quando
diz:
"Art. 74 – ...........................................................
no
âmbito
das
respectivas
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competências, cabe às Comissões a fiscalização
dos
atos
do
Poder
Executivo
e
da
administração descentralizada, prevista no art. 45 da
Constituição."
É evidente que a Maioria e o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça tinham podêres
para rejeitar o requerimento, e o rejeitaram. Mas, o
requerimento tem um fundamento jurídico inatacável.
Pode-se admitir a discordância, a divergência. Mas
não afirmar-se – e nesse sentido agradeço a
referência pessoal a mim feita pelo nobre Senador
José Lindoso, quando diz que com a minha notória
competência, eu não poderia ter feito um documento
como êste. Pois, com essa "notória competência"
que S. Ex.ª reconhece, digo que o requerimento tem,
pelo menos, esta juridicidade, fundada em artigo
expresso do nosso Regimento. Houve mais;
levantou-se uma dúvida. O art. 45, da Constituição,
atribui ao Congresso – ao Senado e à Câmara –
função fiscalizadora, na forma em que a lei vier a
estabelecer. Disseram não estar regulamentado.
Ora, o que é o Regimento do Senado, senão uma
norma de hierarquia da lei? Na hierarquia das
normas jurídicas, uma resolução do Senado tem a
mesma hierarquia de uma lei. O Regimento do
Senado deu uma regulamentação parcial. Não existe
ainda uma regulamentação completa do dispositivo
constitucional, mas já existe uma norma
regulamentadora. É o art. 74, do Regimento que
estabeleceu que a função fiscalizadora será exercida
pelas Comissões, na forma de sua competência
regimental. Estamos, portanto, diante de uma
estrutura que dá ao Congresso Nacional podêres
para examinar a matéria. O que queríamos, apenas,
sem fazer nenhuma crítica ao conteúdo dessas
normas, é que, dado o problema, caracterizada uma
divergência da maior importância, se viesse a legislar
sôbre essa matéria, sem que o assunto ficasse
definitivamente esclarecido. A Comissão de
Constituição e Justiça tem competência específica,
clara, a êste respeito. Êste, o nosso entendimento.
Respeitamos e acatamos a decisão, mas repelimos a
acusação de injurídico, inóquo ou outro qualquer
adjetivo que S. Ex.ª citou no início do seu discurso.
Peço desculpas pela extensão do meu apar-

te ilegível parece necessário, para recolocar em
elevação o assunto, como foi colocado, nos seus
devidos têrmos jurídicos.
O SR. DANTON JOBIM: – Agradeço ao
Senador Franco Montoro o aparte que acaba de me
dar. E desde logo devo dizer que o meu único
objetivo aqui, ao ler o requerimento de S. Ex.ª na
Comissão de Constituição e Justiça, foi provar, de
modo evidente, meridiano, irrespondível, que o
procedimento de S. Ex.ª naquela comissão foi
perfeitamente correto.
Do ponto de vista jurídico, trata-se de uma
tese que se poderia discutir amplamente. S. Ex.ª,
porém, é um jurista de grande valor e eu um mero
bacharel em direito.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não apoiado.
O SR. DANTON JOBIM: – Agora, o que me
traz à tribuna, em nome da bancada do meu Partido,
é o fato, que reputo lamentável, de que alguns
Senadores majoritários, por excesso de melindres
talvez, redarguiram às supostas agressões verbais
de elementos da Minoria, usando na contradita
expressões ferinas, que não se conciliam com a
praxe parlamentar. Tais expressões soaram-me
estranhas, Sr. Presidente, na atmosfera tranqüila e
reflexiva, como habitualmente a do Senado da
República, atmosfera que deve ser preservada por
todos nós, de qualquer modo, malgrado o brio, a
firmeza e a energia que possamos colocar em
quaisquer pronunciamentos que aqui fazemos,
defendendo os nossos pontos de vista e os pontos
de vista dos nossos partidos. Ilustres porta-vozes da
ARENA, é certo, timbraram em afirmar que os
difamadores visados por êles não estavam aqui, e
sim entre elementos da nossa Bancada de
Deputados Federais.
Nós, entretanto, da Bancada oposicionista
no
Senado,
por
mais
que
excogitemos,
nada conseguimos ver que, do ponto de
vista ético, diminua a conduta do nosso Partido.
O procedimento dos nossos companheiros
da outra Casa é, sem dúvida, altivo, enérgico
e pugnaz, mas decente. Onde estão, Srs.
Senadores, as injúrias que teriam sido despejadas
contra correligionários, contra o Govêrno da
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República ou seus titulares, inclusive aquêle que
exerce a suprema magistratura?
Tática sabida é converter-se em injúria, quase
diríamos em questão de honra, qualquer acusação
mais veemente que se faça, partindo da Oposição, à
ação ou à conduta dos adversários de um homem do
Govêrno.
E' o caso de perguntar simplesmente: quando
se inquiria determinado ato de inepto, está-se
chamando inepto ou incapaz a quem tomou
por dever de ofício a responsabilidade de editá-lo
ou de baixá-lo? Haverá porventura desacato ou
insulto pessoal nesta qualificação? Entretanto,
porque se usou uma expressão mais forte,
afirmando que uma determinada proposição
de origem governamental é "monstruosa" e
"teratológica", é "aberrante da anormalidade",
como fêz o Líder Pedroso Horta em declarações
à Imprensa, insinua-se que houve o propósito de
ultrajar o Presidente da República, aplicando-se o
qualificativo incompatível com sua dignidade de
Chefe de Estado.
Esta jamais foi a nossa tradição. Tomemos um
exemplo: a Lei de Imprensa de 1923 foi
cognominada "Lei Monstro". Jamais alguém se
lembrou de dizer que, com isto, se ofendia o
Presidente Epitácio Pessoa, que a inspirou ou o
amabilíssimo, simpaticíssimo Senador paulista
Adolfo Gordo, que apresentou o projeto, defendendoo com ardor e talento. Êle jamais se sentiu atingido
pelo qualificativo retórico ou hiperbólico que a
imprensa pespegou na nova lei.
Considero, isto sim, uma injúria ao Presidente
da República, ao Presidente Emílio Garrastazu
Médici, aceitar, supor, admitir sequer, haja cidadãos
brasileiros que carregam a responsabilidade de um
mandato popular capazes de desrespeitá-lo da
maneira soez por que o teria feito o Líder da
Oposição, a dar-se crédito à interpretação imaginosa
de um dos oradores da Maioria.
O que não podemos é calar ante
tôdas as iniciativas governamentais que arribam
ao Congresso ou bater-lhes, indefectìvelmente,
palmas. O que não queremos é desertar do
nosso dever de oposicionistas, obrigados a
criticar, a fiscalizar mais do que os representantes
da
ARENA,
ainda,
os
atos
do
Go-

vêrno, porque nós exercemos, aqui, uma função que
muito se assemelha àquela do Ministério Público.
E' preciso alguém que vá descobrir as falhas,
os erros da conduta e dos atos governamentais
porque, evidentemente, a Maioria que o apóia será
muito mais indulgente do que os oposicionistas. O
papel da Oposição é precisamente êsse. O que não
pretendemos, Sr. Presidente, é aderir. Se o
fizéssemos, estaríamos prestando um terrível
desserviço, não sòmente à Nação brasileira, mas ao
Govêrno da República, ao Govêrno da Revolução,
abrindo caminho à ignomínia do partido único, à
farsa do Congresso unânime e, por conseqüência, à
justificativa do próprio fechamento do Congresso,
pois a existência de uma Oposição ativa e
responsável, no Congresso, é que, acima de tudo, o
justifica e legitima. Do contrário, seria convertê-lo
numa simples chancelaria incumbida de apor o
grande sêlo nos documentos emanados do
Executivo.
No dia em que a Minoria não puder falar
livremente, criticar mesmo càusticamente o que acha
errado nas decisões do Executivo, em debate franco
com a Maioria, no qual ambos os grupos se
compreendam e se respeitem, então que estaremos
fazendo nós, Maioria e Minoria, nas duas Casas do
Congresso?
A figura respeitável do Presidente da
República, esta não foi sequer arranhada nestes
debates.
Nossos
oradores
constantemente
ressalvam, nas críticas que o MDB dirigiu ao
Govêrno do General Médici, ora a confiança, ora a
esperança de que êle seja o timoneiro prudente mas
resoluto que, navegando entre os arrecifes icebergs,
cuja profundidade e volume só Sua Excelência
poderá medir, conduzam nosso barco à angra
segura da democracia representativa e de um regime
de proteção permanente aos direitos e garantias de
cada um.
Encerramos agora os nossos trabalhos dêste
ano.
Com
algumas
exceções
lamentáveis,
decorreram êles dentro do melhor espírito
de cordialidade, essa cordialidade que deve
presidir sempre ao entrechoque de opiniões
nos parlamentos, e que não confundem, acentue-se
bem, com o espírito de acomodação dos
que se omitem quando deveriam definir-se,
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dos que silenciam quando o dever manda falar.
Mas não duvidemos: quem escolherá a
oportunidade, a conveniência e o tom dos
pronunciamentos do Movimento Democrático
Brasileiro não serão seus adversários da ARENA,
mas o próprio MDB.
Assim continuaremos a nossa marcha para os
objetivos que traçamos, fiéis ao programa do nosso
partido. As intimidações, as provocações não hão de
interferir no nosso rumo, que nos foi impôsto não
apenas por motivo de ordem tática mas pela nossa
inabalável consciência democrática e pelo culto ao
regime da lei, fora da qual, dizia Mestre Rui, não há
esperança de salvação.
Há dias, ou melhor, ainda ontem, ouvíamos
nesta Casa, prestigioso Senador da ARENA falar
com ironia dos ruibarbosistas que viveriam com os
olhos pregados no passado, lá pelas alturas de 1879,
ignorando as contingências e exigências da vida
moderna.
A verdade, porém, é que, se temos, nós da
Oposição, os olhos postos no futuro, não jogamos
pedra no passado, não lapidamos as estátuas dos
nossos patriarcas, como a de Rui Barbosa, que o
Senado Federal escolheu para marcar nesse recinto,
com a sua presença silenciosa, a atualidade de seus
ensinamentos, a fidelidade que todos devemos aos
grandes postulados que êle viveu e pregou.
Para nós, Rui foi o mais eloqüente porta-voz
das idéias políticas de sua época, muitas alteradas,
reformadas ou substituídas por novos conceitos, nos
quais se afirma a prevalência do social sôbre o
individual. Mas na sua bandeira inscreviam-se
princípios atualíssimos, que nenhum povo civilizado
pode renegar, princípios a que se apegam as nações
cultas do mundo e cuja validade resiste à erosão dos
tempos: os direitos da pessoa humana, aos quais se
está dando muito pouco aprêço nesta hora.
Finalmente, o que vem a ser o ruibarbosismo? O
ruibarbosismo seria o culto do Direito por oposição
ao da fôrça.
Há, em tôda nossa história política, uma
constante, aquela que se poderia definir por
duas correntes a que chamaríamos Rui e antiRui. Rui é a liberdade; o anti-Rui é a servidão.

Rui é a liberdade de consciência; o anti-Rui é a
imposição de doutrinas pela fôrça; Rui é a liberdade
de expressão; o anti-Rui é a censura; Rui é a
inviolabilidade do domicílio, o anti-Rui é exatamente
o contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.
Fazendo soar a campainha.): – Lembro a V. Ex.ª
que o seu tempo está esgotado.
O SR. DANTON JOBIN: – Conclui-rei, Sr.
Presidente.
O anti-Rui é exatamente o contrário, é a
violação, a qualquer hora do dia e da noite, do
domicílio, sem necessidade de nenhum mandato de
autoridade competente. É a prisão arbitrária de seus
moradores sem que se dêem os agentes ao trabalho
de dizer ao menos para onde o levam.
Rui é o habeas-corpus na sua inteireza, o
habeas-corpus aplicado às questões políticas, à
grande causa que o celebrizou nas suas campanhas
do comêço da República. O anti-Rui é exatamente o
contrário disto, a antítese disto. O anti-Rui é a
permissão à autoridade para que prenda e mantenha
por tempo pràticamente indefinido, o prisioneiro em
seu poder, sem que os tribunais possam tomar
conhecimento dessa violência.
De modo, Sr. Presidente, que eu vou concluir,
mas não sem fazer antes votos, já que não posso
nem tenho autoridade para dirigir apêlo aos meus
pares no sentido de que os nossos debates, os
debates no Senado da República, quer no recinto,
quer nas Comissões, decorram naquela atmosfera
de serenidade, de reflexão, de cordialidade que, sem
dúvida, deve prevalecer numa Instituição como a
nossa, sobretudo na hora em que ela procura
reerguer-se, poderíamos mesmo dizer reabilitar-se
perante aquêles que detêm eventualmente o poder.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente,
na qualidade de Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, peço a palavra por cinco
minutos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Daniel Krieger,
na qualidade de Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça.
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O SR. DANIEL KRIEGER (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, o nobre Senador Danton
Jobim fêz referências a um requerimento
apresentado à Comissão de Constituição e Justiça
pelo eminente Senador Franco Montoro.
Quero, inicialmente, dizer que o requerimento
estava vasado em linguagem parlamentar e a
sustentação foi feita com grande elevação e
educação.
Dei plena permissão ao debate porque é de
meu feitio ensejar que se discuta, embora tivesse
consciência de que a decisão era minha, e esta foi
proferida ao final, negando deferimento ao
requerimento.
Exporei, em rápida síntese, as razões por que
o fiz.
S. Ex.ª o Senador Franco Montoro apresentou,
indiscutìvelmente, uma proposição à Comissão. O
Regimento Interno estabelece:
"Art. 248 – Indicação corresponde à sugestão
de Senador ou Comissão para que o assunto, nela
focalizado, seja objeto de providência ou estudo pelo
órgão competente da Casa com a finalidade do seu
esclarecimento ou formulação de proposição
legislativa.
Art. 249 – A indicação não poderá conter:
I – consulta a qualquer Comissão sôbre:
a) interpretação ou aplicação de lei;
b) ato de outro Poder; ..."
Bastaria, Sr. Presidente, a leitura dêsses dois
dispositivos para demonstrar a improcedência da
indicação feita. No entanto, o artigo 100, que dá
competência à Comissão de Justiça para opinar
sôbre matéria que não seja submetida à decisão do
Congresso, assim é redigido:
"VI – opinar sôbre assunto de natureza jurídica
ou constitucional que lhe seja submetido, em
consulta, pelo Presidente, de ofício ou por
deliberação do Plenário, ou por outra Comissão."
Ora, não foi consulta do Sr. Presidente, não foi
deliberação do Plenário nem foi deliberação de outra
Comissão.

O artigo regimental, que tem o número 74,
invocado pelo eminente Senador, não tem aplicação
ao caso. Diz:
"As Comissões Permanentes têm por finalidade
estudar os assuntos submetidos a seu exame, sobre
êles manifestando-se na forma prevista neste
Regimento, assim como exercer, no âmbito das
respectivas competências, a fiscalização dos atos do
Poder Executivo e da administração descentralizada,
prevista no Artigo 45 da Constituição."
O art. 45 da Constituição Federal estabelece:
"A Lei regulará o processo de fiscalização,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
dos atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta."
Em primeiro lugar, não há essa lei; em segundo
lugar, quero recordar que êsse dispositivo
constitucional foi uma emenda do Senador Josaphat
Marinho, aprovada por um acôrdo que fizemos e só se
destinava à fiscalização financeira e administrativa. Ela
é clara, precisa e não deixa qualquer dúvida.
Por isso, Sr. Presidente, apesar da liberalidade
que me é característica, eu me vi na contingência de
indeferir o requerimento do Senador Franco Montoro, e
o fiz com plena consciência de que estava
interpretando o Regimento do Senado e a Constituição
Federal. (Muito bem! Muito bem! Palmas!)
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Peço a palavra Sr.
Presidente, para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso,
para falar em explicação pessoal.
O SR. JOSÉ LINDOSO (para explicação
pessoal.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
relativamente ao problema da prerrogativa do Sr.
Presidente da República, de baixar decreto de
interêsse interno da administração pública, decreto
de regulamentação de assuntos pertinentes à sua
competência constitucional, gerou-se, na imprensa e
no Parlamento, um debate do qual participamos,
ontem, em nome da Liderança e na consciência da
nossa posição partidária.
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O nobre Senador Danton Jobim acaba de
proferir
discurso
tecendo
considerações
e
manifestando, de certo modo, estranheza pelo tom
veemente que imprimimos ontem, ao discurso pelo
qual respondemos a essas críticas na defesa do bom
nome e da conduta de seriedade do Govêrno da
República.
Citado nominalmente par S. Ex.ª, sinto-me na
obrigação de voltar à tribuna, no desejo de, primeiro,
render a êle, que, nesta Casa, tem demonstrado um
cavalheirismo singular, no desempenho das suas
nobres funções de Líder da Oposição, a nossa
homenagem respeitosa e, sobretudo ressaltar que se
no seu discurso fugiu à análise de natureza técnica
jurídica que em ponto central da discussão ao se
apreciar a competência do Sr. Presidente da
República
de
baixar
decretos
de
autoregulamentação de interêsses da alta administração
da República, não faltou à sua fala a beleza literária,
principalmente na colocação inspiradora que Rui lhe
proporcionou. Mas é preciso que se diga sempre que
Rui, o "batalhador das Liberdades", a quem
rendemos homenagem e tributamos, com todo o
coração e os valôres da nossa inteligência, a
devoção que se deve a um dos tutelares do Direito e
da Democracia no Brasil, nunca se colocou, em
momento algum, a favor da desordem e da
conturbação do País; mesmo no ardor da sua
campanha anti-Florianista, sempre marcou sua
posição como a serviço do Brasil.
Quando aqui estamos a defender êste
problema vemos exatamente todo um complexo das
questões de segurança nacional, nas suas sutilezas,
nas suas violências, nos seus aspectos sub-reptícios
e na agressividade ideológica, para tomar posição de
defesa das prerrogativas do Presidente da República
em tôrno da necessidade de se estabelecer sistemas
de salvaguarda dos documentos sigilosos, a fim de
que a segurança nacional e a soberania do País não
sejam postas a perigo.
Digo a V. Ex. as , Srs. Senadores, que a
minha profissão de advogado e de professor,
sobretudo a primeira, na minha Província
longínqua, dentro da inspiração da linha do
Código de Processo Civil, dentro da sua própria

dialética me ensinou sempre que a luta no fôro,
como a luta na vida, é uma competição que por
vêzes tem caráter duelístico.
Quando, durante semanas, ouvimos as críticas,
as verrinas despropositadas de determinados líderes
do MDB, nós, com tôda a grandeza de conduta, com
tôda a compreensão para o papel da Oposição – e
queremos que ela desempenhe as suas funções
plenamente dentro do jôgo democrático, nós
realmente
esperávamos
um
pronunciamento
equilibrado, um pronunciamento de reconhecimento
da verdadeira posição do Govêrno em assunto tão
sério. No entanto, essa palavra não se fêz ouvir. Pelos
jornais as verrinas engrossavam, os acicates se
multiplicavam e outras insinuações despropositadas
que, fugindo, inclusive da seriedade de um problema
de natureza técnico-administrativa, se faziam
constantes no objetivo de intranqüilizar a opinião,
inclusive quando se dizia que êsses decretos
invadiam o campo do Direito Penal. Portanto, posso
parodiar o nobre Líder da Oposição, o Sr. Senador
Danton Jobin. Disse S. Ex.ª que se enganam os
elementos da situação porque o tom dos
pronunciamentos da Oposição depende exatamente
da conduta da Maioria. Diremos nós, então:
Enganaram-se no caso os líderes e os responsáveis
pela condução da política do MDB porque, se a
ARENA cultiva o cavalheirismo parlamentar, não foge
ao duelo parlamentar, não foge à luta ao cumprimento
das suas obrigações maiores para com a Pátria e da
sua lealdade para com o Govêrno. De forma que o
tom dos nossos pronunciamentos será exatamente
medido pelo tom em que a Oposição colocar os
problemas, pela maior ou menor seriedade que ela
imprimir ao assunto. Tôdas as vêzes que a nobre
Oposição o tem colocado com grandeza, com
grandeza também o tem colocado a Maioria.
De forma que, nesta ocasião, quando se faz
apelos, eu faria apelos também para que houvesse
reciprocidade de condutas porque a Maioria tem
consciência das suas obrigações e não nega a
responsabilidade da Oposição, mas não deseja,
absolutamente, por comodismo, ser morna e
indefinida, porque o próprio Cristo disse que "Aos
mornos se deve vomitar".
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Diria eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
ràpidamente, que a tese ontem sustentada, no
aspecto de ordem jurídica nos planos do Decreto
Administrativo, se mantém incólume e não foi
enfrentada pela nobre Oposição.
Se tivesse oportunidade de fazê-lo, se não
estivesse sob a implacável limitação do tempo,
mostraria aqui que o próprio Professor Franco
Montoro, um dos homens mais brilhantes da
Oposição, na "Introdução à Ciência do Direito",
portanto, num dos livros testemunha da sua
belíssima cultura, admite os regulamentos
autônomos para a administração e refere-se,
como fonte de sua inspiração, ao notável jurista
Osvaldo Aranha Bandeira de Mello. Que diz o
tratadista Bandeira de Mello? O grande
administrativista Bandeira de Mello, ao estudar a
matéria, a situou exatamente em posição que
importa em apoio doutrinário ao caminho trilhado
pelo Govêrno, isto é, que além dos regulamentos
que são complementares às leis oriundas do
Congresso Nacional, há regulamentos autônomos
ou de organização, na esfera da alta
administração
e
que
são
manifestados
formalmente por decreto do Presidente, como por
decretos se traduzem atos, ou decisões de
interêsse, às vêzes, puramente individual.
Êsses três tipos de categorias de decreto estão
dentro das prerrogativas do Presidente da
República.
Aqui temos, e vamos fazer constar dêste
nosso pronunciamento, êsses ensinamentos,
constantes dos Princípios Gerais do Direito
Administrativo, Volume I, editado pela Forense, de
autoria do Professor Bandeira de Mello e mais
uma vez sublinhamos uma particularidade, tal
como serviu de fonte inspiradora dos estudos do
Professor Franco Montoro que no seu magnífico e
didático livro "Introdução à Ciência do Direito",
refere-se aos regulamentos independentes ou
autônomos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha): – Lembro a
V. Ex.ª que, nos têrmos do Regimento Interno, V.
Ex.ª tem 10 minutos para explicação pessoal
e faltam apenas 2 minutos para terminar seu
prazo.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Concluirei, Sr.
Presidente.

Assim, portanto, o mais que teria a dizer para
confirmar acêrto do Govêrno na condução do
problema é que em nada, absolutamente nada,
representam as críticas feitas pela Oposição em face
da tradição do Direito Administrativo Brasileiro, ou
isto não se faz sòmente no Brasil, também na França
e, de modo intensivo e igualmente, na Alemanha e
nós ontem referimo-nos, para não nos tornarmos
mais extensos, a essas fontes do direito comparado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma
consciência comum une a ARENA e o MDB – a
consciência de servir ao Brasil e não se alcança êsse
alto propósito quando se torce a verdade. Quando em
assuntos de interêsse fundamental para a segurança
nacional dá-se dimensões de caráter emocional ou fazse extrapolação para um campo puramente político.
E eis porque, no encerramento, acredito, dos
debates sôbre o tema, assegurando a procedência, a
correção do Govêrno da República em tôrno do assunto,
reconhecendo a sua autoridade de baixar decretos de
auto-regulamentação, de acôrdo com a doutrina dos
doutôres e dentro dos claros princípios estabelecidos
pela Constituição, renovamos nossa afirmação de que
estamos prontos para praticar o cavalheirismo nas lutas
políticas, mas não abdicamos do nosso direito, na base
de nossa consciência partidária de prestar serviços ao
País e nem da lealdade ao Govêrno da República.
(Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOSÉ LINDOSO, EM SEU DISCURSO
39 – REGULAMENTOS*
Os regulamentos são regras jurídicas gerais,
abstratas, impessoais, em 39.1 – Conceito e
Classificação.
__________________

(*) Cf. FELIX MOREAU, Le Règlement Administratif, Paris.
Albert Fortemoing, Éditeur, 1902; GEORGES CAHEN, La
Loi et le Règlement, Paris, Arthur Rousseau, Éditeur, 1903;
VÍTOR NUNES LEAL, Lei e Regulamento, R.D.A., 1/37;
CARLOS MEDEIROS SILVA, O Poder Regulamentar e
sua Extensão, R.D.A., 20-1; CARLOS MEDEIROS SILVA,
O Poder Regulamentar no Direito Comparado, R.D.A., 3028; TIRSO BORBA VITA, Do Regulamento, R.D.A., 31500; FERNANDO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA,
Observações sôbre o Poder Regulamentador e os seus
Abusos, R.D.A., 57-479; BONIFÁCIO FORTES, O Poder
Regulamentar, R.F., 199-371.
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desenvolvimento da lei, referentes à organização e
ação do Estado, enquanto poder público. Êles são
emanados pelo Poder Executivo, mediante decreto.
Classificam-se em regulamentos executivos, ou de
execução, em autorizados ou delegados, e em
independentes ou autônomos.
39.2 –
Autônomos

Regulamentos

Independentes

ou

Os regulamentos independentes ou autônomos,
na verdade, são verdadeiras leis, e assim chamados tãosòmente porque emanados pelo Poder Executivo, pois
não constituem desenvolvimento de qualquer lei
ordinária, mas correspondem ao exercício da
prerrogativa de legislar a êle reconhecida com base no
Direito Constitucional. São, realmente, sancionados e
promulgados em virtude de competência constitucional
expressa, ou de costume constitucional, ou, ainda, de
construção do texto constitucional, que confere ao Poder
Executivo a faculdade de legislar, isoladamente sem a
participação do Poder Legislativo, e competência alheia
a qualquer lei ordinária da qual seja complemento.
Encerra poder remanescente da antiga
atribuição legislativa dos monarcas, nos regimes
autocráticos, ao abdicarem, paulatinamente, do seu
poder de legislar, na marcha para os regimes
populares, aristocráticos e democráticos, aos corpos
representativos do povo, a quem entregavam, de
início, a participação na elaboração da lei, e, ao
depois, a obra legislativa.
Contudo mantiveram para si o poder de legislar
sôbre determinados assuntos, que informam as
hipóteses dos ora conhecidos regulamentos
independentes ou autônomos, por tocarem mais de
perto com os seus interêsses, e por considerarem mais
pertinentes ao Poder Executivo. E essa prerrogativa
permaneceu em muitos países, depois de organizados
mesmo sob forma democrática e republicana, ante a
proclamação de tais atividades não administrativas, e,
assim, devem ser reguladas por órgãos administrativos.
Enfeixa faculdade regulamentar praeter
legem e mesmo contra legem para regular qualquer
matéria que constitucionalmente não tenha sido

reservada aos órgãos legislativos, pertinentes às
relações do Estado-Poder com terceiros.
Os
regulamentos
independentes
ou
autônomos dividem-se em três espécies, tendo em
vista a área da sua regulamentação, a saber:
orgânicos, regimentais e policiais. Os dois primeiros
denominam-se regulamentos independentes internos
e os últimos externos.
Os orgânicos são aquelas regras jurídicas
decretadas pelo Executivo que dão organização à
Administração Pública, limitado, tão-sòmente, o
delineamento da sua estrutura, quanto às repartições
públicas e agentes públicos, pela verba geral para
levar a efeito tais despesas, nos têrmos
orçamentários ou créditos especiais. Ainda através
dêles são promulgadas as disposições relativas aos
direitos e deveres dos agentes públicos.
Já os regimentais regulam as condições
internas de execução dos serviços públicos e a
maneira de sua utilização por terceiros interessados.
Constituem, murtas vêzes, simples instruções sôbre
o funcionamento das repartições públicas, baixadas
pelo Executivo.
Os juristas alemães os denominam de
regulamentos de administração e entendem não
encerram regras jurídicas e simplesmente técnicas
pertinentes à vida interna corporis dos organismos
administrativos. Não obstante, são regras jurídicas,
pois correspondem a normas coercitivas de
comportamento dos agentes públicos, quanto à
regência das repartições públicas, a cuja obediência
estão
obrigados,
sujeitando-os,
pelo
seu
descumprimento, a penalidades. Por outro lado, de
modo reflexo, os particulares interessados sofrem as
conseqüências das suas normas.
Aliás, regimentos de tal natureza, tendo em
vista a independência dos órgãos Legislativo e
Judiciário, são reconhecidos em favor dêles, quanto
à consecução das suas respectivas atribuições.
Afinal, os policiais enfeixam regras jurídicas
para manter a ordem do Estado-Sociedade, e, assim,
resguardar a segurança pública e a salubridade
pública, e preservar a liberdade e a propriedade dos
indivíduos. O desrespeito, entretanto, dessas medi-
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das acarreta a aplicação das penalidades previstas
por leis gerais, pois se não reconhece a êsses
regulamentos a possibilidade de estabelecer
penas.
Os
regulamentos
autônomos
ou
independentes são muito difundidos na Europa.
A França, entretanto, é o país que lhes
empresta a mais ampla utilização.
O Govêrno da República, através de
regulamentos orgânicos, estrutura as repartições
públicas, e dispõe sôbre os direitos e deveres dos
agentes
público-administrativos,
mediante
os
regimentais, ordena a prestação dos serviços
públicos, e por meio dos de polícia assegura a
ordem, a segurança e a saúde pública, como salienta
Bonnard (Cf. ob. cit., págs. 250-256, ed. 1935).
Outrossim, igual prerrogativa sabe aos governos
locais, através dos órgãos executivos, em
conseqüência de competência legal e genérica a
êles conferida, como se lê em Duez et Debeyre (Cf.
ob. cit., págs. 512-513), quanto aos regulamentos de
polícia.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves – Alexandre Costa – José
Sarney – Fausto Castello-Branco – Virgílio
Távora – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton
Cabral – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson
Campos – Luiz Cavalcante – Eurico Rezende –
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto –
Carvalho Pinto – Orlando Zancaner – Emival
Caiado – Mattos Leão – Antônio Carlos – Celso
Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa indicação que vai ser lida pelo Sr. 1ºSecretário.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO
Nº 2, DE 1971
Senhor Presidente:
Nos têrmos do artigo 248 e seguintes do
Regimento Interno do Senado, solicito o
encaminhamento do anexo expediente à Comissão
de Saúde, a fim de que a mesma proceda aos
necessários estudos para o esclarecimento da
matéria e providências que forem julgadas
convenientes.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1971. – Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A indicação lida será despachada à Comissão de
Saúde.
Sôbre a mesa requerimento, cuja leitura será
feita pelo Sr. 1º -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 273, DE 1971
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª, ouvida a douta Comissão
Diretora, se digne submeter ao voto do plenário do
Senado Federal o pedido de transcrição nos Anais,
que ora faço, dos discursos pronunciados pelos
ilustres juristas Nehemias Gueiros e Heráclito Sobral
Pinto, no ensejo da entrega a êste último da Medalha
de ouro Ruy Barbosa, da Ordem dos Advogados do
Brasil, em Sessão solene de 5 de novembro findante.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1971. –
Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
De acôrdo com o art. 234, § 1º, do Regimento
Interno, o requerimento será submetido a exame da
Comissão Diretora.
O nobre Senador Vasconcelos Torres enviou à
Mesa discurso para ser publicado, de acôrdo com o.
art. 227 do Regimento Interno.
S. Ex.ª será atendido.
Discurso enviado à Mesa pelo Sr. Senador
Vasconcelos Torres
Senhor Presidente,
Senhores Senadores.
A Associação Comercial de Campos enviou ao
Presidente da República, General Emílio Garrastazu
Médici, importante memorial, ferindo os pontos
principais da economia daquele grande município
fluminense, que atravessa, no momento, inegável
fase de esvaziamento. Entre outras coisas, a
Associação Comercial de Campos diz o seguinte:
"Apresentando situação sócio-econômica
e climatológica semelhante à do Nordeste antes
do advento ela SUDENE, a Região Norte
fluminense teve, há pouco, agravada a sua
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perspectiva de recuperação ante o estabelecimento
de uma área de drenagem ao seu lado, representada
pelo Espírito Santo, com seus incentivos fiscais na
mesma zona geo-econômica.
O esvaziamento que se processava numa só
direção, em demanda à região do Grande Rio, ocorre
agora em duas. Somados êsses fatôres de
empobrecimento, as condições para um futuro
próximo são imprevisíveis.
Ante
tal
situação
não
laborariam
patriòticamente as classes produtoras do NF, que
sentem em sua própria carne as conseqüências, se
não denunciassem com a veemência natural dos que
sofrem, advertindo o Poder Central do processo
desagregador que se acelera.
Os esforços que foram possíveis desenvolver
como o do Estado do Rio de Janeiro, criando em
Campos o seu primeiro Distrito Industrial, estão
sèriamente comprometidos, senão mesmo anulados,
com os atrativos criados no Espírito Santo a
distância inferior a 100 Km.
Não é justo que a debilitada área do Nortefluminense entre em coma, enquanto outros
brasileiros, no caso capixabas nossos vizinhos,
oferecendo condições estimulantes, possam atrair,
como vêm fazendo, o que resta da iniciativa
tradicional de nossa Região.
Os empresários que manifestaram interêsse
pelo Distrito de Campos já se mostram perturbados
ante a inferioridade competitiva em que se
encontrariam e que merece ser melhor estudada
pelo Govêrno Federal.
A Associação Comercial de Campos a
princípio e, posteriormente, tôda a comunidade
norte-fluminense já formularam a questão em
memoriais que encontraram ressonância nas
representações populares no Congresso, mas
nenhuma outra consequência até aqui.
Hoje, com a justificativa que a preocupação de
todo um povo autoriza, vimos encarecer o reexame
do assunto que não pode ser encerrado sem a
análise de todos os seus aspectos e implicações sob
pena de têrmos falhado ante responsabilidades que
nos serão cobradas pelas gerações porvindouras.

Ainda, há pouco, o ilustre titular da Fazenda,
Ministro Antônio Delfim Netto, afirmou que "o sistema
de incentivos fiscais pôsto em prática no Brasil
contribuiu, substancialmente, para que dois objetivos
aparentemente incompatíveis fôssem alcançados:
acelerar a taxa de desenvolvimento e reduzir índices
inflacionários."
Tal declaração não pode lastrear a atitude
que se atribui ao Govêrno de Vossa Excelência
de recusa ante qualquer nova extensão de
incentivos fiscais e nos louvamos nela para
confiar em que, pelo menos, um diálogo franco e
tão amplo quanto possível possa ser, desde logo,
estabelecido sôbre o problema que é crucial para
o Norte-fluminense.
Vossa Excelência, quando nos deu, em
novembro de 1970, a honra e o prazer de sua visita,
embora rápida, deve ter sentido a ânsia de progresso
que anima nossa gente à espera, tão-sòmente, de
que lhe sejam dadas as condições necessárias ao
desenvolvimento do seu potencial de realização já
fartamente provado no passado.
O ilustre titular do Planejamento, Ministro João
Paulo dos Reis Velloso, tão conhecedor e lidador
com os problemas do subdesenvolvimento, poderia,
como resultado do diálogo pleiteado, encontrar a
solução que confundisse os interêsses legítimos do
Norte-fluminense e os do País dentro da política
geral de desenvolvimento e da filosofia da Revolução
de 31 de março.
Tenho a certeza de que o eminente Chefe do
Govêrno levará na melhor conta êsse apêlo justo, o
qual subscrevo em gênero, número e caso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Está terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação,
Projeto
de

em
Lei

turno
da

único,
Câmara

do
nº
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162, de 1968 (nº 1.363-C/68, na Casa de origem), to de Obrigações, amparar essas criaturas."
que "regula a indenização aos dependentes, e dá
Apresentei, Sr. Presidente, e aqui está a
outras providências", tendo:
sinopse do projeto na Câmara, apresentei o projeto
de acôrdo com o pensamento dos que se insurgiam
PARECERES, sob nos 571/70 e 574/71, das contra a minha proposição, e entre os quais o nobre
Comissões:
Líder Geraldo Freire, cujas ligações com os
– de Constituição e Justiça, favorável com sentimentos mais tradicionalistas da família brasileira
emenda que oferece de nº 1-CCJ;
e a Igreja são notórias.
– de Legislação Social, favorável, com
Êste projeto, apresentado por mim, teve como
emendas que oferece, de nos 1 e 2-CLS.
Relator na Comissão de Constituição e Justiça o
O projeto teve sua discussão encerrada no dia Monsenhor Arruda Câmara. Aqui está, Sr.
8 de setembro de 1970. Em 29 de setembro a Presidente: no dia 5 de junho de 1966 foi distribuído
matéria foi retirada da pauta para audiência da ao Monsenhor Arruda Câmara na Comissão de
Comissão de Legislação Social, a requerimento do Constituição e Justiça. No dia 7 êle apresentou o
Sr. Senador Adalberto Sena.
parecer. No dia 4 de setembro foram discutidas as
A 23 de novembro de 1971 a matéria teve sua várias emendas e os vários textos dêsse parecer.
votação adiada para esta data, em virtude da Aprovado o parecer, vai lido e a imprimir no dia 19 de
aprovação de requerimento do Sr. Senador Ruy novembro de 1968. Em 9 de outubro de 1968, a meu
Santos.
requerimento, foi dado preferência na Ordem do Dia.
Em votação o projeto, sem prejuízos das O Sr. Presidente anuncia a primeira discussão do
emendas.
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça –
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, da lavra do saudoso Monsenhor Arruda Câmara, a
peço a palavra.
quem não se pode, agora, depois de morto, fazer a
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – injúria de dizer que êle era contra a família brasileira,
Tem a palavra o Sr. Senador Nelson Carneiro, para que êle queria dissolver a família brasileira, que êle
encaminhar a votação.
queria amparar quem não merecia êsse amparo.
Êste projeto foi aprovado unanimemente em
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(para
encaminhar a votação. Não foi revisto pelo primeira discussão. Voltou em seguida, e tenho aqui,
orador.): – Sr. Presidente, ocupo a tribuna para Sr. Presidente, o Diário do Congresso Nacional de
merecer a atenção dos ilustres Pares ao indagar se 18 de outubro, onde à página 7.336, relatando os
realmente tinha razão o Sr. Jânio Quadros quando acontecimentos de Sessão do dia 17, consta:
falava em fôrças ocultas. Será que essas fôrças
"O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
existem?
Há sôbre a mesa, e vou submeter a votos, o seguinte
Sr. Presidente, êste projeto resultou de um requerimento:
largo debate na Câmara dos Deputados. DiscutiaSr. Presidente, requeiro preferência para a
se a nova lei de alimentos e apresentei uma discussão e votação do Projeto nº 1.366-B, de 1968.
emenda, ali combatida e derrotada por 131 Sala das Sessões, em 17 de março de 1968. –
votos contra 122. A Câmara pràticamente se Arruda Câmara.
dividiu, mas os que votavam contra assumiam,
Os Srs. que aprovam queiram ficar como
através da palavra insuspeitíssima do Monsenhor estão. (Pausa.)
Arruda Câmara, o compromisso de aprovar o
Aprovado."
presente projeto. E, nos debates travados,
Entra em segunda discussão e é aprovado,
dizia S. Ex.ª: "Aqui estaremos para, no Direi- sem um voto de divergência.
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Êste projeto vem ao Senado. Merece parecer
favorável, com ligeiras emendas, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Legislação Social. E
então, de repente, se sabe que fôrças ocultas contra
êle trabalham. Somos o Poder Legislativo; porque
então, não se traz a esta tribuna ou às Comissões a
palavra de divergência?
A primeira vez que ocupei esta tribuna, no
início desta legislatura, foi exatamente para declarar
que a Minoria não daria o seu voto favorável a todos
aquêles pronunciamentos que fôssem feitos nos
pareceres das Comissões.
Por que, então, tanta atoarda, tanta
propaganda em tôrno do pronunciamento das
Comissões, pronunciamentos cautelosos que exigem
trabalho e estudo, para de repente, no plenário, um
projeto que passou unânimemente na Câmara, que
tem a seu favor a circunstância de ter sido da
redação do Monsenhor Arruda Câmara, chega ao
plenário do Senado, com pareceres favoráveis de
tôdas as Comissões, e é derrotado? Por quem? Que
forças ocultas são essas, quais os nomes dessas
fôrças ocultas?
Sr. Presidente, quero assinalar que não se
trata de um projeto de divórcio. Se fôsse projeto de
divórcio eu não o defenderia desta cadeira que é do
Líder da Minoria. É um projeto de amparo às
mulheres que não puderam casar, mas é um projeto
tão humano, tão cristão, que está redigido pela
palavra do Monsenhor Arruda Câmara, pela sua
vigilância, pelo seu amor à família brasileira.
Sr. Presidente, ainda hoje, na Sessão da
manhã, o Congresso Nacional ratificou unânimemente
o texto de uma lei de minha autoria, de 1962. Êsse
texto, Sr. Presidente, assegura ao militar, como desde
1962 assegura também ao civil e ao contribuinte da
Previdência Social, o direito de, sendo êle solteiro,
desquitado ou viúvo, deixar à companheira que com
êle vive há cinco anos, a pensão militar.
Mas os tribunais estão cheios de ações em
que mulheres solteiras, desquitadas ou viúvas batem
às portas dos Tribunais para pedir indenização pelo
tempo que com êles conviveram e a êles dedicaram
inteiramente.

Aqui estão numerosos advogados, numerosos
homens que passaram pelo Poder Judiciário. Todos
êles podem trazer seus testemunhos. O legislador
chega depois do juiz, o legislador vem consagrar o
que a Jurisprudência já consagrou.
E no entanto, Sr. Presidente, é com pesar,
com imenso pesar que vejo que fôrças ocultas
trabalham contra êste projeto.
No discurso – e eu o refiro porque ocorreu há
mais de um ano – no discurso com que recordei a
última visita que fiz ao Monsenhor Arruda Câmara,
levei-lhe de presente um livro igual a êste: "A Nova
Ação de Alimentos", de minha autoria, e, brincando,
disse-lhe que a causa divorcista a êle muito devia.
Êle redargiu, em palavras que, não sendo textuais,
representam seu pensamento: – "não, nada me
deve. Sou feliz por haver colaborado na lei do
reconhecimento dos filhos ilegítimos porque êles não
têm culpa de nascer e não gostaria de ver derrotado
o substitivo de minha lavra em que se amparam
tantas mulheres desamparadas dêste País."
Neste momento, Sr. Presidente, em que
recordo a figura do Monsenhor Arruda Câmara como
o padrão do homem que defendeu a família
tradicional tantos anos no Parlamento Nacional,
indago: que fôrças ocultas são essas? Por que essa
resistência contra essas que dão vida, esforços,
trabalhos, dedicação, para amanhã ficarem no
desamparo
à
primeira
atitude
injusta
do
companheiro?
Ou, então, estaremos chegando, Sr.
Presidente, a uma inversão, em vez de proteger a
mulher, quer-se proteger o homem?
Ainda hoje ocorreu isso. No Estatuto dos
Militares, chegou-se a essa situação, Sr. Presidente,
não obstante a emenda e a subemenda que
apresentei e que o nobre Líder e Relator da matéria,
Senador Ruy Santos, não pôde acolher. Pelo texto
hoje aprovado, ocorre o seguinte: o militar que não
tem espôsa, nem filhos, nem netos, poderá deixar
sua pensão para maior de 60 anos, ao inválido, ou
interdito. Se do sexo masculino, para qualquer
pessoa, Sr. Presidente; se do sexo feminino, se fôr
solteira.
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Então, V. Ex.ª verificará o seguinte: um militar,
que não tem a quem deixar sua pensão, tem dois
irmãos: um, é um homem válido, é um industrial
vitorioso, é um advogado de larga clientela, tem 61
anos, pode ser solteiro, desquitado ou viúvo. O
militar deixa a pensão para êle. Mas, se sua irmã, de
61 anos, fôr desquitada ou viúva e estiver vivendo na
penúria, sob a dependência econômica do militar,
êste não poderá deixar para ela a mesma pensão.
(Sôa a campainha.) Terá apenas, Sr. Presidente, o
recurso de dizer que essa sua tia, que essa sua
prima foi sua companheira por cinco anos, para que
então se valha do art. 78, do mesmo Estatuto.
Sr. Presidente, não atribuo a inversão ao
nobre Líder Ruy Santos, porque sei do esfôrço de S.
Ex.ª para que a anomalia fôsse corrigida.
Neste instante, em nome da Minoria, em nome
da vitalidade, e para a recuperação, para a
permanência do Poder Legislativo como Poder,
gostaria de indagar que fôrças ocultas se levantam
contra a redação que demos ao projeto, traduzindo
os anseios que o saudoso Monsenhor Arruda
Câmara dizia serem da família brasileira, e pelos
quais S. Ex.ª tanto lutou.
Se aqui estivesse, Monsenhor Arruda Câmara
estaria somando sua voz à minha, para defender
proposição em que S. Ex.ª pôs tôda sua alma, todo
seu sentimento, todo seu coração.
Sr. Presidente, faço votos para que o nobre
Líder da Maioria seja sensível às minhas palavras, e
não leve o Senado a desconhecer o pronunciamento
de suas próprias Comissões, não leve o Senado a
repudiar o pronunciamento daqueles que se
debruçaram sôbre o projeto e as emendas e, assim,
o Senado aprovando a proposição, ela terá de voltar
à Câmara dos Deputados, se aprovadas as
emendas, para seu douto reexame.
Deixo à Liderança da Maioria o encargo de,
ainda uma vez, fixar o pensamento do Poder
Legislativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. RUY SANTOS: – Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Santos, para
encaminhar a votação.
O SR. RUY SANTOS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, houve um tempo, há muitos anos, em
que eu tinha mêdo de alma do outro mundo. Depois
de amadurecido, entretanto, não acredito, e nem
poderei acreditar, em fôrças ocultas.
Não estou com o Sr. Jânio Quadros nem com
o nobre Senador Nelson Carneiro. Eu não creio em
fôrças ocultas. Mas, chamo atenção do Senado
apenas para a leitura do projeto que vamos votar.
Sabem os Srs. Senadores da ação de
alimentos, que pode ser proposta por uma espôsa
legítima, abandonada pelo marido.
O Projeto, peço a atenção do Senado, visa ao
seguinte:
"Art. 1º – Poderá valer-se do rito processual
constante da Lei nº 5.478/68 a pessoa necessitada e
honesta que, sem direito a pleitear alimentos, haja
vivido por mais de 5 (cinco) anos sob a dependência
econômica de outrem."
Viver, Sr. Presidente; e não me consta, até
hoje, que quando um homem se une a uma mulher,
a não ser pelo casamento, haja anotação do dia, do
ano, para que se firme em lei, rigorosamente, cinco
anos.
Por outro lado, há o aspecto subjetivo de
"necessitada e honesta." Isso é o caput do artigo. O
mais é a prova testemunhal, é a justificativa, que
sabemos como pode ser feita, e como muitas vêzes
é feita.
Por êste motivo, Sr. Presidente, êste projeto
fere rigorosamente a tradição da legislação
brasileira. E mais que a tradição da legislação, a
própria tradição da família brasileira.
Chamando a atenção dos Srs. Senadores para
êste dispositivo, quero declarar que, apesar do apêlo
do eminente Senador, a Liderança da Maioria votará
contra o projeto. (Muito bem.)
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a palavra
para explicação pessoal.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEIRO (para
explicação pessoal. Sem revisão do orador.): –
Queria apenas esclarecer, Sr. Presidente, que
desde a Lei nº 4.062, que foi reproduzida agora
no Estatuto dos Militares, "o solteiro, desquitado
ou viúvo que viva mais de 5 anos..." tem direito
de deixar a pensão de montepio para a sua
companheira.
Isto já existe desde 1962 e nunca se
discutiu a data em que isto começou. A prova é
feita na forma dos regulamentos existentes, ou,
então, perante o Poder Judiciário. O eminente
Líder da Maioria, médico ilustre, não tem – e é
natural que não tenha, como não teria eu,
no campo da Medicina – conhecimento das
decisões do Poder Judiciário. Mas, isto,
quantos acompanham a jurisprudência poderiam
informar.
O SR. RUY SANTOS: – Peço a palavra para
explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. RUY SANTOS (para explicação
pessoal. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente
nem duas palavras; meia palavra, também para
explicação pessoal.
Conheço o dispositivo e, no meu parecer ao
Projeto de Estatuto dos Militares, a êle me referi.
Mas ali, Sr. Presidente, morre o homem que
vivia com uma mulher e a ela é assegurada a
pensão. Aqui, o homem viveu, resolveu separarse dela, ou ela se separou dêle, e, então, vem
uma ação de alimentos. Coisa inteiramente
diferente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Em votação o projeto, sem prejuizo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço verificação da votação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Vai-se proceder à verificação da votação, requerida
pelo nobre Senador Nelson Carneiro.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram levantar-se. (Pausa.)
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
aprovaram o projeto e levantar-se os que o
rejeitaram. (Pausa.)
Votaram a favor do projeto três Srs.
Senadores. Contra 33.
O projeto foi rejeitado. Ficam prejudicadas as
emendas.
Vai ao arquivo.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 162, DE 1968
(Nº 1 363 – C/68, na Casa de origem)
Regula a indenização aos dependentes, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Poderá valer-se do rito processual
constante da Lei número 5.478/68 a pessoa necessitada
e honesta que, sem direito a pleitear alimentos, haja
vivido por mais de 5 (cinco) anos sob a dependência
econômica de outrem, solteiro, desquitado, ou viúvo, e
dêle reclame indenização à sua mantença.
§ 1º – Se a inicial não houver sido instruída
com os documentos comprobatórios, o juiz
determinará a sua juntada e procederá na forma dos
arts. 685 a 687 do Código de Processo Civil.
§ 2º – Além da prova testemunhal, poderá o
juiz exigir outras provas complementares. A certidão
do casamento religioso do autor com o réu prova a
dependência econômica constante dêste artigo.
Art. 2º – A indenização não será devida se o
réu provar que a dependência econômica cessou
pela culpa do autor.
Art. 3º – Ao fixar a indenização, o juiz levará
sempre em conta as prestações de pensões
alimentícias devidas pelo obrigado a terceiros, bem
como o tempo de sua convivência com o autor.

– 512 –
Art. 4º – Salvo acôrdo entre as partes,
homologado pelo juiz, a indenização deverá ser paga
em prestações mensais.
Art. 5º – A indenização não poderá ultrapassar
o quantum necessário para a manutenção do exdependente durante 10 (dez) anos.
Parágrafo único – No caso de o autor ser
inválido, ou maior de 70 (setenta) anos na data
do término do pagamento das prestações
determinado pela sentença definitiva, o juiz
poderá dilatar o prazo e a indenização referidos
neste artigo.
Art. 6º – Se a sentença de 1ª instância fôr
favorável ao autor, poderá o juiz, então,
determinar-lhe sejam entregues, por adiantamento,
prestações a serem descontadas da indenização
total.
Art. 7º – A indenização cessará:
I – pela morte de qualquer dos interessados;
II – pelo cancelamento em juízo, a qualquer
tempo, se a pessoa beneficiada vier a perder os
requisitos de necessidade ou honestidade;
III – se o autor vier a ficar sob a dependência
econômica de terceiro;
IV – pelo término dos prazos constantes do
art. 5º e seu parágrafo único.
Art. 8º – A indenização será suspensa se o
indenizante provar que perdeu as condições
financeiras para continuar a pagar as
prestações.
Art. 9º – Responderá por perdas e danos o
autor que demandar por espírito de malícia,
emulação, capricho ou êrro grosseiro, devendo ser
reconhecido o abuso na própria sentença que julgar
a ação improcedente.
Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11 – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 237, de 1971, de autoria do Senhor
Senador
Lourival
Baptista,
solicitando
a
transcrição,
nos
Anais
do
Senado
Fe-

deral, do artigo "Dois Anos", do Ministro João Paulo
dos Reis Velloso, publicado no Jornal do Brasil, de 2
de novembro de 1971, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 602, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.).
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a
transcrição solicitada.
ARTIGO INTITULADO DOIS ANOS, DO
MINISTRO JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO,
PUBLICADO NO JORNAL DO BRASIL, DE 2 DE
NOVEMBRO DE 1971, QUE SE TRANSCREVE,
NOS TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 237/71, DE
AUTORIA DO SR. LOURIVAL BAPTISTA E
OUTROS SENADORES
DOIS ANOS
João Paulo dos Reis Velloso
Ministro do Planejamento e Coordenação-Geral
Dois anos de Govêrno Médici mudaram o
País, material e espiritualmente. A Revolução
consolidou-se, na linha de permanência e renovação.
Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil deverá,
em 1971, alcançar taxa de crescimento do PIB igual
ou superior a 9%. Como ainda recentemente
assinalava relatório de importante instituição
internacional, a economia brasileira, uma das mais
bem dotadas do mundo, está demonstrando ser
capaz de realizar o seu potencial, mantendo, de
forma continuada, altíssimas taxas de crescimento.
Quatro
aspectos
principais podem
ser
destacados, na avaliação do desenvolvimento recente.
Primeiro, consolidou-se o modêlo econômico
da Revolução, que não procurou a originalidade das
experiência centralizadoras, mas soube revelar
consistência, eficácia e imaginação, na adaptação ao
estilo e aspirações da sociedade brasileira, do
regime de mercado desenvolvido nas economias
ocidentais hoje industrializadas.
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Aquela
consolidação
se
verificou,
notadamente, pela criação de instrumentos
financeiros e fiscais para garantir poder de
competição à emprêsa nacional privada e pública,
seja assegurando a exeqüibilidade da grande
emprêsa e do grande empreendimento nacional, seja
criando condições para a modernização da emprêsa,
pequena ou grande, quanto à tecnologia, à estrutura
financeira e aos métodos de management.
Verificou-se, ainda:
1) Pelo estabelecimento de uma Política
Tecnológica Nacional, para desenvolver áreas
tecnológicas prioritárias (incorporação de novas
tecnologias, como a de energia nuclear e a pesquisa
espacial; desenvolvimento de indústrias intensivas
de tecnologia, como as Indústrias Químicas,
Eletrônicas, Siderurgia; consolidação da tecnologia
de infra-estrutura, no tocante a Energia Elétrica,
Petróleo, Transportes, Comunicações), para permitir,
na indústria, a criação de modêlos e processos
nacionais, progressivamente, e para sustentar o
crescimento da agricultura e dos setores sociais;
2) pelo dinamismo alcançado pelo mercado de
capitais e pelo sistema financeiro;
3) pela complementação e consolidação do
sistema de programação instituído pela Revolução,
através do Orçamento Plurianual (OPI) para o
período 1972/1974 e do I Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND). O OPI veio completar o
ciclo de estabelecimento da verdade orçamentária,
iniciado em 1964.
Segundo, o Brasil alcançou dimensão
representada, de um lado, pelos grandes
programas de investimentos em execução, na infraestrutura econômica e nas indústrias básicas, cada
um dêles de valor total superior ao equivalente a
UM BILHÃO DE DÓLARES, em cinco anos (o que é
muito dinheiro, em qualquer país): Programa de
Expansão da Siderurgia, Programa Petroquímico,
Implantação dos Corredores de Transportes,
Programa de Construção Naval, Programa de
Energia Elétrica, Programa de Comunicações,
Programa de Mineração. E, de outro lado,
pelo apoio maciço proporcionado a setores
prioritários: Educação, em que o país vai aplicar,

no período 1972/1974, cêrca de Cr$ 32 ou seja, da
ordem de US$ 1,8 bilhão por ano; AgriculturaAbastecimento, a ser atendida por programas do
Govêrno federal no montante de Cr$ 15,6 bilhões e
Saúde-Saneamento, com investimentos públicos de
Cr$ 15,2 bilhões, no mesmo período, a preços
constantes.
Terceiro, a Nação está enfrentando os dois
principais desafios à sua viabilidade econômicosocial como grande potência, o Nordeste e a
Amazônia, que saltaram para o primeiro plano das
decisões continuadamente. A decisão nacional foi de
não deixar as duas regiões como áreas de reserva,
para quando estivesse consolidado econômicamente
o Centro-Sul, mas considerá-las integralmente no
mercado nacional e na comunidade de aspirações e
padrões de consumo que a integração física está
criando. Apenas para exemplificar, talvez muitos não
tenham notado que a garotinha de Marabá que
entregou flôres ao Presidente Médici, à beira da
Transamazônica, trajava midi com botinhas.
Quarto, tornaram-se muito mais nítidos os
contornos do modêlo social, com a criação do
instrumental para assegurar a participação das
classes de menor renda nos resultados do
crescimento econômico, promover o capitalismo do
grande número e realizar a sociedade de
oportunidades.
Para o período 1972/1974, as perspectivas de
investimento e produção, nos setores públicos e
privado, são no sentido de manter-se a excepcional
vitalidade da economia. Nesse quadro, ao lado do
esfôrço de contínua desaceleração da inflação,
alguns aspectos irão merecer particular atenção,
para que se corporifique o que o PND denomina de
modêlo brasileiro de desenvolvimento.
Inicialmente, será necessário evitar que se
acumulem desequilíbrios setoriais, principalmente
no crescimento industrial. Nada há a estranhar em
que ramos como o da indústria automobilística e
outros bens de consumo duráveis cresçam a taxas
anuais superiores a 15%, por algum tempo. Isso,
em si, não constitui evidência de que o crescimento
se esteja destinando a categorias de renda
alta: a realidade de nossa época é que, para a
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nova geração e para a mentalidade moderna, em
geral, tais bens são procurados preferencialmente,
também pela classe média. Os valôres sociais e
padrões de consumo mudaram, efetivamente.
Haverá distorção se a política econômica,
artificialmente, passar a atender abusivamente o
setor, pelo crédito a produção e ao consumo, ou pelo
incentivo ao superinvestimento. Mas ainda que tais
distorções se evitem, o crescimento altamente
dinâmico de tais ramos continuará a manifestar-se.
O que, por outro lado, deve ser feito é
proporcionar aos setores chamados tradicionais –
têxteis, calçados, indústrias alimentícias – os
instrumentos para sua modernização e para a
conquista, inclusive, de mercados externos, assim
como o financiamento ao consumidor. E não há
dúvida de que o FMRI, no BNDE, e os incentivos
fiscais a fusões atendem a êsse propósito.
Em segundo lugar, face às necessidades de
importações para um crescimento de 9%, a
estratégia de exportações será o elemento crucial,
na área externa.
Ficou demonstrado o acêrto da política
brasileira de, ao mesmo tempo em que se procura
elevar a participação das exportações do país no
comércio mundial, realizar a diversificação da pauta
e de mercados. No primeiro aspecto, dependendo
dos resultados finais dêste ano, talvez se possa
cogitar de uma exportação de manufaturados, em
1972, da ordem de US$ 750 a US$ 800 milhões
(inclusive semimanufaturados, em sentido amplo), o
que significa disputar a posição do café. Também
competindo com o café estará a categoria
Minérios/Produtos Agrícolas Não Tradicionais, dentro
de três ou quatro anos.
A base interna para o acesso a mercados
externos já é sólida, principalmente no tocante ao
sistema de incentivos fiscais e financeiros. O próximo
estágio deve preocupar-se principalmente com a infraestrutura no exterior. Para isso será preciso procurar
novos instrumentos e novos caminhos: a criação de
trade companies, sob contrôle privado, com estruturas
especializadas capazes de atender às exigências
do complexo marketing em países industriais; a

maior presença de bancos brasileiros no exterior,
sob contrôle da Autoridade Monetária; a montagem
da rêde comercial no exterior (pesquisa de mercado,
sistema de informação de mercado, representação
de emprêsas, rêde de entrepostos); a realização de
contratos de exportação de longo prazo, inclusive
para produtos agrícolas não tradicionais; a
associação a emprêsas de países desenvolvidos que
já disponham de mecanismos de comercialização de
âmbito internacional, para colocação de produtos
brasileiros nos Estados Unidos, Europa, Japão.
Em
terceiro
lugar,
é
prioritária
a
implementação das grandes decisões do Presidente
Médici – os chamados "projetos de impacto" –
notadamente o Programa de Integração Nacional
(PIN) e o Proterra. Na reunião ministerial do dia 27
último, o Presidente definiu a orientação através da
qual a Transamazônica será o instrumento, por
execelência, de integração do mundo amazônico na
sociedade brasileira, e não apenas um programa
rodoviário de proporções gigantescas. A destinação
dos recursos dos dois programas, no montante de
cêrca de Cr$ 1.600 milhões em 1972, será realizada
pròximamente.
Em quarto lugar, o problema da participação
do setor público na economia. Tem-se argüido de
extremamente elevada a carga tributária no Brasil,
por comparar-se à de muitos países desenvolvidos.
Não sei se chegaremos a qualquer conclusão por
êsse caminho.
A carga tributária bruta no Brasil (ou seja, a
participação, no PIB, da receita da União, Estados e
Municípios, compreendendo administração direta e
autarquias) anda na casa dos 28 a 29%. Isso é,
realmente, comparável com os níveis da Europa e
Estados Unidos.
Acontece que o Govêrno, no Brasil, através de
autarquias como o DNER e o BNH, e de outros
órgãos públicos, responsabiliza-se pelo programa
rodoviário, financia o sistema de habitação, responde
por 90% do sistema educacional e exerce muitas
outras funções que não são do setor público, em
países desenvolvidos. Isto significa que, com uma
carga tributária do mesmo nível, o setor público no
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Brasil responde por atribuições muito mais amplas,
por decisão da sociedade brasileira. Como estariam
o programa de habilitação e o de educação se não
houvesse aquela presença mais intensa na área
governamental?
Assim é que, se consideramos a carga
tributária líquida – ou seja, se excluirmos as
transferências que o Govêrno faz para consumidores
e para emprêsas, pelo INPS e inúmeros fundos,
peculiares ao caso brasileiro – essa é, no Brasil, da
ordem de 17 a 18%. Sôbre esta parcela é que o
Govêrno usa o poder de gastar, nas funções básicas
que desempenha, à semelhança dos demais países;
e tal nível não é excessivo, em nenhuma
comparação internacional.
Evidentemente, longe de nós a idéia de que o
Govêrno não pode aumentar consideràvelmente a
sua eficiência. Apenas, é preciso cuidado com o uso
de indicadores quantitativos do tipo citado.
Por outro lado, a partir de 1967, evitou-se a
elevação de alíquotas de impostos. E está bem clara
a definição do PND, de "vedação de aumento de
impostos" e de "continuação da política de alívio
progressivo da pressão tributária". Mais importante
ainda: o Govêrno tem obedecido rigorosamente à
orientação de não entrar em qualquer setor,
principalmente nas áreas diretamente produtivas,
que possa ser atendido pela iniciativa privada.
Em quinto lugar, está o problema da dimensão
social do desenvolvimento.
Antes de tudo, convém desfazer malentendidos. Algumas interpretações têm usado,
enfàticamente, informações do Censo de 1970
relativas à incidência do salário-mínimo e à
distribuição de salários por classes para raciocínios
do tipo: existe crescimento, mas não em benefício do
trabalhador; ou enquanto a economia progride,
agrava-se o problema social.
Os dados do Censo são válidos e retratam uma
realidade. Pobre do país que não souber reconhecer
a sua verdade. Mas o que não é válido é inferir,
fora do contexto no tempo e no espaço, que (1) a
situação social no Brasil é desfavorável, no quadro

internacional; e (2) a situação tende a piorar, ou a
não melhorar.
Alguns exemplos. A expectativa de vida média
da população, que era de 52 anos em 1960, passou
a 59 anos em 1970. E, mesmo com certo
arrefecimento da redução da mortalidade, deverá
estar nos 65 a 66 anos no fim da década.
A taxa de alfabetização passou de 61% em
1960 para 67% em 1970. E estará na ordem de 97%
no fim da década, através dos programas existentes,
significando a virtual eliminação do analfabetismo no
Brasil.
No período 1964/1970 (para um acréscimo
populacional inferior a 20%), as matrículas aumentaram
de 45% no ensino primário, 140% no médio e 220% no
superior. E continuarão crescendo nesse ritmo,
permitindo esperar uma taxa de escolarização próxima
a 95%, no ensino de 1º grau, até o final da década.
É óbvio que muitos indicadores econômicos e
sociais ainda apresentam amplos contingentes da
população fora da sociedade de consumo. Mas isso,
de um lado, se assemelha ao quadro de nações
latino-americanas de mais alta renda – como a
Argentina e o México. E, de outro lado, representa o
resultado de três a quatro séculos de
subdesenvolvimento, que não pode ser superado em
alguns anos, sem embargo da substancial melhoria
de muitos daqueles indicadores, na fase recente.
A integração social, no período do PND, é
objetivada através pelo menos dos seguintes
instrumentos:
1) Os salários, que aumentarão, em têrmos
reais, na proporção dos aumentos de produtividade.
Aquilo que, nos países industriais constitui a razão
de ser dos sindicatos – ou seja, a transferir para o
salário o aumento de produtividade – aqui é
garantido de forma virtualmente automática por lei.
2) Os programas sociais, poderosos
redistribuidores de renda: Educação, Habitação,
Previdência, Saúde-Saneamento. Para citar um dado
pouco conhecido: os dispêndios com benefícios e
assistência médica da previdência aumentaram, a
preços constantes, de Cr$ 3.300 em 1963 para
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Cr$ 9.950 milhões, em 1970. Ou seja, triplicaram em
valor real, sem aumento de contribuição.
3) Os novos mecanismos de suplementação
do patrimônio familiar, o PIS e PASEP, que no
período 1972/1974 já irão contar com recursos novos
no montante de Cr$ 5.730 milhões.
4) A transferência de parte dos ganhos de
produtividade para o consumidor, em produtos
agrícolas e industriais com alto crescimento de
produção, mediante reajustamento de preço inferior
à taxa de inflação.
5) A abertura do capital das emprêsas, em
escala substancial, para criar o capitalismo do
grande número. Isso evitará, por outro lado, que a
tendência à concentração de emprêsas, em certos
setores, através de fusões, signifique tendência à
concentração de renda.
É por essa razão que convém repetir: o Brasil
sabe o que fazer com o crescimento econômico. O
grande inimigo da boa distribuição de renda e do
bem-estar social e a pobreza. Dobrar a renda per
capita entre 1969 e 1980 significará que, mesmo
sem melhoria da distribuição de renda, cada
brasileiro terá dobrado o seu padrão de consumo, no
período. Mas isso não é suficiente, como objetivo de
Govêrno. Pelos instrumentos referidos, e através de
novos mecanismos que o compromisso da
Revolução com as transformações fecundas
permitira estabelecer, o que se pretende alcançar é a
melhoria dramática de todos os indicadores de bemestar, no caminho para a sociedade desenvolvida,
realizando a revolução social e caminho para a
sociedade desenvolvi- material do crescimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 3

Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 1971
(Nº 10-A/71, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1961.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pelo Presidente da República, relativas ao
exercício de 1961, na forma dos arts. 66, item VIII,
e 87, item XVII, da Constituição da República de
1946, e art. 18, item VII, da Emenda Constitucional
nº 4, de 1961, com ressalvas àqueles valôres
lançados à conta de "Diversos Responsáveis",
dependentes de verificação ulterior do Tribunal de
Contas da União.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 57, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão
de seu Parecer nº 601/71), que "suspende a
execução os arts. 195 e 196, inciso I, da Lei 1.666,
de 20 de dezembro de 1966, de Vitória, Estado do
Espírito Santo, com a redação dada pela Lei nº
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 535, de 1971, 1.726/67, declarados inconstitucionais por decisão
da Comissão:
do Supremo Tribunal Federal, de 4 de agôsto de
– de Finanças.
1971".
Discussão, em turno único, do Projeto
Decreto Legislativo nº 19, de 1971 (nº 10-A/71,
Câmara dos Deputados), que "aprova as contas
Presidente da República, relativas ao exercício
1961", tendo:

de
na
do
de
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Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 57, DE 1971
Suspende a execução dos artigos 195 e 196,
inciso I, da Lei número 1.666, de 20 de dezembro de
1966, de Vitória, Estado do Espírito Santo, com a
redação dada pela Lei nº 1.726, de 1967, declarados
inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal
Federal, de 4 de agôsto de 1971.
Art. 1º – É suspensa a execução dos artigos
195 e 196, inciso I, da Lei nº 1.666, de 20 de
dezembro de 1966, de Vitória, Espírito Santo, com a
redação dada pela Lei nº 1.726, de 1967, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida aos 4 de agôsto de 1971.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo
Tôrres, que falará em nome da Liderança da Maioria.
O SR. PAULO TÔRRES (como líder da
maioria. Lê o seguinte discurso): – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, volto, hoje, a esta
Tribuna para reverenciar a memória dos nosso
bravos patrícios que, há 36 anos, tombaram, a fim de
que continuássemos livres. É uma data muito triste,
mas, por isso mesmo, não pode e não deve ser
esquecida. Devemos lembrá-la, diàriamente, de
modo que acontecimentos iguais se não repitam.

Em fins de novembro de 1935 o intrépido povo
nordestino, tão sofrido e tão patriota, era despertado
com a desoladora notícia de que, em duas de suas
valorosas unidades – Pernambuco e Rio Grande do
Norte – irrompera a revolução comunista. Mas os
valentes militares, das unidades ali sediadas,
irmanados com os bravos irmãos dêsses Estados,
souberam, mais uma vez, honrar as tradições de
bravura e patriotismo da gente brasileira.
No glorioso Estado de Pernambuco o combate
aos comunistas foi comandado pelo Capitão Malvino
Reis Neto e, no Estado do Rio Grande do Norte, por
um jovem e destemido patrício, que se encontrava
em sua querida Caicó, a cêrca de 300 quilômetros de
Natal, Capital do Estado. O Dr. Rafael Fernandes,
Governador do Estado, refugiara-se em um
consulado. A valente Polícia Militar, comandada pela
bravura incomparável do Coronel Luis Júlio, estava,
há mais de 48 horas, cercada pelos revoltosos. Era
preciso que alguém tomasse a decisão de atacar os
comunistas.
O nosso jovem patrício, o atual e ilustre colega
Senador Dinarte Mariz, mobiliza os seus antigos
comandados da Revolução de 1930 e, armando-os
com os fuzis que, providencialmente, guardara na
Prefeitura de sua Cidade Natal, marcha ao encontro
dos comunistas e os desbarata, restabelecendo a
ordem no Estado. Jamais o nosso ilustre colega
poderia pensar que êsse armamento, guardado com
tanto carinho, somado a outros que conseguira, o
possibilitaria, numa hora tão difícil, a defender a
nossa Pátria da sanha comunista.
Rendo, aqui, também, as minhas homenagens
ao Senador Argemiro de Figueiredo, então
Governador
da
grande
Paraíba,
que,
espontâneamente, colocou a sua valorosa polícia à
disposição de seu colega do Rio Grande do Norte.
O SR. DINARTE MARIZ: – Permito V. Ex.ª um
aparte?
O SR. PAULO TÔRRES: – Com muito prazer.
O SR. DINARTE MARIZ: – Estou
ouvindo com tôda atenção o discurso de
V. Ex.ª Não é sem emoção que sempre
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recordo esta data que, em lugar de me estimular,
digamos, a um pensamento mais forte, me deprime.
Realmente, ela nos lembra um acontecimento triste,
em que tivemos que lutar contra irmãos, que
estavam a serviço de idéias importadas. E' sempre
lamentável o fato de patrícios se defrontarem numa
batalha, no entanto, recebo, sempre com emoção,
qualquer alusão a minha pessoa, naquele entrevero,
quando não tive outro intuito senão o de defender a
civilização cristã e cumprir o dever de cidadão
brasileiro. Nosso objetivo era evitar que a nossa
Pátria fôsse tomada de assalto pelos que, adotando
idéias alienígenas, procuravam desviar o rumo de
nossa civilização cristã. Sobretudo, o que mais me
emociona é lembrar a bravura daqueles sertanejos
que me acompanharam. Assim, em três encontros
sangrentos, conseguimos, com a Graça de Deus,
rechaçar uma coluna muito mais forte do que a
nossa. Esta era armada, muito bem armada, com
tropa regular comandada por elementos revoltosos
do Exército, que tinham deposto o Govêrno. V. Ex.ª
faz muito bem, portanto, em destacar a bravura do
Coronel Luiz Júlio, que, durante setenta horas,
resistiu, comandando o seu quartel, a sua polícia.
Embora o quartel já estivesse todo cercado e a
cidade em mãos dos comunistas resistiu êle por
setenta horas. Só o abandonou quando não havia
mais uma bala que pudesse ser disparada contra o
adversário. Nesta altura já os adversário
abandonavam a cidade, abandonavam o interior. Foi
quando se fêz necessária a minha interferência.
Proibi que continuassem a caminhar pelo sertão, que
palmilhassem a minha região, o Seridó. Exatamente
a última batalha se deu na minha região, o Seridó,
onde foram, realmente, rechaçados. Devo dizer,
portanto, a V. Ex.ª que me agrada a justiça que ora
faz ao Governador Argemiro de Figueiredo, que, a
meu pedido, atendendo a minha solicitação, ao meu
apêlo, mandou a polícia da Paraíba em meu auxílio.
Talvez a isso devo, em grande parte, o poder, hoje,
aqui continuar trabalhando por nosso País.
Muito grato a V. Ex.ª pelo depoimento que
está dando. Devo até acrescentar que sou habituado
a lutas. Entretanto, hesito em escrever as mi-

nhas memórias, porque tal página é constrangedora
para
mim.
Poucos
compreenderão
êste
constrangimento. É que, no cumprimento do dever,
defrontei-me com patrícios, tendo de mandar
sepultar muitos dêles, cujas vidas foram sacrificadas
naquele entrevero. Portanto, agradeço a V. Ex.ª, em
nome do Rio Grande do Norte, que cumpriu o seu
dever. O Coronel Luís Júlio, comandante de bravura
inexcedível, bem merece destaque na história que se
fizer da revolução comunista no Brasil. Ao deixar o
quartel que defendia, foi todo crivado de balas. Há
fotografias por todo o Brasil, comprovando o fato.
Mesmo assim, resistiu até o último momento. Talvez
êle tenha propiciado a derrota dos comunistas, que
não puderam sair da Capital a fim de penetrar no
interior do Estado. Não fôra assim, invadiriam outros
Estados, como a Paraíba e fariam um movimento
ainda maior.
Cumprimento, pois, V. Ex.ª pelo presente
depoimento com o qual estou solidário, em nome
do Rio Grande do Norte, daquela gente sertaneja
que me acompanhou com tanta bravura e
desinterêsse, cumprindo o dever de defender a
nossa civilização. Naquela época não exercia
função pública; era um simples cidadão brasileiro
que vinha de uma revolução vitoriosa e que tinha
compromissos com ela. Continuei dentro do
mesmo sistema, que ainda hoje é observado, pois
me considero, ainda, um homem de 30; através de
tôdas as etapas por que o Brasil tem caminhado
até hoje, considero a Revolução de 1964 uma
continuidade da de 1930.
O SR. PAULO TORRES: – Agradeço o aparte
do nobre Senador Dinarte Mariz.
Assisti aos acontecimentos do 3º Regimento
de Infantaria, então na Praia Vermelha, e vi a
resistência dos comunistas, o Senador Filinto Müller
também assistiu: só abandonaram aquêle quartel
depois que ficou em ruínas, depois que foi
consumido pelo fogo.
Teríamos nós vencido os comunistas do Sul
se V. Ex.ª e seus denodados companheiros de
Pernambuco e da Paraíba não tivessem derrotado os
do Norte? – Talvez sim, mas a luta era muito dura.
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Nós, do Sul, quando comemoramos o "27 de
novembro", esquecemos sempre os bravos irmãos
nordestinos que lutaram bravamente para que
pudéssemos viver em liberdade.
(Retomando a leitura.)
Conseguiram êsses eminentes Brasileiros
restabelecer a ordem em seus Estados. Mas a 27, os
habitantes da antiga Capital da República despertaram,
nêsse dia de tão triste e dolorosa recordação, à alvorada
dos tiros de canhão e rajadas de metralhadoras.
A sua população laboriosa e ordeira ia, aos
poucos, tomando conhecimento da extensão do
movimento que tinha por palco o antigo e tradicional
quartel do 3º Regimento de Infantaria – que, mais
tarde, tive o prazer de comandar – e o Campo dos
Afonsos. Tentavam êsses apátridas, pela violência,
conquistar o poder. Lançaram mãos de todos os
meios para obterem a vitória. Assassinaram
covardemente alguns colegas que estavam
dormindo. Roubaram, assim, às famílias e à Pátria
vidas môças e preciosas. Estavam, entretanto,
esquecidos de duas coisas: do que se passara na
própria Rússia, onde dos 22 membros do partido
comunista de 1917, três, inclusive Lenine, morreram
em condições misteriosas e 17 foram executados, e
de que o povo brasileiro não aceita o comunismo. E,
porque não aceitamos êsse regime de escravidão, os
valentes militares não se intimidaram e, com a graça
de Deus, revidaram os ataques dos vermelhos.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. PAULO TORRES: – Com muita honra,
Senador.
O SR. HEITOR DIAS: – As homenagens que
o Brasil inteiro – às quais, per isso mesmo, não
poderia faltar a voz do Senado – presta à memória
daqueles que tombaram em 1935, na defesa das
nossas Instituições e da nossa melhor tradição
cristã, são sempre justas e cada vez mais
oportunas. É que o perigo, hoje, é maior do que
ontem, porque antes usavam a fôrça, e sòmente a
fôrça na tentativa de nos derrotar; hoje, valem-se de
mil artimanhas, até da malícia da coexistência
pacífica. Estamos a ver que os jornais noticiam que
até os príncipes da Igreja – é o que ora se pas-

sa no Chile – recebem unidos tiranos que comandam
o Comunismo ateu e, por isso mesmo contra a
Igreja. É sempre a malícia, o engôdo através dos
quais se apresentam com "peles de cordeiro". Mas
não há dúvidas de que não vencerão nunca em
nossa Pátria; nem pelo voto, nem pela fôrça. Não
vencerão pelo voto porque é a fôrça de que,
pacìficamente, se vale o povo brasileiro para dar o
testemunho
maior
das
suas
convicções
democráticas, nem vencerão pela fôrça porque é o
voto feito pelas Fôrças Armadas, fiéis às tradições de
nossa gente, na salvaguarda do que há de melhor no
que diz respeito à nossa própria formação histórica.
O que nos cabe, o que nos cumpre é redobrar a
vigilância com o ânimo de vencê-los superior ao seu
intento de nos derrotar.
O SR. PAULO TÔRRES: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª, Senador Heitor Dias. É por isso que digo
que êstes fatos, dolorosos e tristes, devem ser
relembrados diàriamente para que se não repitam.
(Retoma a Leitura.)
Êles, os valorosos militares, uma parcela da
Nação em armas, e, por conseguinte, legítimos
representantes de nossa gente cristã, boa,
hospitaleira, valente, generosa e leal, souberam com
estoicismo defender o patrimônio sagrado da nossa
história, da nossa família, da nossa religião e, por
conseguinte, dignificaram os tradicionais princípios
do Direito, da Justiça e da Liberdade que são o
apanágio da alma brasileira.
Os intimoratos soldados de novembro de 1935
foram os gigantes que bravamente legaram à
posteridade a grande e sempre presente lição: de
que são invencíveis os que se batem por um justo
ideal.
A morte, para os que se imolam pela terra
que lhes serviu de bêrço, nem sempre é o fim.
Muita vez ela se transforma em porta luminosa
que se abre para a História, permitindo a entrada
dos que ao tombarem têm, no último alento, o
coração e o pensamento voltados para a Pátria,
que, no dizer do incomparável Rui Barbosa, "é
eterna e está acima dos homens e de suas
criações efêmeras como o firmamento está acima
das nuvens que, às vêzes o toldam e o obs-
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curecem, mas que, em seguida, se desfazem
tangidas pelo vento."
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a
palavra, Sr. Presidente, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro, como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder.): –
Apenas duas palavras, para significar a solidariedade
da Minoria às homenagens que se prestam àqueles
que, há 36 anos passados, sacrificaram a vida em
defesa das Instituições democráticas, essas
Instituições que temos de preservar e pelas quais
devemos continuar lutando. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio
Fernandes.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores Senadores,
antes que se encerre o período de atividades no
presente ano, sinto-me na obrigação de chamar a
atenção das autoridades competentes para um
problema que já está sendo considerado pelos países
altamente desenvolvidos. Entre nós, os primeiros
passos começam a ser dados no sentido de evitar mal
maior. Embora o assunto seja polêmico e conste do
noticiário internacional diàriamente, na imprensa,
acredito que é importante relembrar aspectos do artigo
publicado na Revista da Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra, sob o título "Devastação
das Riquezas Naturais Brasileiras e seu Desequilíbrio
Biológico", de autoria do Sr. Jayme de Oliveira Santos.
Citado artigo, fugindo à polêmica desnecessária em
assunto de vital importância para nós e para o mundo,
enfoca peculiaridades que, forçosamente, devem servir
de subsídios às autoridades que se encontram
equacionando o problema.
O Brasil começa a tomar posição definida "diante
da devastação de sua fauna e flora, em relação ao seu
futuro, hoje tão devastadas e destruídas pela
implacabilidade do progresso e da ambição do homem,
cavalgado êste na filosofia de destruição".

Frisa o articulista: "A destruição contínua e
sistemática das riquezas florestais e das ambientais,
estas consideradas como de preservação das
margens dos rios, das nascentes d'água, dos cimos
dos morros, está transformando aceleradamente as
condições climáticas das regiões brasileiras, onde
esta depredação se processa aquecendo mais essas
regiões, eliminando a fauna local, modificando assim
as condições da ecologia da região, a qual, atingida,
modificará a própria forma do homem em seu
desenvolvimento sob condições negativas ao seu
processo."
A consciência dêsse problema, continua o
articulista, chegando às autoridades brasileiras, em
momento em que o doente já penetra em estado de
coma, em determinadas áreas brasileiras, exigirá
uma reformulação das atuais leis, a fim de fortificar
as autoridades estaduais e municipais de
instrumentos de caráter punitivo sob aquêles que
destruírem os elementos básicos da manutenção das
condições ambientais, fornecendo, entretanto, em
contra-partida, elementos financeiros e técnicos a
essas regiões, para que nelas sejam investigadas as
causas da depredação, suas origens e seus
objetivos, evitando, assim, o conflito trágico com o
progresso
processando-se
paulatinamente
a
recomposição das condições climatéricas da região,
a volta da sua fauna e equilíbrio biológico,
processando-se, portanto, a normalização do
sistema ecológico.
O senhor Jayme de Oliveira Santos abordou
em seu artigo "a diminuição progressiva do volume
dágua do rio São Francisco, desaparecendo sua
navegabilidade, com prejuízo de suas lavouras
crescentes nas margens, prejudicadas pelo
rebaixamento do lençol d'água e pela diminuição da
umidade, necessária à alimentação da agricultura
local. Registro aqui que o mesmo processo se
apresenta quanto ao Rio Doce, no Estado do Espírito
Santo, já hoje não mais navegável em época alguma
do ano, escasso em peixes, antigamente tão
piscoso, mas que, pela devastação de suas matas,
praticadas com a maior ferocidade possível,
eliminaram a possibilidade de navegação dêsse rio,
mudando, também, hoje, as condições climatéricas
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daquela região, bem sentidas pelos rurícolas locais".
Ainda o mesmo artigo, que prima pela
sobriedade no tratamento do assunto, adianta que
"êsses rios sagrados, que deveriam ser celeiro do
Brasil, pelas suas posições geográficas, estão sendo
abalados nos seus volumes d'água, pela
incompreensão do que seja progresso e pela
impossibilidade dos órgãos estatais quanto à
formalização de uma política ecológica regional, face
à inexistência de recursos, não só financeiros e
humanos, como da carência de um instituto de
pesquisa nacional (já em fase de estudos pelo atual
Govêrno) com podêres para uma ação rápida e
imediata, em qualquer área considerada de
importância vital para a manutenção das condições
ecológicas da região".
Também foram abordados pelo articulista
outros aspectos inerentes à devastação natural,
lembrando que as "indústrias de papel e celulose
continuam jogando detritos químicos que fulminam a
psicultura nos rios e destroem sua fauna própria".
Senhor Presidente, Senhores Senadores, sabemos
certamente que o Govêrno Federal, se não se
aparelhou ainda para o combate à depredação de
nossas riquezas naturais, por outro lado, esta
tomando medidas salutares e previdentes com
referência à ocupação da Amazônia, onde o homem
sòmente pode utilizar 50 por cento da terra que
ocupa, ficando os outros 50 por cento destinados à
reserva intocável, a fim de que não se prejudique o
equilíbrio ecológico da região. A medida,
rigorosamente estabelecida, naquela região, tem o
próprio Govêrno, através do INCRA, como guardião.
Por sua vez, o Instituto Brasileiro do
Desenvolvimento Florestal, não obstante as medidas
importantes que tem tomado – está a depender de
um perfeito corpo de fiscalização, em todo o País,
segundo declarações do seu próprio delegado em
Brasília. Estamos com o autor do artigo, senhor
Jayme de Oliveira Santos, diplomado pela Escola
Superior de Guerra – a qual constitui, antes de mais
nada, uma escola de brasilidade – quando o mesmo
solicita às autoridades o maior empenho na criação
do instituto de pesquisas, de âmbito nacio-

nal, que trate do assunto e equacione a problemática
em todo o território nacional, porque não temas o
direito de legar, aos que virão, um Brasil semidevastado, sob pena de que não nos façamos
respeitar e admirar pelas gerações vindouras, além
do crime inominável que cometeríamos.
Pela importância da sugestão, achamos
oportuno transcrevermos o pensamento do autor,
quando se refere à obrigatoriedade de todo
município plantar determinado número de árvores,
considerado suficiente à manutenção de sua
ecologia local.
E concluímos também com o autor do artigo
na Revista dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra, quando o ilustre advogado Jayme de Oliveira
Santos sugere às autoridades governamentais várias
medidas em defesa das nossas riquezas naturais,
quais sejam:
1. Ação rápida, no panorama brasileiro, do
Instituto Nacional de Pesquisa;
2. Levantamento e delimitação das áreas cujos
devastamentos
modificaram
as
condições
climatéricas, nos últimos vinte anos;
3. Política de preservação dos atuais rios
brasileiros, objetivando a conservação da maior
quantidade possível de água nos seus leitos;
4. Fazer, realmente, prevalecer a lei que
considera as margens dos rios e suas nascentes de
interesse nacional, agindo com rigor contra a sua
violação.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Com muito
prazer.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª está
ventilando assunto da mais alta importância para o
nosso País. A defesa das nossas florestas, não
implica apenas em resguardar riquezas, mas
também em preservar o meio, em benefício da
conservação da saúde das nossas populações,
sabendo-se, como se sabe, a tarefa desempenhada
pelas árvores, pelas florestas. E V. Ex.ª aludiu, no
final de suas palavras, ao problema do clima.
Ninguém ignora o que representa a defesa dêsse pa-

– 522 –
trimônio florestal para o equilíbrio do clima em tôdas
regiões, o que importa em criar meios contra a
terrível calamidade das sêcas de que tanto padece o
nosso Nordeste.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Agradeço,
Senador e companheiro de bancada Heitor Dias, e
acolho com muito interêsse e com muita satisfação o
seu aparte, pois êle vem complementar o meu
pensamento.
Continuando, Sr. Presidente:
(Retomando a leitura.)
Com essas medidas e outras que
naturalmente constam de estudos das autoridades,
acreditamos que todos nós estamos contribuindo
para a solução de um problema que hoje aflige toda
a humanidade.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Com muito
prazer.
O SR. BENJAMIN FARAH: – O tema que V.
Ex.ª está desenvolvendo nesta hora é, realmente,
como disse o Senador Heitor Dias, da mais alta
importância e interessa a todos nós – do Norte, do
Sul, do Leste, do Oeste, de tôda parte, porque o
mundo tem três terríveis inimigos que ameaçam
constantemente a humanidade: a erosão, a peste e a
guerra. No Brasil, tem havido uma espécie, assim, de
descaso, no que tange à preservação das nossas
florestas. Ultimamente, já há, felizmente, um pouco
de cuidado nesse sentido, mas temos que somar as
nossas energias, ampliar as nossas atividades nesse
sentido, aumentar as nossas florestas, todos temos
que dar um pouco da nossa colaboração e da nossa
participação. É preciso que se façam campanhas –
amplas campanhas nas escolas, nas academias, no
setor rural, em tôda parte – para que se aumente
essa vegetação cujo desaparecimento é causa da
ampliação da poluição e uma ameaça constante ao
gênero humano. V. Ex.ª sabe que muitas populações
existiram em outros tempos que desapareceram
porque desapareceu também a sua flora, a sua
vegetação. Com a morte das florestas, com a morte
dos vegetais, muitos povos desapareceram e muitos
desertos se formaram. Eis porque o assunto que V.
Ex.ª traz ao Senado é sério, é, realmente, da

mais alta importância. E nós estamos dando,
através de suas palavras, uma demonstração de que
o Senado é sensível a todos os problemas de
interêsse coletivo, de interêsse nacional e de
interêsse da humanidade. Êsse é realmente um
assunto que deve merecer tôda a atenção e todo
apoio de seus pares.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Muito
obrigado.
O SR. LEANDRO MACIEL: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O
SR.
ANTÔNIO
FERNANDES:
–
Perfeitamente.
O SR. LEANDRO MACIEL: – O nobre
Senador trata de um assunto da maior relevância.
Realmente,
o
Govêrno
deve
apressar
o
funcionamento regular de um órgão da defesa
florestal no Brasil. Que a devastação corresponda a
um reflorestamento igual. Assistimos, V. Ex.ª mais de
perto do que eu, ao longo da BR-101, centenas
de fornos queimando lenha para o carvão da
siderurgia. A siderurgia aumenta no Brasil a cada
passo e o carvão vegetal é o elemento básico para o
desenvolvimento dessa indústria. Há Estados onde a
devastação foi muito grande, provocada pelas
estradas de ferro, cujas locomotivas queimavam
lenha; pelas usinas de açúcar que precisavam de
auxílio da lenha, porque o bagaço não era suficiente
para a sua queima. Depois das estradas de ferro,
que tiveram substituídas as suas locomotivas a vapor
por locomotivas a óleo Diesel; depois da
mecanização das usinas, que já utilizam o bagaço
como combustível necessário à sua queima; depois
de tudo isso, vem a siderurgia devastando de
maneira alarmante, como podemos verificar no
Estado de V. Ex.ª. O meu Estado tem sofrido muito,
nos últimos anos, com a sêca, e um dos motivos
concorrentes para essa sêca tem sido, não há a
menor dúvida, a inclemente devastação de matas
que ali se verifica. Para demonstrar a quanto chegou
êsse devastamento no Estado de Sergipe, basta
atentar para o índice florestal do meu Estado que é,
no momento, de 0,7. Tem razão, portanto, V. Ex.ª e
conte com meu aplauso ao levantar esta questão,
chamando a atenção dos podêres competentes para
a defesa das nossas reservas florestais.
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O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Recebo o
aparte de V. Ex.ª como altamente subsidiário para o
meu pronunciamento. Muito obrigado a V. Ex.ª.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o exercício da vida pública se torna cada
vez um ônus maior. Não vou entretanto, apesar de
reconhecer esta verdade, esposar o pensamento dos
epicuristas, segundo o qual o homem sensato devia,
tanto quanto possível, evitar os cargos públicos.
Mas, quantos de nós, já calejados nesse setor da
atividade, não foram vítimas, aqui e ali, quando não
de uma calúnia, de uma reticência?
Essas palavras de introdução a êste modesto
pronunciamento eu as profiro por conhecer críticas
infundadas que se fizeram ao ilustre Superintendente
do Vale do São Francisco, – SUVALE – Cel. Wilson
Santa Cruz Caldas.
Sabem quantos acompanham de perto a
minha vida política, que não exercito, nem jamais
exercitei qualquer atuação, política ou profissional,
na zona do São Francisco. Ninguém jamais me viu
ali sequer solicitar voto para minha eleição. Isto,
entretanto, não significa, e não poderia ser de outro
modo, que fôsse eu indiferente ou desconhecedor da
ação dos vários órgãos públicos na Bahia. Por isso
estou bem a par das infundadas críticas sôbre a
SUVALE. Conheço de perto, pelo contato pessoal, o
Cel. Wilson Santa Cruz Caldas, e todos como eu,
que privam dêsse convívio, sabem que se trata
de um cavalheiro, de homem dotado de elevado
espírito público e de alta visão administrativa, do
que é prova a obra que vem realizando através
dêste importante órgão, criado pelo Decreto-lei
nº 292, de 1967, visando ao desenvolvimento
integrado da Bacia do São Francisco. E não
há dúvida de que êle abriu novos rumos para
aquela importante região.
Devo
fazer
justiça
ao
trabalho
da
antiga
Comissão
do
Vale
do
São
Francisco,
a
quem
se
devem
iniciati-

vas do mais alto porte, e que se vieram a concretizar
em benefício da mesma região. Vêm, à justa, estas
palavras do ilustre Superintendente da SUVALE, ao
afirmar que, "com uma nova tecnologia, a SUVALE
está introduzindo no sertão nordestino nova
mentalidade de trabalho, estimulando a participação
de empresários e trabalhadores na arrancada para o
desenvolvimento harmônico do País".
Nada ali se vem fazendo, senão com base
num estudo planejado. E, por isso mesmo, essa
ação se concentrou em áreas-programas para o
desenvolvimento do médio e submédio São
Francisco.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. HEITOR DIAS: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – A antiga Comissão do
Vale do São Francisco sofreu grande transformação.
Dantes já realizava, no Vale, serviços ligados à
saúde, à educação, a transportes, etc. Hoje, com a
reorganização do serviço público, a antiga Comissão
do Vale do São Francisco, transformada em
Superintendência do Vale, ou SUVALE, está
pràticamente reduzida à irrigação. E a obra realizada
em irrigação é, realmente, obra meritória. O que está
se fazendo em Bebedouro, em Pernambuco, se está
iniciando, no outro lado da Bahia, e é o que se vai
fazer no Salitre. O programa de irrigação do Rio
Grande inclui obras de vulto, que estão sendo muito
bem traçadas, para o êxito completo. Isso se deve
principalmente à ação do Coronel Wilson Santa Cruz
Caldas que, de fato, é um grande profissional,
engenheiro militar e civil, homem honesto, patriota
que vem dando o máximo do seu esfôrco em prol
das realizações da SUVALE.
O SR. HEITOR DIAS: – Agradeço as palavras
de V. Ex.ª, não só pelos seus méritos pessoais –
inclusive as de Vice-Líder nesta Casa – mas também
como homem conhecedor da região que V. Ex.ª tão
bem tratou no seu esplêndido romance Água
Barrenta.
Já me havia referido à Comissão do Vale do
São Francisco, ao trabalho eficiente que ela
desempenhou em outra época. Ia reportar-me, co-
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mo vou fazê-lo adiante, à mutilação que sofreu
a
SUVALE
atual,
como
também
àquela
horizontabilidade de compromissos da antiga
Comissão do São Francisco.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. HEITOR DIAS: – Com muita honra.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Louvo V.
Ex.ª, eminente Senador Heitor Dias, pelo
pronunciamento que faz a esta Casa, referente a
atuação à frente do SUVALE, do Coronel Wilson
Santa Cruz Caldas. Quero dizer a V. Ex.ª que a
SUVALE, em Sergipe, tem realizado obra de real
valor. Desejo, nesta oportunidade, dizer a V. Ex.ª
que, dentre as obras feitas no meu Estado pela
SUVALE, encontramos o serviço de identificação e
localização de duas áreas-programas, de relevante
valor para o desenvolvimento de todo o Baixo São
Francisco: as regiões das várzeas inundáveis e da
pecuária de gado de corte.
A região das várzeas inundáveis representa,
em Sergipe, um módulo de 1.447 quilômetros
quadrados abrangendo nove Municípios daquele
Estado, enquanto a região de gado de corte,
em Sergipe, com 4.715 quilômetros quadrados,
compreende seis Municípios que são: Canindé
de São Francisco, Gararu, Monte Alegre,
Nossa Senhora da Glória, Pôrto da Fôlha e Poço
Redondo. Enquanto os outros, das regiões
de várzeas inundáveis são: São Francisco,
Brejo Grande, Canhoba, Ilha das Flôres, Neópolis,
Nossa Senhora de Lourdes, Paracatuba, Propriá e
Telha.
Vemos, também, que a SUVALE firmou
convênio com a DESO, Companhia de Saneamento
de Sergipe, no valor de 319 mil cruzeiros, para obras
de ampliação e melhoria dos sistemas de
abastecimento de água das cidades de Neópolis,
Muribeca, Japoatã, construídos pela própria
SUVALE, para a execução de obras e serviços do
sistema de Amparo, que abastece as cidades de
Canhoba, São Francisco do Amparo e, com a
continuação, Itambi e N. S. de Lourdes, de 1 bilhão
668 mil cruzeiros antigos.
Em
colaboração
com
a
Fundação
SESP,
Fundação
Especial
de
Saúde
Pública,
a
SUVALE
está
concluindo
a

construção civil da Estação de Tratamento de
Propriá, para fornecer, ainda no corrente ano, todo o
equipamento necessário à conclusão da obra,
avaliada em cêrca de Cr$ 150.000,00.
A SUVALE, também em Sergipe, executou,
no corrente ano, 75.000 metros cúbicos de
barragens, 580 ha de mobilização do solo, 30 ha de
sistema de irrigação, 80 ha de destoca, 10 km de
estradas e 10 km de diques, perfazendo as obras,
até a presente data, o valor total de Cr$
480.000,00 antigos.
Também para a execução de um Projeto de
Desenvolvimento de Pecuária de Corte, firmou
convênio com a Associação Nordestina de Crédito e
Assistência Rural de Sergipe, ANCARSE, no valor de
Cr$ 675.000,00.
Outras obras também a SUVALE tem
realizado no meu Estado.
E para terminar, quero dizer a V. Ex.ª que
grande obra será feita em Sergipe – a Adutora
Sertaneja – e que a SUVALE acaba de afirmar
convênios com a Companhia de Saneamento
de Sergipe – DESO – objetivando a transferência,
por alienação, do Sistema de Adução da Zona
Sertaneja, e cujo patrimônio ascende a Cr$
8.000.000,00. Essa Adução irá atender a 11
municípios sergipanos. As obras foram projetadas no
nosso Govêrno.
Queremos dizer a V. Ex.ª eminente Senador
Heitor Dias, que à frente do Govêrno do Estado,
tôdas as vêzes que estive na SUVALE para tratar de
assuntos de interêsse de Sergipe, encontrei
sempre do Coronel Wilson Santa Cruz Cadas, a
melhor boa-vontade e realço o interêsse sempre
demonstrado no projeto da Adutora Sertaneja, que
reputo uma obra de real valor para uma grande
região de Sergipe. Felicito, na oportunidade, o ilustre
Ministro Costa Cavalcanti, que tem sob sem
comando, em função de relêvo e de grande
importância como o Coronel Wilson Santa Cruz
Caldas, que realiza um grande trabalho dentro da
linha traçada pelo eminente Presidente Garastazu
Médici.
Vossa Excelência nobre Senador Heitor Dias,
faz justiça a um homem trabalhador, honesto,
eficiente que está se dedicando aos problemas do
São Francisco.
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O SR. LEANDRO MACIEL: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. HEITOR DIAS: – A honra do seu
aparte, nobre Senador Lourival Baptista, alia V. Ex.ª
ainda, nobre Senador Lourival Baptista, um
depoimento valioso, uma vez que, como Governador
de Sergipe, teve o ensejo de conhecer,
objetivamente, a magnífica obra da Superintendência
do Vale do São Francisco levada a cabo pelo seu
atual titular, o Coronel Wilson Santa Cruz Caldas. E
V. Ex.ª veio dispensar-me, pela segurança da sua
interferência, da enumeração de todos êsse serviços,
a que iria referir-me no decorrer dêste
pronunciamento.
Ouço, com muito prazer, o nobre Senador
Leandro Maciel.
O SR. LEANDRO MACIEL: – Estou ouvindo
com muita atenção o magnífico discurso que V. Ex.ª
pronuncia nesta tarde. Todos nós conhecemos a
conduta de V. Ex.ª e não poderia no seu discurso
deixar de referir-se, como ato de grande justiça,
àqueles que batalharam pela implantação da
Comissão do Vale do São Francisco. Acompanhei de
perto a formação da Comissão do Vale do São
Francisco e vi o trabalho inteligente, correto, dêsse
grande técnico que é Paulo Peltier de Queirós,
baiano como V. Ex.ª, a quem deve a Comissão do
Vale do São Francisco os mais relevantes serviços.
Paulo Peltier de Queiróz implantou uma repartição
nova, criou um quadro de técnicos e começou a
trabalhar, dando um atendimento a todo o São
Francisco: aos três São Francisco; ao Baixo, ao
Médio e ao Alto São Francisco. Portanto, é muito
justa essa referência de V. Ex.ª àqueles que
começaram com a Comissão do Vale do São
Francisco, dando o melhor do seu trabalho, da sua
dedicação, do seu ardor patriótico pela emancipação
de uma região tão rica quanto aquela e sempre tão
abandonada.
Nobre Senador Heitor Dias, o discurso de V.
Ex.ª será lido pelo Superintendente da SUVALE, Cel.
Wilson de Santa Cruz Caldas. Neste meu aparte,
desejo pedir ao nobre militar e operoso administrador
que, ao lado da obra que S. S.ª vem realizando no
Baixo São Francisco, não se deslembre da
drenagem da grande área comprendida entre os

Vales do Bongue e do Japaratuba, área que,
integrada à economia sergipana, constituirá
formidável contingente para sua recuperação,
porquanto são terras férteis e atualmente submersas,
justamente por falta de drenagem. Quando
Governador de Sergipe e apaixonado pelo coqueiro,
que considero um pai de família, porque dá tudo ao
homem, fui visitado por uma comissão de técnicos
que viajava da Bahia até a Paraíba, interessada na
instalação de uma fábrica e no plantio de coqueiros.
Depois de visitar a Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco e a Paraíba, de volta, essa Comissão
me disse, no Palácio do Govêrno, que as partes
melhores para o plantio do Govêrno, estavam,
realmente, naquelas compreendidas entre o Vale do
Japaratuba e o Vale do São Francisco, no Baixo São
Francisco. Portanto, espero que o Sr. Coronel
Superintendente da SUVALE, lendo o discurso
excelente de V. Ex.ª, ponha os seus olhos nessa
sugestão que eu tenho a honra de fazer, qual seja a
drenagem da maior área que nós podemos
incorporar à economia sergipana, no Baixo São
Francisco, e essa incentivação do plantio do côco, na
melhor região, nas terras que oferecem maiores
possibilidades no Nordeste do Brasil.
O SR. HEITOR DIAS: – Muito me honra o
aparte com que V. Ex.ª me distinguiu e que também
vale pelo conteúdo de um testemunho que V. Ex.ª dá
– não só quanto ao exame do presente, como em
relação à evocação do passado. Quero de logo
declarar que não tenho dúvidas: o atual
Superintendente da SUVALE não deixará de voltar
as suas vistas, dentro das suas atribuições, para
setores como êsses a que V. Ex.ª se refere, porque
dizem respeito ao próprio desenvolvimento nacional,
já que o todo é a soma das partes.
Não poderia, evidentemente, nesta minha fala
despretensiosa, deixar de fazer justiça à antiga
Comissão do Vale do São Francisco, onde foi um
expoente e podemos até dizer, relativamente, o
pioneiro, o engenheiro Paulo Peltier de Queiroz,
a quem, há poucos dias, na Câmara, o
ilustre Deputado Manoel Novais – que, diga-se
de passagem, a bem da justiça, tem uma
colaboração de alto e expressivo relêvo neste setor –
fêz elogios e referências justas e especiais.
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Mas, eu continuo, Sr. Presidente, fazendo um
retrospecto ligeiro da atuação da Superintendência
do Vale para, depois, então, analisar as acusações
que, injustificadamente, se fizeram ao ilustre Coronel
Wilson Santa-Cruz Caldas.
O SR. WILSON CAMPOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. HEITOR DIAS: – Pois não, nobre
colega.
O SR. WILSON CAMPOS: – Nobre Senador
Heitor Dias, V. Ex.ª, já quase ao fim da tarde, faz
justiça a um homem público. Trago, testemunho de
quem, como eu, ingressou na vida pública, no mês
de março, e que nos meses de abril, maio e junho
estêve estudando aquelas dificuldades do São
Francisco. Isso deu motivo a um meu
pronunciamento nesta Casa, pronunciamento que
considero proveitoso. Alguma coisa já foi feita e vi
com que dedicação o Cel. Wilson Santa-Cruz exerce
a Superintendência da SUVALE. E lá está, para
aquêles que queiram ver, para aquêles que não
sejam cegos só por suas conveniências, o grande
trabalho do Cel. Wilson Santa-Cruz. Estão à vista de
todos nós os projetos de Bebedouros e Mandacaru,
e todos sabemos com que dedicação aquela equipe
trabalha no sentido de que o homem do Nordeste
aprenda a colhêr melhor, através da irrigação.
Portanto, V. Ex.ª faz justiça, nesta tarde, a um
homem público.
Já falaram, em apartes, os Senhores Lourival
Baptista e Leandro Maciel, ex-governadores de
Sergipe, traduzindo aquêle sentimento de repulsa
que experimentamos diante da injustiça que sofre o
Cel. Wilson Santa-Cruz. Ouvimos, também, a palavra
do Senador Ruy Santos, da Bahia. Trago agora a de
Pernambuco, daqueles que estiveram lá – uma
Comissão da Assembléia Legislativa foi a Petrolina,
Sergipe, Alagoas e até Pirapora – e viram como o
ilustre militar se dedica àquele trabalho quase de
ensinamento. Um verdadeiro sacerdócio é praticado
pelo Cel. Wilson Santa-Cruz na direção da SUVALE.
Com os nossos aplausos ao seu pronunciamento
deixo aqui a solidariedade do povo de Pernambuco
que deseja ver continuar à frente dos destinos da
SUVALE o Coronel Wilson Santa-Cruz Caldas.

O SR. HEITOR DIAS: – É desvanecedor o
aparte de V. Ex.ª. Muito me agrada, neste instante, o
testemunho unânime dos que conhecem a região e
dos
que
acompanham
a
atuação
da
Superintendência do Vale do São Francisco. Não
houve uma voz discordante de eminentes
Senadores, conhecedores da terra e dos problemas,
relativamente à administração do atual titular da
SUVALE. Minhas palavras aqui tiveram origem,
exatamente, na preocupação não só de fazer justiça
a quem merece, mas também de rebater a injustiça a
quem a ela não faz jus.
Verão os nobres companheiros, quando
tiverem de abordar as críticas feitas ao
ilustre homem público, que tôdas elas forem
infundadas, talvez, como bem disse o nobre Senador
Wilson Campos, baseadas em algum interêsse
contrariado. Não é possível que se possa negar
a
realidade.
Tomando
conhecimento
das
acusações que lhe foram feitas, S. Ex.ª não
se apresentou para dizer simplesmente que as
críticas eram injustas: apresentou fatos; alinhou
realizações; exibiu números; deu provas, que
convencem a quem quer que seja que deseje
discutir de boa-fé.
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
insisto em que êsses projetos de desenvolvimento
das chamadas áreas-programas exigem largos
estudos e investimentos que passam a formar bases
sólidas para a sua implantação e execução.
Nesse sentido, a SUVALE firmou, no corrente
ano, convênio com a Universidade de Utah, dos
Estados Unidos, para assessoramento e assistência
técnica na execução de pesquisas sôbre a utilização
de água para agricultura; convênio de revisão com
a SUDENE/USAID, para continuação dos estudos
e trabalhos previstos no programa para o
desenvolvimento múltiplo do São Francisco;
têrmo aditivo do convênio com a SUDENE/
USAID/Secretaria de Cooperação Econômica e
Técnica Internacional (SUBIN), para o levantamento
do sistema hidrelétrico do submédio e baixo São
Francisco (SUDENE/SUVALE/USAID/Conselho de
Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso –
CONTAP).
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Contratou, ainda, em 1971, os serviços da
firma Hidrologia S/A – Engenharia, Indústria e
Comércio, para a continuidade da execução de
serviços de fluviometria e sedimentometria, e
instalação de postos linigráficos na bacia do São
Francisco, no valor de Cr$ 2.516.600,00.
Cuidou, Sr. Presidente, da irrigação,
consciente de que para o êxito dêsses programas
não basta, entretanto, apenas planejar. Nem mesmo
uma execução simples e temporária; mas é preciso
que se criem condições técnicas, aprimorando o
conhecimento de terceiros para que êsses serviços
não se restrinjam a um lapso de tempo ou a uma
pequena área. Daí a preocupação da SUVALE na
formação e treinamento dos irrigantes, na técnica e
na metodologia moderna.
Não vou, Sr. Presidente, dizer aqui o que
representa o sistema de irrigação em qualquer país,
porque todos conhecem. Poderia apenas mostrar,
para salientar essa valia, o milagre do deserto de
Neguev, em Israel. Mas resumirei tudo isso, valendome das palavras do Ministro Costa Cavalcânti, que
retratam perfeitamente o assunto:
"Embora não possamos considerá-la ciência
da sobrevivência para o nosso País – como a
consideram a índia, o México, o Peru, Israel, o Egito,
a China, o Japão, o Pasquitão e tantos outros países
– não podemos deixar de reconhecer que, para o
Nordeste sêco do Brasil, a irrigação representará
uma das importantes ferramentas construtoras do
desenvolvimento."
Mas, Sr. Presidente, a SUVALE, não ficou
apenas nessas atividades. Foi ela à eletrificação,
realizando trabalho digno de menção, seja diretamente, seja através da colaboração de órgãos
especializados como é exatamente a Companhia de
Eletricidade da Bahia, mais conhecida pela sigla
COELBA.
Mas tudo isso, Sr. Presidente, teria
pouca importância, se tôdas essas atividades
apenas convergissem para a terra, para a coisa,
para a matéria, ou seja se o homem
fôsse esquecido, porque sabemos que as coisas
se fizeram para os homens, e não os homens
para as coisas. E é por isso que dou es-

pecial relêvo ao trabalho de saneamento básico
levado a têrmo pela Superintendência do Vale do
São Francisco, sob a ação dinâmica, inteligente e
criteriosa do Coronel Wilson Santa Cruz Caldas.
E não só isso; também no setor de educação,
ainda que mutilado, o órgão no campo dessa
atribuição – porque, em verdade, a maior parte
dessa responsabilidade cabe hoje diretamente ao
Ministério da Educação – mesmo assim, se fazem
sentir a presença e a ação da Superintendência do
Vale do São Francisco.
E, ainda, Sr. Presidente, o cooperativismo, que
não é apenas a maneira de ensinar poupança, mas
também ensinar o espírito de cooperação, isto é, que
cada um de nós vai valendo mais na proporção em
que se somarem as fôrças conjuntas, porque cada
um de nós, isoladamente, vale muito pouco. Todos
conhecem a parábola do "feixe de varas". Uma só
nenhuma resistência pode impor, mas, à proporção
que se somam as unidades, elas se transformam
num todo pràticamente inquebrável.
Pois bem, Sr. Presidente, como sei que o
tempo voa, quero referir-me às acusações feitas e
peço licença para tornar pública a defesa do ilustre
Superintendente do Vale do São Francisco, não
apenas através de palavras simples, mas de fatos
concretos e até de números irrespondíveis. Argüiuse, por exemplo, na acusação, que os dados oficiais
contidos nos relatórios da SUVALE revelam que 90%
das verbas se destinam a despesas administrativas,
ficando apenas 10% restantes para obras.
A acusação é improcedente; vou ser
mais incisivo: leviana. Porque, primeiro, não é
verdadeira a afirmativa e, ainda que o fôsse, se
voltava contra nós mesmos, integrantes do
Congresso Nacional, porque à SUVALE caberia
apenas cumprir o orçamento votado pelas duas
Casas. E apesar das limitações impostas ao
Congresso Nacional, no que diz respeito a
emendas, que não podem ser aceitas quando
criarem ou aumentarem despesas; mas poderia
perfeitamente o Congresso transferir verbas de um
setor para outro.
Nem
isso,
porém,
é
verdade,
Sr.
Presidente. E, logo adiante, pelo demons-
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trativo da despesa, de janeiro a dezembro de 1969,
verifica-se que a SUVALE dispunha da verba de
41.699.230 cruzeiros, para uma despesa realizada
de 7.125.992 cruzeiros. Não é verdade! Pior do que
a inverdade é a meia verdade; porque deixa sempre
margem a uma interpretação errada ou rebuscada.
O acusador esqueceu-se de que o orçamento
da SUVALE tem recurso oriundos de fontes diversas;
são recursos da União, próprios e oriundos do
Acôrdo de Trigo. E, em verdade, a disponibilidade
efetiva da SUVALE, em 1969, foi de Cr$ 72.459.000
e não 41 milhões. E a despesa não foi de apenas 7
milhões, porque, se a êsse número se reduzisse, não
daria, sequer, o volume do dinheiro para pagamento
do funcionalismo.
As
despesas
se
elevaram
a
Cr$
46.085.253,00. Relativamente às despesas de
janeiro a dezembro de 1970, diz a acusação: "total
de dotação: 45 milhões; total de contenção 2
milhões; total disponível: Cr$ 21.824.000".
Atente-se, porém, em que a disponibilidade
não decresce de 41 milhões, em 1969, para 21
milhões, como afirmou o acusador, mas de
72.459.001,00 para 68.404.526,34.
Consta, ainda, nas acusações, que dos
relatórios se depreende ter a SUVALE, no ano
passado, malbaratado aplicações, destinando
noventa por cento para pessoal, grande parte do
qual se concentra na Guanabara, bastante distante
de sua área de atuação.
Vêem os Senhores Senadores que há
sempre meias verdades. Não há verdades inteiras. E
porque não há verdades inteiras a acusação é
cerzida, não se apresenta em condições de ser
levada a sério. Não há dúvida de que a sede
da SUVALE é na Guanabara, mas não
por determinação do Superintendente do Vale do
São Francisco e sim em decorrência de dispositivo
legal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência lembra ao nobre orador que, nos
têrmos regimentais, tem apenas cinco minutos para
terminar o seu discurso, uma vez que ainda há
oradores inscritos.

O SR. HEITOR DIAS: – Vou concluir, Sr.
Presidente.
O regulamento da SUVALE, como disse,
aprovado pelo Decreto nº 61.544, de 1967,
estabelece no seu art. 2º que a sede definitiva da
SUVALE será no Distrito Federal e que a sua sede
provisória será mantida no Estado da Guanabara.
A transferência da sede para Brasília está
sendo estudada e planejada pelo Ministério do
Interior, na conformidade da determinação do Senhor
Presidente da República, dentro de um esquema de
conferência conjunta dos órgãos subordinados
àquele Ministério.
Há aqui, Sr. Presidente, na acusação, um
levantamento dos investimentos feitos pela SUVALE,
levantamento errado, fora da realidade, segundo o
qual a SUVALE se limitou a empregar, apenas, na
agropecuária um milhão e poucos de cruzeiros; na
colonização e reforma agrária: Cr$ 211.300,00: na
educação: Cr$ 28.200,00; em energia: Cr$
104.000,00; em recursos materiais: Cr$ 360.000,00;
em saúde e saneamento: Cr$ 410.000,00. Mais
adiante, Sr. Presidente, o acusador faz questão de
ressaltar que a verba de educação é pouco mais do
que a soma empregada nos transportes aéreos.
Sr. Presidente, dói ver a facilidade com que se
assaca contra a honra alheia, contra a exação dos
que procuram levar a sua cooperação, o seu esfôrço
e o seu trabalho na construção do progresso
nacional. Parcelas tiradas a êsmo e analisadas de
acôrdo com as conveniências!
Antes de tudo devo declarar que os números
não correspondem à verdade. Façamos cotejo:
agropecuária, que, segundo se disse, dispõe de
apenas um milhão e poucos de cruzeiros, teve na
verdade um investimento de Cr$ 26.850.000,00; a
colonização: Cr$ 1.651.000,00; a educação: Cr$
168.000,00. Quanto à energia, aqui está a realidade
da despesa do investimento: 2 milhões, 445 mil
cruzeiros e não 104 mil cruzeiros. Saúde e
saneamento que, segundo o acusador, recebeu
apenas um emprêgo de 410 mil cruzeiros, contou,
em verdade, com Cr$ 3.202.600,00 e, em
transportes, não os 48 mil cruzeiros a que se refere o
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acusador, mas Cr$ 1.963.500,00. E quanto
a recursos naturais: 2 milhões, 557 mil e 750
cruzeiros.
Mas, peço, no particular, a atenção dos Srs.
Senadores para a focalização dêste assunto.
Primeiro,
quanto
à
educação.
Hoje
a
Superintendência do Vale do São Francisco apenas
tem a obrigação de investir na recuperação e na
construção das escolas rurais. Quanto à outra parte
do ensino, está ela entregue ao Ministério da
Educação.
No que diz respeito a transporte, houve a
insinuação malévola de que aquela importância de
48 mil cruzeiros era para passagens aéreas, quando,
na verdade, o valor empregado no setor de
transportes nem foi de 48 mil, mas de Cr$
1.963.000,00, não em passagens aéreas, que
saem por verba especial de "despesas correntes",
mas importância empregada na construção e
na manutenção de campos de pouso naquela
região, dos que mais se utiliza a própria
superintendência.
O SR. PRESIDENTE (Clodomir Milet.
Fazendo soar a campainha): – Lamento informar
ao nobre ora-dor que o tempo de V. Ex.ª está
esgotado e ainda há três oradores inscritos.
O SR. HEITOR DIAS: – Vou terminar, Sr.
Presidente, dizendo que tenho a impressão de que
atingi o alvo, menos por mim mesmo do que pelos
elementos que pude exibir, e pela colaboração
inestimável que tive através do depoimento e do
testemunho de ilustres Senadores com assento
nesta Casa. E a minha deliberação de ocupar esta
tribuna foi, exatamente, no desejo de ir ao encontro
de um homem trabalhador, de um homem sério, de
um cavalheiro, e ainda porque, como homem
público, me julguei no dever de levar-lhe a minha
solidariedade, que é a solidariedade de um idealista,
e que, por isso mesmo, está sempre alerta em
repulsa a essas agressões gratuitas e injustas que
não constróem nada, e que desestimulam aquêles
que querem fazer da vida pública um instrumento de
bem servir a coletividade. (Muito bem! Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Clodomir Milet): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL – (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna, por alguns instantes apenas, para
registrar um fato que muito interessa a nós da
Paraíba. Hoje seguiu para o meu Estado o Diretor do
Banco do Brasil, Sr. Camilo Calazans, para inaugurar
a agência na Cidade de Pombal, no alto sertão da
Paraíba. E amanhã S. Sª receberá da Assembléia
Legislativa do Estado o título de "Cidadão
Paraibano".
Esta homenagem ao Diretor do Banco do
Brasil, Sr. Camilo Calazans, é por demais merecida,
mas ela traduz sobretudo a confiança que nós
estamos depositando na política realizada pelo
Banco do Brasil no Nordeste.
Com efeito, há algum tempo, o Banco do
Brasil tem-se transformado no principal esteio da
economia agrícola, comercial e industrial da nossa
área e, para particularizar, hoje, exclusivamente, o
setor agrícola, somos testemunhas da grande obra
realizada em nosso Estado.
Com a decisão do Conselho Monetário
Nacional, ao permitir ao Banco Central baixar a
Instrução nº 181, que aprovou o Programa Especial
de Crédito Rural Orientado para o Norte-Nordeste,
permitindo a criação do Fundo-Geral para Agricultura
e Indústria, denominado FUNAGRI, passamos a
receber razoáveis investimentos na agricultura. Há
poucos dias, tomamos conhecimento da decisão da
Diretoria do Banco do Brasil em aplicar 30 milhões
de cruzeiros no financiamento da economia
algodoeira regional.
O SR. WILSON CAMPOS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito
prazer.
O SR. WILSON CAMPOS: – Nobre Senador
Milton Cabral, V. Ex.ª traz ao conhecimento desta
Casa a viagem que o Diretor Camilo Calazans de
Magalhães faz, hoje, ao seu Estado – o Estado da
Paraíba – e todo o Nordeste, onde o Dr. Camilo
Calazans é Diretor daquela região, e, como represen-
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tanto do Banco do Brasil, sente-se satisfeito por mais
uma demonstração de reconhecimento que se presta
a um homem público, pelo muito que vem fazendo
por aquela região, pela Paraíba e também por
meu Estado, Pernambuco, que, para honra nossa,
concedeu a S. Sª o título de "Cidadão
Pernambucano", em reconhecimento pelo muito que
tem feito e – temos a certeza – ainda há de fazer por
nossa região, não só como Diretor do Banco do
Brasil, mas principalmente – podemos dizer – como
cidadão do Nordeste. Portanto receba V. Ex.ª, nobre
Senador Milton Cabral, nosso aplauso e o
reconhecimento de todos que vêem no trabalho do
Dr. Camilo Calazans a integração e a identificação
com as realizações do Banco do Brasil no País,
particularmente no Nordeste.
O SR. MILTON CABRAL: – Como verificam
os nobres Senadores, Pernambuco também dá seu
testemunho, através de seu ilustre representante,
Senador Wilson Campos: a ação do Banco do Brasil,
em especial de seu Diretor Camilo Calazans, tem
sido grandiosa e benéfica para o Estado de S. Ex.ª e
para a Região Nordeste.
Sr. Presidente, como dizia, a Resolução nº
181, do Banco Central, aprovou o Programa Especial
de Crédito Rural Orientado para o Norte e Nordeste,
com a aplicação de 800 milhões de cruzeiros até
1974, dos quais 200 milhões já o foram em 1971.
Sabemos, nós da Paraíba, que logo no
princípio do ano de 1972, em janeiro, o Banco do
Brasil inaugurará as novas instalações das Agências
de Patos e de Souza, dois importantes municípios do
meu Estado.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito
prazer, Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – Pernambuco já
se associou ao discurso de V. Ex.ª, nesta hora
em que o nobre Senador traz a palavra da
Paraíba, para fazer justiça a um homem que é
um expert, sobretudo em crédito rural, a um
homem que à frente da Carteira Norte do
Banco do Brasil tem sido uma das principais
figuras no acionamento do desenvolvimento
nordestino. Ouvi o aparte do meu eminente
Colega, Senador Wilson Campos, que falou em no-

me de Pernambuco, e trago o meu testemunho
pessoal – V. Ex.ª bem o sabe, eu tenho ligações
comerciais na Paraíba e também em Pernambuco.
Sou empregador na Paraíba e em Pernambuco e
trago a V. Ex.ª o testemunho da ação benéfica, da
ação desenvolvimentista do Banco do Brasil,
também, no Estado de V. Ex.ª. E quando nós
prestamos esta homenagem a Camilo Calazans,
devemos fazê-lo de maneira completa, estendendo-a
também ao Presidente Nestor Jost, que ambos se
integram e ambos, podemos dizer, foram os
melhores, quer como Presidente, quer como Diretor
da Carteira Norte, que o Banco do Brasil já enviou
àquela região.
O SR. MILTON CABRAL: – Muito obrigado
ao oportuno aparte de V. Ex.ª O Senador
Paulo Guerra, digno representante de Pernambuco,
que a isso alia também a condição de ser
Cidadão
Paraibano,
pois
tem
interêsses
econômicos e participa ativamente do progresso de
meu Estado.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Permite-me
V. Ex.ª uni aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito
prazer.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Como
representante do meu Estado, quero associar-me a
estas manifestações que V. Ex.ª está exaltando à
personalidade do Dr. Camilo Calazans, e trazer
também o meu testemunho da grande atuação que
vem desenvolvendo em benefício daquela nossa
região, como Diretor do Banco do Brasil. Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. MILTON CABRAL: – O nobre
Senador da Bahia, Senador Antônio Fernandes,
se associa a esta simples homenagem que presta
o Senado, através das minhas palavras, a
êste grande Diretor do Banco do Brasil, Camilo
Calazans.
Efetivamente, estamos, apenas, em breves
palavras, reconhecendo o mérito de um funcionário
cio Banco do Brasil que galgou todos os postos,
através de sua dedicação, de seu próprio mérito,
como seria melhor dizer, e hoje é um Diretor
exaltado por todos nós, graças a sua inteligência, a
sua sabedoria e, sobretudo, a sua competência na
maneira de conduzir os assuntos de sua Diretoria.
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A Paraíba, como dizia, vem-se beneficiando
da ação do Banco do Brasil, da sua política
agressiva para desenvolver a economia regional. E,
ai de nós, nordestinos, se não fôsse esta política
do Banco do Brasil! Não é só criar o Banco
Multinacional, anunciado para dentro em breve, por
êste excepcional homem público que é o Presidente
do Banco do Brasil, Sr. Nestor Jost; não é só abrir
formidáveis créditos a tôda a indústria brasileira e a
todo o comércio. Deve-se, particularmente, dar tôda
atenção ao desenvolvimento da agricultura, como o
vem fazendo aquêle estabelecimento. É a nossa
agricultura sofrida, que ainda padece de crônicos
problemas. É evidente que as autoridades estão
convencidas de que êste importante setor da
economia nacional terá que sobrepujar-se, terá que
ser ainda mais impulsionado e estimulado em
todos os sentidos para que possa acompanhar o
crescimento dos demais setores, sobretudo o
desenvolvimento industrial. Mas, o que falta, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em nossa região, é o
treinamento do agricultor; é fazer que o fazendeiro,
que o plantador, adquiram capacidade de aproveitar
as linhas de crédito que lhes estão sendo oferecidas.
Na verdade, hoje, a programação é extensa, são
vários os fundos criados de financiamento e vários
os créditos à disposição do agricultor, mas que
não são perfeitamente aproveitados. E a razão
fundamental disto é o despreparo do próprio homem,
do próprio agricultor.
Ontem, conversando com o Diretor do Banco
Central, do setor agrícola, Sr. Paulo Yakota, eu lhe
dizia que uma das razões do endividamento do
agricultor nordestino é que êste sempre lançou mão
de recursos bancários para investimentos fixos,
esquecido de que recursos adquiridos a curto prazo
não podem ser imobilizados, sob pena de ameaçarlhe a economia própria.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito
prazer, Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – Quero informar a
V. Ex.ª que a culpa não é do agricultor; a culpa é do
Banco Central, que exigia que a quantia para

investimentos fôsse maior do que a destinada ao
custeio dos insumos, do gado, etc. Depois que o Dr.
Ernane Galvêas assumiu a Presidência do Banco
Central é que êsse quadro se modificou.
O SR. MILTON CABRAL: – Agradeço o
aparte com que me honra o representante de
Pernambuco, Senador Paulo Guerra, profundo
conhecedor de nossa situação econômica. Agora
mesmo, outra notável providência do Banco Central
ao aprovar instrução para financiamento dos
insumos básicos da agricultura, pràticamente a zero
por cento. Mas é preciso, repito, que o homem do
campo saiba aproveitar dessas medidas. Daí o meu
argumento de que se faz necessária uma campanha
de orientação através dos órgãos de classe, e
igualmente pelo Ministério da Agricultura, Governos
Estaduais, e através de nós mesmos, Parlamentares,
que temos o dever de tomar conhecimento em
detalhes dêsses programas, para, em nossas
terras, pelo rádio, pela televisão, prestarmos
esclarecimentos necessários ao homem do campo.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª permite
outro aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com todo prazer.
O SR. PAULO GUERRA: – Quero
apenas dizer que o Banco Central tem uma grande
equipe, e, graças a essa equipe é que está sendo
possível algumas vitórias. Mas, eu gostaria de
perguntar a V. Ex.ª se o Diretor Paulo Yakota tem
tido algum contato com o povo, se êle conhece de
perto a realidade do problema do crédito rural
nordestino.
O SR. MILTON CABRAL: – Ao responder ao
aparte do Senador Paulo Guerra, quero esclarecer
que o meu objetivo, nesta tarde, é apenas para
registrar um fato que me parece notável para a
Paraíba. Entramos na análise global do assunto e foi
citado acessòriamente o Diretor do Banco Central,
Sr. Paulo Yakota. Mas, posso dizer o seguinte: ele já
estêve várias vêzes no Nordeste e, no próximo
domingo, ali voltará.
O SR. PAULO GUERRA: – Eu gostaria de
dizer a V. Ex.ª que a minha intervenção foi para
defender o agricultor, que V. Ex.ª está julgando
despreparado para receber os financiamen-
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tos. Não vamos ser tão cruéis para com aquêles que
nos mandam para esta Casa e sabem até votar em
nós.
O SR. MILTON CABRAL: – Em resposta ao
aparte do eminente Senador de Pernambuco e
apenas para concluir o meu pensamento, quero
deixar bem claro que não estou censurando o
agricultor nordestino. Quero dizer que há
necessidade de esclarecimento, de treinamento dos
homens engajados na agricultura nordestina, para
que êles saibam aproveitar melhor as facilidades de
crédito existentes. Sou também agricultor, tenho
nível
universitário,
e
estou
profundamente
interessado nesses programas. Mas são tão
numerosos, são tão variáveis que, realmente, me
obrigam a estar constantemente acompanhando
essas publicações, nos seus detalhes, para que
possa entendê-las. Aquêle agricultor semianalfabeto, aquêle fazendeiro que vive o ano todo no
interior da sua propriedade, êle não está assim tão
preparado para saber explorar os programas
creditícios.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Antes de dar o
aparte, quero concluir o meu pensamento, Senador
Paulo Guerra. Isto exige um grande esfôrço das
autoridades governamentais, das autoridades
responsáveis e sobretudo das associações de
classe.
Concedo o aparte ao nobre Senador Paulo
Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª poderia
dizer que o que está dificultando, estrangulando, o
que desestimula o homem do campo do Nordeste
são os juros altos, juros de 17% numa região
empobrecida. Há poucos dias, o eminente
Presidente do Banco Central, que, êste sim, é um
homem a quem tanto a agricultura do Nordeste deve
muito, declarou numa conferência que as indústrias
brasileiras não suportavam os juros de mais de 1%
ao mês, pois mais de um por cento seria excessivo
para a indústria. Ora, se um homem do gabarito,
da experiência, do Sr. Ernane Galvêas chega
a declarar numa conferência que a indústria
brasileira não suporta juros de 1% ao mês, como
é que o agricultor nordestino pode suportar

juros de 17%? Êste é um dos pontos do
estrangulamento. Acho que o Sr. Paulo Yakota é
bem intencionado, é um homem sério, mas não
conhece a carteira que dirige neste setor e nas suas
peculiaridades.
O SR. MILTON CABRAL: – Efetivamente,
nobre Senador Paulo Guerra, V. Ex.ª tem tôda razão,
quando destaca que o alto custo do dinheiro a ser
aplicado na agricultura não tem qualquer
fundamentação.
A observação do Presidente do Banco Central
de que a indústria não pode trabalhar com juros
altos, muito mais se ajustaria à agricultura.
Citava eu que a boa parte dos financiamentos
da agricultura foi destinada aos investimentos fixos.
V. Ex.ª pode imaginar o que significa receber
dinheiro a dois anos de prazo e a quase 20% ao ano,
para construir barragens, açudes, cêrcas, enfim,
aplicações na infra-estrutura. Isto certamente não
permitiria o reembôlso dêsses investimentos
correspondentes ao prazo de pagamento. Em razão
disso é que grande parte de nossos agricultores se
encontra em insolvência. O crédito para ser
resgatado no prazo de dois anos deveria se restringir
ao plantio, porque, aí sim, haveria tempo de o
agricultor, com a colheita, obter resultados e pagar
os compromissos bancários.
Ao finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
registramos a visita do Diretor do Banco do Brasil,
Sr. Camilo Calazans, à Paraíba, como uma
homenagem não só ao valor pessoal de S. Sª, mas
também aos demais Diretores e ao Presidente
Nestor Jost.
Está aqui o meu voto de congratulações à
Diretoria do Banco do Brasil. especialmente pela
notável política creditícia que está sendo realizada,
no setor agrícola, para o Nordeste. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nada
mais
havendo
que
tratar,
vou encerrar a presente Sessão, convocando,
antes,
os
Srs.
Senadores
para
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uma Sessão extraordinária, a realizar-se às 18:30 em virtude de dispensa de interstício concedida na
horas, com a seguinte:
Sessão anterior), tendo:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
244, de 1971, de autoria do Senhor Senador Paulo
Tôrres, solicitando a transcrição nos Anais do
Senado da Ordem do Dia baixada no dia 15-11-71,
sôbre o aniversário da Proclamação da República,
pelo Ministro de Estado, General Orlando Geisel e a
do Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Adalberto Nunes, tendo,

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 631 e
632, de 1971, das Comissões de:
– Relações Exteriores e
– de Saúde.
5

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 33, de 1971 (nº 46-A/71,
na Câmara dos Deputados), que aprova a
aposentadoria de Luiz Menossi, no cargo de Ministro
Classista do Tribunal Superior do Trabalho (Incluído
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 604, de 1971, interstício concedida na Sessão de ontem), tendo:
da Comissão:
– Diretora.
PARECERES, sob nos 597 e 616, de 1971,
das Comissões:
– de Finanças, favorável
2
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Discussão, em turno único, da redação final constitucionalidade e jurisdicidade.
(oferecida pela Comissão do Distrito Federal, em seu
parecer nº 610, de 1971) do Projeto de Lei do
6
Senado nº 79, de 1971-DF, que estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
Discussão, em turno único, do Projeto
financeiro de 1972.
de Resolução nº 60, de 1971 (oferecido pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 629,
3
de 1971), que autoriza o Govêrno do Estado
da Bahia a contrair empréstimo externo, através
Discussão, em turno único, da redação final do Banco do Estado da Bahia S.A. e com aval do
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Banco do Brasil S.A., destinado a repasse ao
Parecer nº 614, de 1971) do Projeto de Resolução nº Departamento de Estradas de Rodagem da
56, de 1971, que limita a proibição contida no art. 4º Bahia (incluído em Ordem do Dia em virtude de
da Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1970.
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:
4
PARECER, sob nº 630, de 1971, da
Discussão, em turno único, do Projeto de Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Decreto Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo constitucionalidade e jurisdicidade.
Está encerrada a Sessão.
Sanitário entre a República Federativa do Brasil e a
República do Paraguai, firmado em Assunção a
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 5
16 de julho de 1971 (incluído em Ordem do Dia minutos.)

179ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
Às

18

horas

e

30

minutos,

acham-se

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

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José

MENSAGEM

Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet –

– Nº 263/71 (nº 468/71, na origem), de 24 do
José Sarney – Fausto Castello-Branco – Petrônio corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº
Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – 82/71-DF, que aprova o Orçamento Plurianual de
Investimentos do Distrito Federal para o triênio
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte 1972/1974 (Projeto que se transformou na Lei nº
Mariz – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton 5.738, de 24-11-71).
Cabral – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson
Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante –

OFÍCIO

DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS
Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista DEPUTADOS
– Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos –
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral
do seguinte projeto:
Peixoto – Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Nº 84, DE 1971
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Carvalho
(Nº 472-B/71, na Casa de origem)
Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner –
Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira
– Fernando Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi
– Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Lenoir

(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério
da Fazenda, em favor da Superintendência
Vargas – Daniel Krieger – Antônio Carlos – Celso
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
Ramos – Guido Mondin – Tarso Dutra.
o crédito especial até o limite de Cr$ 13.100.000,00
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A (treze milhões e cem mil cruzeiros), para o fim que
especifica.
lista de presença acusa o comparecimento de 61
O Congresso Nacional decreta:
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado
a abrir ao Ministério da Fazenda, em favor
declaro aberta a Sessão.
da Superintendência das Emprêsas Incorporadas
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do ao Patrimônio Nacional, o crédito especial
até o limite de Cr$ 13.100.000,00 (treExpediente.
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ze milhões e cem mil cruzeiros) para atender
despesas administrativas das Emprêsas Rádio
Nacional e TV-Rádio Nacional de Brasília.
Art. 2º – Os recursos necessários à execução
desta lei decorrerão de anulação parcial de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
subanexo 28.00 – Encargos Gerais da União, à
conta do Projeto 28.02.18.00.1.024 – Provisão para
o Atendimento de Eventuais Insuficiências em
Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo,
Judiciário e Executivo.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM
Nº 454, DE 1971
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 do Planejamento e
Coordenação Geral, o anexo projeto de lei que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Fazenda, em favor da Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, o
crédito especial até o limite de Cr$ 13.100.000,00,
para o fim que especifica."
Brasília, em 18 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE
MINISTRO DA FAZENDA

MOTIVOS

DO

SR.

E. M. Nº 213-B
Em 18 de novembro de 1971.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República:
O Ministério da Fazenda solicita a abertura de
crédito especial, no montante de Cr$ 13.100.000,00
(treze milhões e cem mil cruzeiros), em favor da
Superintendência das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional e destinado a atender despesas
administrativas das Emprêsas Rádio Nacional e TVRádio Nacional de Brasília.

2. Após examinar o assunto, os órgãos
técnicos dêste Ministério e do Ministério da Fazenda
manifestaram-se favoràvelmente à concessão do
crédito até o limite da solicitação, cumprindo
acentuar que as despesas resultantes serão
atendidas sob a forma de compensação, conforme
prevê o artigo 43, § 1º, item III, da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, obedecidas, assim, as
prescrições do artigo 61, § 1º, letra c, da
Constituição.
3. Em face do exposto, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. – João Paulo dos Reis Velloso,
Ministro.
PARECERES
PARECER
Nº 649, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 78, de 1971 (nº 440-B/71, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar utilizando como
recurso o excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, e dá outras providências.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
1. Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional o presente
projeto, que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar ao Orçamento da União (Lei nº
5.628, de 1970), até o limite de pouco mais de Cr$ 2
bilhões, consignado, inicialmente, ao subanexo 28.00
– Encargos Gerais da União (Art. 1º).
2. Pelo artigo 2º, o Poder Executivo é,
igualmente, autorizado a distribuir êsse quantitativo
às unidades do orçamento vigente, "para atender
insuficiência na dotação, especialmente as relativas
a encargos com pessoal, utilizando como recurso a
Reserva de Contingência" (item I, art. 6º, Lei nº
5.628, de 1970).
3.
O
artigo
3º
autoriza
a
complementar o crédito especial destinado
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a despesas com o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Lei nº 5.723, de
1971), até o limite de Cr$ 100 milhões, utilizando
como recurso o cancelamento parcial de igual
importância na dotação: "Provisão para o
Atendimento de Eventuais Insuficiências em
Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo,
Judiciário e Executivo", dotação essa que é de pouco
mais de Cr$ 1.100 milhões (Projeto nº
28.02.18.00.1.024).
4. O mais importante artigo, todavia, é
certamente o 4º, que estabelece:
"Art. 4º – Os recursos necessários à abertura
do crédito autorizado no art. 1º desta lei provirão do
excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, em conformidade com o disposto no § 3º
do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964."
5. No atual exercício há, pois, uma previsão de
excesso de arrecadação e, sôbre o assunto, consta o
seguinte na exposição de motivos do Sr. Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral:
"Os órgãos técnicos dêste Ministério e do
Ministério da Fazenda, revendo a estimativa da
receita da União para o ano em curso, estimam um
excesso de arrecadação no montante de Cr$
3.177.700.000,00 (três bilhões, cento e setenta e
sete milhões e setecentos mil cruzeiros).
Esse excesso decorre, principalmente, do alto
nível da atividade econômica nos últimos 12 meses,
a par da ação mais eficaz do sistema fiscalarrecadador, fatôres que proporcionaram acentuado
crescimento na arrecadação, notadamente, dos
impostos sôbre Importação, sôbre Produtos
Industrializados, sôbre a Renda e Impôsto único
sôbre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e
Gasosos.
Cumpre acentuar que, como o projeto de lei
do orçamento é elaborado e encaminhado ao
Congresso antes do dia 31 de agôsto de cada
ano, as estimativas da receita são realizadas
no decorrer do primeiro semestre e re-

pousam em informações sôbre fatos ocorridos
anteriormente. Nestas condições, ante o dinamismo
da economia brasileira, é fato normal a reestimativa
com base em dados iniciais do segundo semestre, a
exemplo do verificado em anos anteriores."
6. A Câmara dos Deputados, examinando a
matéria, aprovou-a sem observações.
7. Cumpre, finalmente, aduzir que o presente
projeto atende ao estabelecido na legislação
específica, sobretudo ao art. 43 da Lei nº 4.320, de
1964, que diz:
"Art. 43 – A abertura dos créditos
suplementares e especiais depende da existência de
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será
precedida de exposição justificativa.
§ 1º – Consideram-se recursos para o fim
dêste artigo, desde que não comprometidos:
I – o superavit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de
arrecadação;
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei;
IV – o produto de operações de crédito
autorizadas, em forma que juridicamente possibilite
ao Poder Executivo realizá-las.
§ 2º – Entende-se por superavit financeiro a
diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito a êles vinculadas.
§ 3º – Entende-se por excesso de
arrecadação, para os fins dêste artigo, o saldo
positivo das diferenças acumuladas mês a mês,
entre a arrecadação prevista e a realizada,
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4º – Para o fim de apurar os recursos
utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação,
deduzir-se-á
a
importância
dos
créditos
extraordinários abertos no exercício."
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Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Ruy Santos, Presidente – Geraldo Mesquita,
Relator – Tarso Dutra – Lourival Baptista – Danton
Jobim – Jessé Freire – Amaral Peixoto – Dinarte
Mariz – Flávio Brito – Celso Ramos – Antônio Carlos
– Wilson Gonçalves.

mente, suprimidos. Os arts. 2º, 3º 4º e parágrafos
permitem o melhor aproveitamento de funcionários.
O art. 5º se refere às despesas decorrentes da
execução da lei.
Nenhum impedimento de ordem constitucional
ou legal se opõe à tramitação da matéria em exame.
Opinamos, portanto, pela constitucionalidade e
juridicidade do presente projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
PARECER
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Nelson
Nº 650, DE 1971
Carneiro, Relator – Gustavo Capanema – Accioly
Filho – José Lindoso – Heitor Dias – Helvídio Nunes
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre – Eurico Rezende – Wilson Gonçalves.
o Projeto de Lei do Senado, nº 108, de 1971, que
PARECER
dispõe sôbre o Quadro de Pessoal Civil da
Nº 651, DE 1971
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
e dá outras providências.
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Relator: Sr. Nelson Carneiro
Projeto de Lei do Senado nº 108, de 1971.
Trata o presente Projeto de Lei da
reformulação do Quadro de Pessoal Civil da
Relator: Sr. Osires Teixeira
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
O Projeto sôbre o qual é chamada a opinar
e dá outras providências. A proposição foi esta Comissão foi submetido à deliberação do
encaminhada pelo Presidente da República à Senado Federal pelo Presidente da República, na
deliberação do Senado Federal, nos têrmos do art. forma do que dispõe o art. 51, combinado com o art.
51, combinado com o art. 42, inciso V, da 42, inciso V, da Constituição. O objetivo é reformular
Constituição, acompanhada de exposição de motivos o Quadro do Pessoal Civil da Secretaria de
em que o Governador do Distrito Federal considera Segurança Pública do DF, porquanto o organismo
prementes e inadiáveis as alterações propostas, "no policial de Brasília apresenta – de acôrdo com as
sentido da adequação de nosso organismo policial informações do Governador do Distrito Federal,
às concretas necessidades do Distrito Federal, contidas em exposição de motivos pertinente ao
relativamente à ordem e segurança públicas".
assunto – situação "sui generis". É que a
Pelo art. 42, inciso V, invocado na mensagem transferência da Capital Federal determinou a
presidencial, é competência privativa do Senado criação do Departamento Federal de Segurança
"legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto Pública, ao qual competia organizar e executar os
no § 1º do artigo 17, e nêle exercer a fiscalização serviços policiais do nôvo centro de decisões
financeira e orçamentária".
nacionais.
O § 1º do art. 17 referido atribui ao Senado a
No antigo Distrito Federal, o órgão
tarefa de "discutir e votar projetos de lei sôbre encarregado do mecanismo policial era subordinado
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e ao Ministério da Justiça; conseqüentemente seus
pessoal da administração do Distrito Federal".
servidores eram considerados funcionários públicos
No caso em estudo, o objetivo é reformular o da União.
Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança
O DFSP, conforme o Governador, foi
Pública. O art. 1º do projeto altera o Quadro, e seu "estruturado em bases extremamente singelas" e, com
parágrafo único aponta os cargos que devem "o expressiva aumento da população, a transferência
integrar o Quadro Provisório do Pessoal do de vários órgãos públicos e de algumas representações
Distrito Federal e os que ficam, automàtica- diplomáticas, assim como o advento da Revolução
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de Março de 1964, fizeram com que o Govêrno
Federal voltasse a sua atenção para o DFSP,
que demonstrava a sua insuficiência e ineficiência
na solução de problemas atinentes à segurança
pública, resultantes que eram de uma estrutura
monocular, aliada a um quadro de pessoal sem
substância".
A Lei nº 4.483, de 16 de novembro de
1964, deu nova estrutura orgânica ao DFSP, criou
a Polícia do Distrito Federal, enquadrou os
servidores admitidos em Brasília e os optantes do
Estado da Guanabara. Assim, o DFSP passou a
executar serviços de Polícia judiciária em todo o
território nacional, buscando a prevenção e a
repressão dos ilícitos penais que afetam bens ou
interêsses da União; a Polícia do DF teve
competência para os serviços de policiamento
do Distrito Federal, ficando, porém, os dois
quadros de servidores – o do DFSP e o da Polícia do
DF a critério do Diretor-Geral do referido
Departamento.
Determinava a Lei nº 4.483/64 (art. 13) que, a
partir de 31 de janeiro de 1966, a Polícia do DF
passaria a integrar a Secretaria de Segurança
Pública. Entretanto, tal ocorreu só depois do
Decreto-lei nº 315, de 13 de março de 1967. Sucede
que o Decreto-lei nº 9, de 30 de junho de 1966,
permitira a "permanência dos servidores optantes da
Guanabara à disposição do Departamento Federal
de Segurança Pública, até que o Distrito Federal
dispusesse dos meios necessários à sua efetiva
radicação em Brasília".
Como resultado do Decreto-lei nº 9/66,
a Secretaria de Segurança do DF passou a ter
1.650 funcionários policiais, quando só poderia
acomodar 810 servidores dessa categoria.
Os optantes, embora implicando em despesas
de Cr$ 11.664.995,00 aos cofres do DF,
continuaram a serviço da Polícia Federal. Isso,
além de vultoso dispêndio, implicava na
impossibilidade de provimento – por concurso,
promoção ou acesso – pelo fato de haver
excedentes em tôdas as séries de classes do
Serviço Policial Metropolitano.
O Decreto nº 87.002, de 6 de agôsto
de
1970,
retificou
"o
enquadramento
de
840
servidores
optantes
na
Se-

cretaria de Segurança Pública, devolvendo-os ao
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia
Federal, entidade a que sempre serviram" –
conforme assinala a exposição de motivos do
Governador. Isso, porém, não solucionou o
problema. Daí por que o Chefe do Executivo do
Distrito Federal mostra erros existentes e enfatiza a
necessidade de extinção de 400 cargos burocratas e
a supressão de 340 considerados "absolutamente
desnecessários"; inclusão de cargos em grupos
ocupacionais diferentes e acréscimo de 40 cargos de
Delegado e Comissário de Polícia, além de 110 de
Agente-Auxiliar e Agente de Policia e 15 de EscrivãoAuxiliar. Também são extintos nove cargos em
comissão, símbolos 3 e 4-C e aproveitados, em
classes iniciais, outros funcionários.
Na exposição de motivos, o Governador afirma
que não haverá aumento de despesas; haverá
economia decorrente da extinção de cargos.
A Comissão de Constituição e Justiça opinou
pela constitucionalidade e juridicidade.
Nada há, realmente, que possa ser argüido,
contra a proposição. O Governador pretende,
apenas, tornar os serviços de manutenção da ordem
pública e da segurança mais dinâmicos.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto de lei em estudo.
Sala das Comissões, em 26 de novembro de
1971. – Cattete Pinheiro, Presidente – Osires
Teixeira, Relator – Saldanha Derzi – Adalberto
Senna – Fernando Corrêa – Benedito Ferreira –
Antônio Fernandes.
PARECER
Nº 652, DE 1971
da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 108, de 1971.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
Vem ao exame desta Comissão projeto de lei,
oriundo do Poder Executivo, que reformula o
organismo policial cio Distrito Federal, aumentando o
número de vagas de uns e extinguindo outros
cargos.
A
matéria
foi
encaminhada
ao
Senado Federal, pelo Presidente da Re-
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pública, nos têrmos do art. 51, combinado com o art.
42, inciso V, da Constituição. Acompanha-a
exposição de motivos do Governador do Distrito
Federal, que informa sôbre o assunto, desde a
criação do órgão (DFSP) encarregado de organizar
e executar os serviços policiais da Nova Capital.
O documento governamental põe em relêvo
as dificuldades encontradas para manter o
contingente responsável pela segurança pública
e mostra as providências adotadas para
ultra-passar os entraves, inclusive a transferência
do contingente da Polícia do Distrito Federal
para a Secretaria de Segurança Pública.
Assinala detalhes importantes como os que
seguem:
"Dessarte, a Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal que, em decorrência do
enquadra-mento
determinado
pela
Lei
nº
4.483/64, possuía cêrca de 1.650 funcionários
policiais, efetiva-mente só poderia contar com 810
servidores daquela categoria, eis que os optantes
pertencentes ao seu Quadro de Pessoal
Civil, embora dela recebessem os seus vencimentos
e vantagens, continuavam a prestar serviços ao
DFSP.
A despesa anual com os optantes, pagos pela
Secretaria de Segurança Pública, em 1970, sem a
respectiva contraprestação em serviços, era de Cr$
11.664.995,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta
e quatro mil, novecentos e noventa e cinco
cruzeiros).
Além disso, as poucas vagas existentes na
carreira policial não poderiam ser providas, quer por
concurso público, quer por promoção e acesso,
vez que, em tôdas as séries de classes do
Serviço Policial Metropolitano, havia cargos
excedentes, situação esta provocada pela presença
dos servidores optantes que, em número
desproporcionado, haviam sido enquadrados na
Polícia do Distrito Federal."
O Projeto, em suma, pretende: a) extinção
de
quatrocentos
cargos
integrantes
da
carreira burocrata; b) supressão de trezentos
e
quarenta
cargos
da
mesma
carreira,
considerados absolutamente desnecessários; c)
inclusão
de
grupos
ocupacionais
no
Serviço
Policial
Metropolitano;
d)
acrés-

cimo de quarenta cargos na série de classes de
Delegado e Comissário de Polícia; e) idem, de cento
e dez cargos nas de Agente-Auxiliar e Agente de
Polícia; f) idem, de quinze cargos na série de classes
de Escrivão-Auxiliar de Polícia; g) extinção, na
estrutura básica da SEP, de nove cargos em
comissão, símbolo 3 e 4-C; h) aproveitamento, em
classes iniciais do Serviço Policial Metropolitano, dos
Guardas de Vigilância do Quadro Provisório do
Pessoal do Distrito Federal.
Pelo art. 5º do Projeto, "as despesas
decorrentes da execução da lei serão atendidas
pelos créditos orçamentários próprios da Secretaria
de Segurança Pública".
Dessa forma, está indicada a fonte dos
recursos para ocorrer às despesas, enfatizando a
exposição de motivos que "o acréscimo de cargos
proposto não determinará aumento nas despesas
com o pessoal da SEP, face à economia decorrente
da extinção de outros cargos nêle prevista".
Somos, portanto, pela aprovação do presente
Projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1971. – Amaral Peixoto, Presidente – Geraldo
Mesquita, Relator – Ruy Santos – Eurico Rezende –
Wilson Gonçalves – Saldanha Derzi – Flávio Brito –
Danton Jobim – Lourival Baptista – Fausto CastelloBranco – Carvalho Pinto.
PARECER
Nº 653, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício Snº44, de 1971 (Ofício nº 337/71, na origem), da
Prefeitura do Município de São Paulo, encaminhando
ao Senado Federal solicitação para que a
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô –
possa realizar operação de financiamento externo,
contratada junto à firma: Oswaldo Cariboni Lecco
S.p.A – Milão – Itália.
Relator: Sr. Saldanha Derzi
O Senhor Prefeito do Município de São
Paulo, no Ofício nº 337, do corrente ano,
solicita ao Senado Federal, nos têrmos do art.
42, item IV, da Constituição, a competente
autorização para que aquela Prefeitura pos-
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sa, através da Companhia do Metropolitano de São
Paulo – Metrô – concretizar "a aquisição de
equipamento e, serviços para implantação do
Sistema Terceiro Trilho, da linha prioritária
(Norte/Sul), que contratou junto à firma: Oswaldo
Cariboni Lecco S.p.A Milão–Itália", (parte do
consórcio Alteca) com financiamento externo no
valor:
a) Equipamento – Lit ................... 433.197.157,00
b) Supervisão e montagem – Lit . 58.607.490,00
Total – Lit ................................ 491.804.647,00
(quatrocentos e noventa e um milhões,
oitocentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete
liras italianas).
2. Pelo mesmo documento, o Chefe do
Executivo do Município de São Paulo esclarece que
a operação terá o aval de financiamento do Banco do
Estado de São Paulo S.A., com contragarantias da
Prefeitura de São Paulo.
3. No processado encontram-se os seguintes
documentos principais:
a) cópia do Ofício nº 71/37 de 18 de outubro
de 1971 – da CEMPEX (Banco Central do Brasil)
informando que aquela Comissão decidiu autorizar o
prosseguimento das negociações, ressalvando que a
contratação da operação em aprêço deverá ser
precedida da aprovação de suas condições gerais
pelos órgãos encarregados da política econômicofinanceira do Govêrno Federal (fl. nº 5);
b) cópia da Exposição de Motivos (EM nº 439,
de 1971), do Senhor Ministro da Fazenda, enviada
ao Exmo Sr. Presidente da República, informando que
o Poder Executivo não tem objeções a fazer sôbre a
operação (fl. nº 4);
c) cópia do contrato assinado entre a
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô –
com a firma Oswaldo Cariboni Lecco S.p.A. (como
parte do consórcio Alteca), para a prestação de serviços, inclusive montagens e fornecimento de
material do terceiro trilho (fls. 6 a 21);

d) fôlha do Diário Oficial da União do dia 2211-71 com o despacho nº PR-10.393/71, do Senhor
Presidente da República na exposição de motivos do
Senhor Ministro da Fazenda (EM nº 439/71),
autorizando o envio do pedido ao Senado Federal,
(fl. nº 22);
e) cópia da publicação oficial do D.O.
Município de São Paulo), de 15 de janeiro de 1969,
com o texto da Lei nº 7.261, de 10 de janeiro de
1969, que "autoriza o Executivo a conceder avais,
prestar garantias ou fianças em financiamentos ou
empréstimos, contratados pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo, até o limite de Cr$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros),
acrescidos dos respectivos juros e demais
encargos".
4. Cumpre salientar que a lei acima referida é
genérica, mas, ao mesmo tempo, estabelece um teto
global dos financiamentos para o Metrô de São
Paulo, tanto assim que, a partir da edição da Lei nº
7.261, ou seja, 10 de janeiro de 1971, foram obtidos
os seguintes empréstimos e financiamentos,
considerados os valôres do principal:
a) 27-3-69 – (Aditivo ao 2º contrato, com um
consórcio da Hochtief, no valor de DM 15.000.000,00
(quinze milhões de marcos alemães); ou seja,
aproximadamente Cr$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de cruzeiros);
b) 18-6-70 – (Contrato nº 4 – com o consórcio
da Hochtief) – Resolução nº 44/70 – do Senado – no
valor de US$ 23.200.000,00 (vinte e três milhões e
duzentos mil dólares) ou seja, Cr$ 139.200.000,00
(cento e trinta e nove milhões e duzentos mil
cruzeiros), se considerarmos o dólar à taxa de Cr$
6,00 (seis cruzeiros);
c) 10-12-70 – (Contrato nº 5) – realizado com
os bancos: Morgan G. Trust e Bankers Trust Comp.
(Res. nº 8/71) nos valôres de US$ 25.542.000,00 e
US$ 28.880.000,00 que somados dão um total de
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US$ 54.422.000,00 (cinqüenta e quatro milhões,
quatrocentos e vinte e dois mil dólares), os quais
convertidos à mesma taxa, fornecem:
Cr$ 326.532.000,00 (trezentos e vinte e
seis milhões, quinhentos e trinta e dois mil
cruzeiros).
d) 7-5-71 – (Contrato nº 6) – firmado com o já
mencionado e objeto do presente estudo, no valor de
Lit. 491.804.647,00 (quatrocentos e noventa e um
milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e
quarenta e sete liras italianas).
5. Somados os valôres em cruzeiros
contidos nos itens a, b, c, temos um total de Cr$
480.732.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões,
setecentos e trinta e dois mil cruzeiros), cujo saldo,
relativo ao teto estabelecido, é suficiente para
suportar a atual solicitação do Metropolitano de São
Paulo, mesmo considerado o dólar cotado a um valor
acima do real.
6. Essas as informações que consideramos
necessárias para o perfeito esclarecimento não só
das operações anteriores já realizadas, como,
também, da contida no ofício ora sob nossa
apreciação.
7. Assim, cumpridas as exigências do
Regimento Interno (art. 406, letras a, b, c), opinamos
favoràvelmente ao atendimento solicitado, nos
têrmos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 62, DE 1971
Autoriza a Prefeitura do Município de
São Paulo a adquirir através da Companhia
do Metropolitano de São Paulo – METRÔ –
mediante financiamento externo, equipamentos
e serviços para implantação do Sistema
Terceiro Trilho, da linha prioritária (Norte/
Sul).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É a Prefeitura do Município de São
Paulo autorizada a adquirir, através da Companhia
do Metropolitano de São Paulo – METRÔ –
mediante fornecimento com financiamento, no
valor de Lit. 491.804.647,00 (quatrocentos e
noventa e um milhões, oitocentos e quatro

mil, seiscentas e quarenta e sete liras italianas),
acrescido de juros, da firma: Oswaldo Cariboni.
S.p.A. Milão – Itália – (consórcio Alteca)
equipamentos e serviços para a implantação do
Sistema Terceiro Trilho, da linha prioritária
(Norte/Sul).
Art. 2º – A operação de financiamento realizarse-á nos moldes e têrmos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, à taxa de juros e condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro
de financiamentos da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais prescrições e exigências
normais dos órgãos encarregados da política
econômico-financeira do Govêrno federal e, ainda, o
disposto na Lei Municipal nº 7.261, de 10 de janeiro
de 1969.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 26 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Saldanha Derzi,
Relator – Alexandre Costa – Daniel Krieger – Ruy
Santos – Geraldo Mesquita – Cattete Pinheiro –
Fausto Castello-Branco – Lourival Baptista – Nelson
Carneiro.
PARECER
Nº 654, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Resolução nº 62, de 1971, da Comissão
de Finanças, que "autoriza a Prefeitura do Município
de São Paulo a adquirir, através da Companhia do
Metropolitano de São Paulo – METRÔ – mediante
financiamento externo, equipamentos e serviços para
implantação do Sistema Terceiro Trilho, da linha
prioritária (Norte/Sul).
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
presente projeto de resolução (art. 1º) "autoriza a
Prefeitura do Município de São Paulo a adquirir, através
da Companhia do Metropolitano de São Paulo –
METRÔ – mediante fornecimento com financiamento,
no valor de Lit. 491.804.647,00 (quatrocentos e
noventa e um milhões, oitocentos e quatro mil,
seiscentos e quarenta e sete liras italianas), acrescido
de juros, da firma Oswaldo Cariboni S.p.A. Milão,
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Itália (Consórcio Alteca), equipamentos e serviços
para a implantação do Sistema Terceiro Trilho, da
linha prioritária (Norte/Sul).
2. No processado encontram-se os seguintes
documentos principais:
a) Cópia do Ofício nº 71/37, de 18 de
outubro de 1971, da CEMPEX (Banco Central
do Brasil), informando que aquela Comissão
decidiu autorizar o prosseguimento das negociações,
ressalvando que a contratação da operação em
aprêço deverá ser precedida da aprovação de suas
condições gerais pelos órgãos encarregados da
política econômico-financeira do Govêrno Federal (fl.
nº 5);
b) Cópia da Exposição de Motivos (EM nº 439,
de 1971), do Senhor Ministro da Fazenda, enviada
ao Exmo Sr. Presidente da República, informando que
o Poder Executivo não tem objeções a fazer sôbre a
operação (fl. nº 4);
c) Cópia do contrato assinado entre a
Companhia do Metropolitanto de São Paulo –
METRÔ – com a firma Oswaldo Cariboni Lecco
S.p.A. (como parte do Consórcio Alteca), para a
prestação de serviços, inclusive montagens e
fornecimento de material do terceiro trilho (fls. 6 a
21);
d) Folha do Diário Oficial da União do dia 2211-71 com o Despacho nº PR-10.393/71, do Sr.
Presidente da República na exposição de motivos
do Sr. Ministro da Fazenda (EM nº 439/71),
autorizando o envio do pleito ao Senado Federal
(fl. nº 22);
e) Cópia da publicação oficial (D.O. Município
de São Paulo), de 15 de janeiro de 1969, com o
texto da Lei nº 7.261, de 10 de janeiro de 1969,
que "autoriza o Executivo a conceder avais,
prestar garantias ou fianças em financiamentos
ou empréstimos, contratados pela Companhia
do Metropolitano de São Paulo, até o limite de
Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de
cruzeiros), acrescidos dos respectivos juros e
demais encargos.

3. A Comissão de Finanças, após examinar
detidamente todos os documentos e informações
contidas no processado – e que esclarecem
perfeitamente detalhes da operação – opinou
favoràvelmente à matéria, apresentando como
conclusão do seu Parecer o projeto de resolução, ora
objeto de nossa apreciação.
4. No âmbito da competência regimental desta
Comissão e atendidas que foram tôdas as exigências
contidas no Regimento Interno (art. 406, letras a, b e
c, e art. 407, letra b) e ainda o estabelecido no art.
42, item IV, da Constituição, entendemos que a
proposição está em condições de ter tramitação
normal, vez que é constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 26 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente que vem de ser lido será publicado.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 274, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 74/71,
que dá nova redação ao Código de Propriedade
Industrial, e adota outras providências, a fim de que
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 26-11-71. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em conseqüência da aprovação do requerimento, o
projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da
próxima Sessão.
A Presidência recebeu do Governador do
Estado de São Paulo, na Sessão de 18 do
corrente, o Ofício GGATL nº 214, de 16 do
corrente, solicitando autorização do Senado
Federal para firmar contrato com a Nippon Electric
Company Limited, com sede em Tóquio, Japão,
destinado ao fornecimento de equipamentos,
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acessórios e partes sobressalentes a 4 (quatro)
estações completas de TV, em VHF, nos canais 2, 3,
5 e 13, para retransmissão do sinal da TVCultura, de acôrdo com o plano de distribuição
do Departamento Nacional de Telecomunicações
(DENTEL).
A matéria ficou aguardando, na SecretariaGeral da Presidência, a complementação dos
documentos necessários.
Tendo a Presidência recebido os referidos
documentos, despachará a matéria às Comissões de
Finanças e de Constituição e Justiça.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passe-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
244, de 1971, de autoria do Senhor Senador Paulo
Tôrres, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, da Ordem do Dia baixada, no dia 15-11-71,
sôbre o aniversário da Proclamação da República
pelo Ministro de Estado, General Orlando Geisel, e a
do Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Adalberto Nunes, tendo,
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 604, de 1971,
da Comissão-Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
ORDEM DO DIA BAIXADA NO DIA 15-11-71,
SÔBRE O ANIVERSÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA, PELO MINISTRO DE ESTADO,
GENERAL ORLANDO GEISEL E A DO MINISTRO
DA
MARINHA,
ALMIRANTE-DE-ESQUADRA
ADALBERTO NUNES, QUE SE PUBLICAM, DE
ACÔRDO COM O REQUERIMENTO Nº 244, DE
AUTORIA DO SR. SENADOR PAULO TÔRRES.
"Na
laboriosa
batalha
do
desenvolvimento
econômico
e
social,
que
arregimenta
e
polariza
tôdas
as
fôr-

ças válidas e produtivas do País, nossa participação
terá de medir-se pela capacidade de estarmos
presentes em todos os quadrantes dêste imenso
território, amalgamando-nos à população operosa que
se multiplica para ocupar os espaços vazios, apoiando
seus esforços e prestando nossa colaboração à
moderna bandeira de integração nacional."
A declaração faz parte da Ordem do Dia
baixada pelo Ministro do Exército, General Orlando
Geisel, pelo transcurso do 15 de novembro, data da
Proclamação da República, comemorada com várias
solenidades em todo o País. Também o Ministro da
Marinha, Almirante Adalberto de Barros Nunes,
baixou Ordem do Dia, na qual faz um histórico das
causas que provocaram a mudança do regime de
Govêrno no País em 1889.
EXÉRCITO
Eis na íntegra a mensagem do Chefe do
Exército:
"Nos idos de 1889, um Brasil que se fizera
independente sob regime monárquico sentia os
efeitos de crises sucessivas que solapavam o
prestígio da Coroa e preparavam terreno fértil para a
pregação do ideal republicano. Depauperada pelas
guerras que tivera de sustentar nos primeiros anos de
liberdade política, abalada com a abolição do braço
negro escravo, malbaratadas suas energias e agitada
sua tranqüilidade em questões religiosas, políticas e
militares que combaliam a autoridade do Imperador, a
jovem Nação recebia influência crescente dos
partidários da República. A monarquia agonizava, à
espera do tiro de misericórdia, talvez buscando seus
últimos alentos no respeito votado a Dom Pedro II,
figura austera de patriota e estadista precocemente
encanecida em quase meio século a serviço do Brasil.
Instrumento fiel da vontade nacional e
partícipe que sempre foi dos grandes momentos da
vida cívica do País, coube ao Exército o encargo de
assestar-lhe o derradeiro golpe, pela mão de chefe
"leal como o aço e destemido até a temeridade", o
ínclito Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. Foi
proclamada a República.
Decretado
o
exílio
na
Europa,
o
Monarca
destronado
e
a
Família
Impe-
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rial embarcaram levando o reconhecimento que
mereceram pelo acendrado amor devotado à Pátria
brasileira. Escrevera-se um grande capítulo da
História do Brasil soberano e da sua unidade
monolítica.
Meus Camaradas:
Revivemos a jornada de 15 de novembro de
1889, no atual cenário de uma República que se
consolidou nos oitenta e dois anos de dinâmico
aprimoramento, de contínua adequação do regime
às exigências conjunturais. Nesta Nação que cresce
em ritmo marcado pelo progresso e união de
esforços em todos os Estados da federação, o
exemplo do Exército daqueles dias, identificado tanto
quanto o de hoje aos sentimentos, princípios e
aspirações do nosso povo, está a realçar significado
transcendente
do
nosso
compromisso
de
devotamento ao serviço da Pátria, cuja honra,
integridade e instituições juramos defender, com o
sacrifício da própria vida.
As novas correntes, fôrças conjugadas de
todos os princípios e de tôdas as escolas – do
comtismo ortodoxo ao positivismo desafogado do
Litré, das conclusões restritas do Darwin às
generalizações ousadas de Spencer – o que nos
trouxeram, de fato, não foram os seus princípios
abstratos, ou leis incompreensíveis à grande maioria,
mas as grandes conquistas liberais do nosso século;
e estas compondo-se com uma aspiração antiga e
não encontrando entre nós arraigadas tradições
monárquicas, removeram, naturalmente, sem ruído –
no espaço de uma manhã – no trono que
encontraram...
Na laboriosa batalha do desenvolvimento
econômico e social que arregimenta e polariza tôdas
as fôrças válidas e produtivas do País, nossa
participação terá de medir-se pela capacidade de
estarmos presentes em todos os quadrantes dêste
imenso território, amalgamando-nos à população
operosa que se multiplica para ocupar os espaços
vazios, apoiando seus esforços e prestando nossa
colaboração à moderna bandeira de integração
nacional.
Nossa participação terá de medir-se pela
capacidade de proporcionar segurança, avaliada
em têrmos de eficiência militar, alicerçada na severa

e incorruptível formação moral, na disciplina que
engrandece e dá coesão; alcançada pela instrução
conscienciosamente ministrada e aprendida com
interêsse; pelo conhecimento meticuloso do emprêgo
do material e sua escrupulosa conservação em
perfeitas condições de uso; pelo preparo físico
nunca descuidado; pela cultura profissional
permanentemente atualizada e ampliada; pela
patriótica dedicação a todos os afazeres da carreira
das armas.
Renovando energias no próprio desafio da
magna tarefa a realizar, a Revolução brasileira
depende de vós para a colimação de seus
objetivos e deposita em vossos ombros a
responsabilidade intransferível de proporcionar a
ordem, a tranqüilidade e a paz de que necessita o
povo desta terra para levá-la, sem desvios, aos seus
alcandorados destinos de grandeza."
MARINHA
E' a seguinte a Ordem do Dia do Ministro da
Marinha:
"Impertinente em 1822, inoportuna em 1831,
abortícia em 1848, era-o a República, sobretudo
porque se não podia inverter a série natural da
evolução humana.
Aspiração
política,
requeria
que
lhe
propiciasse o advento do desenvolvimento social. A
sociedade não a repelia; prorrogava-a. E a partir de
1875 começou a incorporá-la. Mudáramos muito.
Diante da grande maioria indiferente e amorfa
que ainda existe em virtude da lei universal da
persistência – como um prolongamento da colônia –
formando a cabeça morta do grande organismo
dêste País, só se alevantará até 1875, através de
agitações exclusivamente políticas, o espírito crítico
da metafísica revolucionária de que é impecável
modêlo o próprio Manifesto Republicano de 1870.
Mas êste, que ilusòriamente preside o ascender
crescente do nôvo ideal político até 15 de novembro
de 1889, resvalara a segundo plano.
A propaganda republicana fazia-se por
si mesma. Atribuir-lhe o sucesso feliz à palavra
dos tribunos, ao jornalismo doutrinário ou agitador,
ao entusiasmo de uma mocidade robusta, à
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indisciplina militar, e por fim ao levante militar que,
como o de 7 de abril, nada mais foi que a ordenança
passiva da Nação em marcha – equivale a atribuir a
maré montante às vagas impetuosas que ela alteia.
Porque, na realidade, o que houve foi a
transfiguração de uma sociedade em que penetrava
pela primeira vez o impulso tonificador da filosofia
contemporânea.
Êste abalara-se de há muito. O nobre espírito
do homem que ocupava com a sua preocupação
absorvente de perquirir ansiosamente as coisas da
ciência, com o seu anelar o título de filósofo,
com o ansiar pela camaradagem nobilitadora dos
pensadores de seu tempo, a sua indiferença superior
pela fôrça organizada, que lhe escorava o império,
com o estimular os decretos libertadores, que lhe
destruíram o apoio da propriedade territorial –
tornou-se no têrmo da vida o exemplo vivo da
transmutação de seu próprio país.
E' natural que fôsse o seu último ministério
conservador que realizasse, a 13 de maio de 1888,
a mais alta das reformas liberais; e fôsse o seu
último ministério liberal que planeasse reviver as
energias conservadoras das tradições monárquicas
desfalecidas.
Não tinham mais significação os nomes dos
partidos. Existiam pela fôrça da inércia. Tendo-se
prendido ao curso irreprimível da propaganda
abolicionista, iniciada ativamente em 1884, a
monarquia obtivera uma estabilidade momentânea,
porque ia derivando ao som da correnteza
democrática.
De sorte que, em 1889, quando o seu último
ministério
liberal
tentou
a
última
reação
conservadora, ela caiu – porque não podia mais
parar.
O 3º reinado, esteiado na esplêndida
envergadura do Visconde de Ouro Prêto, lançou-se
como uma reprêsa na torrente.
Foi o que se viu a 15 de novembro de 1889:
uma parada repentina e uma sublevação; um
movimento refreado de golpe e transformando-se,
por um princípio universal, em fôrça; e o desfêcho
feliz de uma revolta. Porque a revolução já estava
feita.

E' compreensível que essa extraordinária
gama de valôres espirituais, intelectuais e
morais culminasse na Proclamação da República,
clarificando e impondo os novos rumos do Brasil
republicano.
Êsse aí está, vigoroso, alardeando a cada
instante suas tendências pacifistas, sua devoção à
ordem e ao progresso, seu inequívoco amor à
fraternidade e à paz. Brasil de monarquistas e de
republicanos. Brasil de Todos Nós."
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão do Distrito Federal, em seu
Parecer nº 610, de 1971), do Projeto de Lei do
Senado nº 79, de 1971-DF, que estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1972.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
(A redação final acha-se publicada em
Suplemento do DCN (Seção II) de 25-11-71.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 3
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 614, de 1971) do Projeto de Resolução nº
56, de 1971, que limita a proibição contida no
art. 4º da Resolução nº 92, de 27 de novembro de
1970.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
discussão.
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Em votação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
permanecer sentados. (Pausa.)
discussão.
Aprovada.
Em votação.
O projeto vai à promulgação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
E' a seguinte a redação final aprovada:
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução nº 56,
O projeto vai à Comissão de Redação.
de 1971.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
É o seguinte o projeto aprovado:
têrmos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,...........,
Presidente, promulgo a seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 1971
RESOLUÇÃO
Nº , DE 1971
(Nº 28-B/71, na Câmara dos Deputados)
Limita a proibição contida no art. 4º da
Aprova o Acôrdo Sanitário entre a
Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1970.
República Federativa do Brasil e a República
do Paraguai, firmado em Assunção, a 16 de julho
O Senado Federal resolve:
de 1971.
Art. 1º – Não se aplica a proibição contida no art.
4º da Resolução nº 92, de 27 de novembro de 1970, às
O Congresso Nacional decreta:
operações de crédito objetivando os financiamentos de
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Sanitário entre a
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas ou República Federativa do Brasil e a República do
de máquinas e equipamentos rodoviários, cujos valôres Paraguai, firmado em Assunção, a 16 de julho de
serão considerados extralimites em função do que 1971.
determina a Resolução nº 58, de 23 de outubro de 1968,
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
revigorada pela de nº 79, de 21 de outubro de 1970.
vigor na data de sua publicação, revogadas as
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data disposições em contrário.
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 5
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto de
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1971 (nº 46-A/71,
Decreto Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na na Câmara dos Deputados), que aprova a
Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo aposentadoria de Luiz Menossi, no cargo de
Sanitário entre a República Federativa do Brasil e a Ministro Classista do Tribunal Superior do Trabalho
República do Paraguai, firmado em Assunção a 16 (incluído em Ordem do Dia em virtude de
de julho de 1971 (incluído em Ordem do Dia em dispensa de interstício concedida na Sessão
virtude de dispensa de interstício concedida na anterior), tendo:
Sessão anterior), tendo:
PARECERES, sob nos 597 e 616, de 1971,
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 631 e das Comissões:
632, de 1971, das Comissões:
– de Finanças, favorável
– de Relações Exteriores e
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
– de Saúde.
constitucionalidade e juridicidade.
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Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilo, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

33, de 1971, que aprova a aposentadoria de Luiz
Menossi, no cargo de Ministro Classista do Tribunal
Superior do Trabalho.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Uma vez aprovado o requerimento, o Sr. 1ºSecretário procederá à leitura da redação final.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 655, DE 1971

Item 6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 60, de 1971 (oferecido pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 629,
de 1971), que autoriza o Govêrno do Estado
da Bahia a contrair empréstimo externo, através
do Banco do Estado da Bahia S.A. e com aval do
Banco do Brasil S.A., destinado a repasse ao
Departamento de Estradas de Rodagem da
Bahia (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:

da Comissão de Redação, apresentando
redação final do Projejeto de Decreto Legislativo nº
33, de 1971 (nº 46-A/71, na Casa de Origem).

Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1971 (nº 46A/71, na Casa de origem), que aprova o ato do
Presidente da República que determinou a execução
do Decreto, de 8 de outubro de 1969, que concedeu
a aposentadoria a LUIZ MENOSSI no cargo de
Ministro Classista do Tribunal Superior do Trabalho.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
de 1971, da
1971. – Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso,
Relator – Danton Jobim.
Justiça,
pela

PARECER, sob nº 630,
Comissão:
–
de
Constituição
e
constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilo, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

ANEXO AO PARECER
Nº 655, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 33, de 1971 (nº 46-A/71, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 72, § 7º, da Constituição,
e eu,............................................................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971

Aprova o ato do Presidente da República que
determinou a execução do decreto, de 8 de outubro
de 1969, que concedeu a aposentadoria a LUIZ
MENOSSI no cargo de Ministro Classista do Tribunal
Nos têrmos do art. 359, combinado Superior do Trabalho.
com o parágrafo único do art. 358 do Regimento
Interno,
requeiro
dispensa
de
publicação,
O Congresso Nacional decreta:
para imediata discussão e votação da redação
Art. 1º – É aprovado o ato do
final do Projeto de Decreto Legislativo nº Presidente
da
República
que
determinou
REQUERIMENTO
Nº 275, DE 1971
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a execução do Decreto, de 8 de outubro de 1969,
que concedeu a aposentadoria a LUIZ MENOSSI no
cargo de Ministro Classista do Tribunal Superior do
Trabalho.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em conseqüência, passa-se à imediata discussão da
Redação Final.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Sôbre a mesa, requerimento do nobre
Senador Clodomir Milet, que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 276, DE 1971

de 1971, que autoriza o Govêrno do Estado da
Bahia a contrair empréstimo externo, através
do Banco do Estado da Bahia S.A. e com aval
do Banco do Brasil S.A., destinado a repasse
ao Departamento de Estradas de Rodagem da
Bahia.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso,
Relator – Danton Jobim – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER
Nº 656, DE 1971
Redação final do Projeto de Resolução nº 60,
de 1971.
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 1971

Autoriza o Govêrno do Estado da
Bahia a contrair empréstimo externo, através
do Banco do Estado da Bahia S.A. e com aval
Nos têrmos do art. 359, combinado com o do Banco do Brasil S.A., destinado a repasse
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, ao Departamento de Estradas de Rodagem da
requeiro dispensa de publicação, para imediata Bahia.
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução nº 60, de 1971.
O Senado Federal resolve:
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
Art. 1º – É o Govêrno do Estado da Bahia
1971. – Clodomir Milet.
autorizado a realizar, através do Banco do Estado da
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – Bahia S.A. e com aval do Banco do Brasil S.A.,
Em virtude da aprovação do requerimento, o Sr. 1º- operação de empréstimo externo no valor de US$
Secretário procederá à leitura da redação final do 6.000.000,00 (seis milhões de dólares) de principal,
projeto.
acrescido de juros, sendo credor: Bankers Trust Co.,
É lido o seguinte:
destinado a repasse ao Departamento de Estradas
de Rodagem da Bahia – DERBA, que o aplicará
PARECER
na execução de obras rodoviárias prioritárias do
Nº 656, DE 1971
Estado.
Art. 2º – A operação realizar-se-á nos
e
têrmos
aprovados
pelo
Poder
da Comissão de Redação, apresentando a moldes
redação final do Projeto de Resolução nº 60, de Executivo Federal, à taxa de juros e demais
condições admitidas pelo Banco Central do
1971.
Brasil para registro de financiamento da espécie
Relator: Sr. José Lindoso
obtido no exterior, obedecidas as prescrições
A
Comissão
apresenta
a
redação e exigências normais dos órgãos encarregados
final
do
Projeto
de
Resolução
nº
60, da política econômico-financeira do Govêrno Fe-
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deral e, ainda, o disposto na Lei estadual nº 2.951,
de 2 de setembro de 1971, publicada no Diário
Oficial do Estado do dia 3 de setembro de 1971.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Passa-se à discussão da redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria irá à promulgação.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, antes convocando o Senado para uma
Sessão Extraor-

dinária a ser realizada amanhã, dia 27, às 10 horas,
com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 74, de 1971 (nº 309-B/71, na Casa de
origem), que dá nova redação ao Código de
Propriedade Industrial, e adota outras providências
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício concedida na Sessão anterior), tendo:
PARECER, sob nº 633, de 1971, da Comissão
Especial, favorável, com as emendas de Redação
nos 12 a 14-R que oferece, e contrário às Emendas
de nos 1 a 11.
Devo esclarecer ao Plenário que esta matéria
será apreciada com exclusividade, em razão de
dispositivo legal.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55
minutos.)

180ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1971
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir

O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS

DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Milet – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Távora

–

Waldemar

Alcântara

–

Wilson

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos
Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire – dos seguintes projetos:
Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro –
Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello
– Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Leandro
Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –
Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto
– Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85, DE 1971
(Nº 488-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – da Educação e Cultura, em favor do Departamento de
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Assuntos Universitários, o crédito especial de Cr$
74.489,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando
e nove cruzeiros), para o fim que especifica.
Zancaner – Benedito Ferreira – Emival Caiado –
O Congresso Nacional decreta:
Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto Müller
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
– Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos Leão –
abrir ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Departamento de Assuntos Universitários, o crédito
Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin – especial de Cr$ 74.489,00 (setenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros), para atender
Tarso Dutra.
despesas de exercícios anteriores, contraídas pela
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro –
lista de presença acusa o comparecimento de 62 Uberaba, anteriormente à sua federalização.
Art. 2º – Os recursos necessários
Srs. Senadores. Havendo número regimental, à
execução
desta
lei
decorrerão
de
declaro aberta a Sessão.
anulação
parcial
de
dotações
orça-
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mentárias consignadas no vigente Orçamento ao
subanexo 15.00 a saber: 15.00 – MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA
15.22
–
Departamento
de
Ensino
Fundamental
15.22.09.04.2.169 – Assistência Técnica e
Financeira a Instituições Comunitárias do Ensino
Fundamental
3.2.1.0. – Subvenções Sociais Cr$ 74.489,00
Total – Cr$ 74.489,00
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
MENSAGEM
Nº 459, DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
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 "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento de Assuntos Universitários, o
crédito especial de Cr$ 74.489,00, para o fim que
especifica".
Brasília, em 2 de novembro de 1971. – Emílio
G. Médici.

e oitenta e nove cruzeiros), em favor do
Departamento de Assuntos Universitários e
destinado a atender despesas contraídas pela
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro –
Uberaba, anteriormente a sua federalização, com a
compra de livros e periódicos técnicos ao livreiro
Santo Vanásia, estabelecido em Milão, Itália.
2. Após examinar o assunto, os órgãos
técnicos dêste Ministério e do Ministério da Fazenda
manifestaram-se favoràvelmente à concessão do
crédito solicitado, cumprindo acentuar que as
despesas resultantes serão atendidas sob a forma
de compensação, conforme prevê o artigo 43, § 1º,
item III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
obedecidas, assim, as prescrições do artigo 61, § 1º,
letra c, da Constituição.
3. Em face do exposto, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo
respeito. – João Paulo dos Reis Velloso, Ministro.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 86, DE 1971
(Nº 471-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 202-B, DE 11Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
11-1971, DO SR. MINISTRO DO PLANEJAMENTO Eleitoral, em favor do Tribunal Eleitoral do Piauí, o
E COORDENAÇÃO GERAL
crédito especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
cruzeiros), para o fim que especifica.
E. M. Nº 202-B
Em 11 de novembro de 1971
O Congresso Nacional decreta:
Excelentíssimos Senhores Membros do
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
Congresso Nacional:
abrir à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
O Ministério da Educação e Cultura, Regional Eleitoral do Piauí, o crédito especial de Cr$
pelo Ofício nº 2261-71 de 29 de setembro 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros), para atender
de 1971, protocolado neste Ministério sob o despesas de exercícios anteriores.
número 160571-BSB, solicita a abertura de
Art. 2º – Os recursos necessários
crédito
especial,
no
montante
de
Cr$ à
execução
desta
lei
decorrerão
de
74.489,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos anulação
parcial
de
dotações
orçamentá-
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rias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo o artigo 48, § 1º, item III, da Lei nº 4.320, de 17 de
07.00, a saber:
março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições
do artigo 61, § 1º, letra c, da Constituição.
Cr$ 1,00
3. Em face do exposto, tenho a honra de
07.00 – JUSTIÇA ELEITORAL
submeter à elevada consideração de Vossa
07.01 – Tribunal Superior Eleitoral
Excelência o anexo projeto de lei.
Atividade – 07.01.01.06.2.001
Aproveito a oportunidade para renovar a
3.1.5.0 – Despesas de Exercícios Anteriores 24.000 Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. – João Paulo dos Reis Velloso,
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua Ministro.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(À Comissão de Finanças.)
MENSAGEM
Nº 455, DE 1971
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
(Nº 489-B/71, na Casa de origem)
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, e
para ser apreciado nos prazos nêle referidos, tenho a
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
REPÚBLICA)
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento
Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
e Coordenação Geral, o anexo projeto de lei Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral de
que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Mato Grosso, o crédito especial de Cr$ 4.600,00
Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral do (quatro mil e seiscentos cruzeiros), para o fim que
Piauí, o crédito especial de Cr$ 24.000,00, para o fim especifica.
que especifica".
Brasília, em 18 de novembro de 1971. – Emílio
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
G. Médici.
abrir à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 207-B, DE Regional Eleitoral de Mato Grosso, o crédito
1971, DO SR. MINISTRO DO PLANEJAMENTO E especial de Cr$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos
COORDENAÇÃO GERAL
cruzeiros), para atender despesas de exercícios
anteriores.
Em 16 de novembro de 1971.
Art. 2º – Os recursos necessários à execução
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. desta lei decorrerão de anulação parcial de dotações
O Exmo Sr. Presidente do Tribunal Superior orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
Eleitoral, pelo Aviso nº 1.175, de 21 de setembro de subanexo 07.00, a saber:
1971, solicita a abertura de crédito especial no
montante de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
Cr$ 1,00
cruzeiros), em favor do Tribunal Regional Eleitoral do
07.00 – JUSTIÇA ELEITORAL
Piauí, destinado a atender despesas de exercícios
07.11 – Tribunal Regional Eleitoral de
anteriores.
Mato Grosso
2. Após examinar o assunto, os órgãos Atividade – 07.11.01.06.2.022
técnicos dêste Ministério da Fazenda manifestaram-se 3.1.2.0 – Material de Consumo .................
1.000
favoràvelmente à concessão do crédito solicitado, 3.1.3.0 – Serviços de Terceiros
cumprindo acentuar que as despesas resultantes serão 3.1.3.2 – Outros Serviços de Terceiros .....
3.600
atendidas sob a forma de compensação, conforme prevê TOTAL ........................................................
4.600
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Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de do meu mais profundo respeito. – João Paulo dos
sua publicação, revogadas as disposições em Reis Velloso, Ministro.
contrário.
(À Comissão de Finanças.)
MENSAGEM
Nº 458, DE 1971
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88, DE 1971
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
(Nº 448-B/71, na Casa de origem)
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
de
Vossas
Excelências,
acompanhado
de
REPÚBLICA)
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
Prorroga o prazo estabelecido no item I do art.
o anexo projeto de lei que "autoriza o Poder 14 do Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966,
Executivo a abrir à Justiça Eleitoral, em favor que altera a legislação relativa ao Impôsto Único
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso o sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e
crédito especial de Cr$ 4.600,00, para o fim que gasosos, e dá outras providências.
especifica".
Brasília, 22 de novembro de 1971. – Emílio G.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica prorrogado até o exercício de
Médici.
1976, inclusive, o prazo estabelecido no item I do art.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 203 B, 14 do Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966.
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1971, DO
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
SR.
MINISTRO
DO
PLANEJAMENTO
E publicação, revogadas as disposições em contrário.
COORDENAÇÃO GERAL
MENSAGEM
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
Nº 441, DE 1971
República.
O Exmo Sr. Presidente do Tribunal Superior
Excelentíssimos Senhores Membros do
Eleitoral, pelo Aviso nº 714 de 28 de maio de Congresso Nacional:
1971, solicita a abertura de crédito especial,
Nos têrmos do art. 51 da Constituição, tenho a
no montante de Cr$ 4.600,00 (quatro mil honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
e seiscentos cruzeiros), em favor do Tribunal Excelências, acompanhado de exposição de motivos
Regional Eleitoral de Mato Grosso, destinado do Senhor Ministro de Estado dos Transportes, o anexo
a atender despesas de exercícios anteriores relativo projeto de lei que "prorroga o prazo estabelecido no
a pessoal.
item I do art. 14 do Decreto-lei nº 61, de 21 de
2. Após examinar o assunto, os órgãos novembro de 1966, que altera a legislação relativa ao
técnicos dêste Ministério e do Ministério da Impôsto Único sôbre lubrificantes e combustíveis
Fazenda
manifestaram-se
favoràvelmente
à líquidos e gasosos, e dá outras providências".
concessão do crédito solicitado, cumprindo
Brasília, em 12 de novembro de 1971. – Emílio
acentuar que as despesas resultantes serão Médici.
atendidas sob a forma de compensação, conforme
prevê o artigo 43, § 1º, item III, da Lei nº 4.320, de 17
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR.
de março de 1964, obedecidas, assim, as MINISTRO DOS TRANSPORTES
prescrições do artigo 61, § 1º, letra c, da
Constituição.
Nº 182-GM-71.
3. Em face do exposto, tenho a honra de
Em 4 de novembro de 1971.
submeter à elevada consideração de Vossa
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Excelência o anexo projeto de Lei.
A erradicação de linhas férreas federais
Aproveito a oportunidade para renovar comprovadamente antieconômicas se constitui num
a
Vossa
Excelência
os
protestos dos itens do programa estabelecido pelo Govêrno
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a partir de 1964, para a recuperação do Sistema
Ferroviário Nacional.
2. A fim de possibilitar a implementação das
medidas englobadas nesse item, foram tomadas as
providências de natureza técnica, financeira e
jurídica que se faziam necessárias.
3. As medidas de natureza jurídica encontramse consubstanciadas nos seguintes diplomas
legais:
Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964:
estabelece que o DNER destinaria, até 1971, da
quota do FRN, 11% para construção, revestimento e
pavimentação de rodovias substitutivas;
Decreto nº 58.501, de 25 de maio de 1966:
determina a transferência da Estrada de Ferro
Madeira–Mamoré para a então Diretoria de Vias de
Transportes do Ministério do Exército e declara a
ferrovia em processo de erradicação;
Portaria nº 385-MVOP, de 7 de julho de 1966:
cria o Grupo Executivo para Substituição de
Ferrovias e Ramais Antieconômicos – GESFRA;
Decreto nº 58.992, de 4 de agôsto de 1966:
dispõe sôbre a política governamental de supressão
de linhas férreas antieconômicas;
Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de
1966: estabelece que o DNER destinaria da
quota do FRN, até 1971, no máximo 11%
para rodovias substitutivas de linhas férreas
antieconômicas;
Portaria nº 142, de 18 de maio de 1967:
reformula o Grupo Executivo para Substituição
de Ferrovias e Ramais Antieconômicos –
GESFRA.
4. De acôrdo com o Decreto número
58.992/66, foram relacionadas diversas linhas
férreas antieconômicas, num total de 6.275 km.
Posteriormente, novas linhas foram incorporadas a
êsse relacionamento, numa extensão de 972 km,
perfazendo, assim, um total de 7.247 km de linhas
antieconômicas.
5. A Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima – RFFSA – vem de solicitar
autorização para incluir no relacionamento básico
novas linhas, perfazendo 1.227 km, bem
como
excluir
outras,
somando
667
km,
chegando-se, dêsse modo, a uma extensão de

7.807 km de linhas férreas antieconômicas
relacionadas.
Dêsse total, 2.669 km ainda se encontram em
tráfego, dos quais 1.074 km têm sua erradicação
dependente da construção de rodovias substitutivas.
6. A total efetivação do programa assim
estabelecido depende da construção de 600 km de
novas rodovias substitutivas, além da conclusão de
500 km de outras já em execução, dos quais 280 km
referem-se a rodovias substitutivas de linhas
antieconômicas já erradicadas.
7. Os recursos financeiros disponíveis no
corrente exercício totalizam Cr$ 65.000.000,00,
julgados suficientes para a conclusão de cêrca de
130 km de rodovias, cujas obras se acham em
andamento.
8. Dêsse modo, e tendo em vista que a
legislação vigente só prevê a aplicação de recursos
até o corrente ano, verifica-se a necessidade de
cobertura financeira para a construção de 970 km de
rodovias substitutivas, sendo 370 km referentes a
obras em execução e 600 km referentes a obras a
iniciar.
9. A execução dêsses 970 km de rodovias foi
programa para cinco anos, a partir de 1972,
conforme se verifica do anexo I, cujos valôres
financeiros, a preços de janeiro de 1971, foram
lançados, para comparação, no anexo II, onde se
encontram projetados os valôres das quotas do
DNER do Fundo Rodoviário Nacional, para o período
1972/76.
10. Em face do exposto, evidencia-se a
necessidade de se prorrogar, até 1976, a aplicação
da lei que determina a destinação de recursos para
o fim específico de construção de rodovias
substitutivas de linhas férreas antieconômicas, a fim
de que seja possível dar-se prosseguimento a êsse
importante item da Política Governamental de
recuperação do Sistema Ferroviário Nacional.
11.
Na
conformidade
das
presentes
sugestões, foi elaborada a minuta anexa de lei,
que submeto à apreciação de Vossa Excelência,
esperando mereça o assunto o devido acolhimento
do Govêrno.
Aproveito
a
oportunidade
para
apresentar
a
Vossa
Excelência
meus

– 555 –
protestos da mais alta estima e distinta
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 271, DE 17 DE
consideração. – Mário David Andreazza, Ministro.
NOVEMBRO DE 1971, DO SR. MINISTRO DA
(Às Comissões de Transportes, Comunicações INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
e Obras Públicas e de Finanças.)
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
República:
Nº 89, DE 1971
As diversas regiões geoeconômicas do
território brasileiro sugerem tratamento específico no
(Nº 470-B/71, na Casa de origem)
que tange à exploração racional da indústria do
turismo.
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
2. A construção de novas rodovias, ligando
REPÚBLICA)
grandes centros populacionais, através de áreas
ainda muito pouco exploradas, exatamente pela
Acrescenta parágrafos ao art. 11 do Decretocarência de acesso, veio oferecer segura
lei nº 55, de 18 de novembro de 1966, que define a
política nacional do turismo, cria o Conselho possibilidade ao incremento das atividades
Nacional do Turismo e a Emprêsa Brasileira de turísticas, cuja coordenação e dinamização estão
a cargo da Emprêsa Brasileira de Turismo –
Turismo, e dá outras providências.
EMBRATUR.
3. Essa perspectiva, de real alcance
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 11 do Decreto-lei nº 55, de 18 social e econômico, indica a necessidade de
de novembro de 1966, passa a vigorar acrescido dos cuidar-se da proteção e aproveitamento das
regiões beneficiadas, visando-se, primordialmente,
seguintes parágrafos:
"§ 3º – A EMBRATUR, para realização dos isentá-las da destruição, do desvirtuamento, da
seus fins, poderá organizar emprêsas subsidiárias de poluição e da especulação imobiliária, fatôres
economia mista.
negativos que já têm prejudicado tantos recantos
§ 4º – Os Estatutos das subsidiárias serão nacionais.
aprovados por decreto do Presidente da República."
4. Encontra-se em fase de elaboração
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua o
Plano-Diretor
Regional
de
Turismo,
publicação, revogadas as disposições em contrário.
destinado à exploração econômica do turismo
na área de influência direta da BR-101, no
MENSAGEM
trecho Rio–Santos, cuja execução se pretende
Nº 447, DE 1971
fazer através de emprêsa subsidiária da
EMBRATUR – sociedade estruturalmente pequena,
Excelentíssimos Senhores Membros do com quadro mínimo de funcionários, na sua maioria
Congresso Nacional:
técnicos, contratando e subempreitando serviços
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, e
às emprêsas especializadas, o que possibilitará
para ser apreciado nos prazos nêle referidos, tenho a
a obtenção dos melhores resultados, com o menor
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
gasto.
Excelências, acompanhado de exposição de motivos
5. Evidencia-se a necessidade de a
do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do
EMBRATUR
dispor de instrumento ágil e flexível,
Comércio, o anexo projeto de lei que "acrescenta
parágrafos ao artigo 11 do Decreto-lei nº 55, de 18 que concorra para a coordenação de tôdas as
de novembro de 1966, que define a política Nacional iniciativas, estatais e particulares, convergentes em
do Turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a cada região, de modo a harmonizá-las e integrá-las
Emprêsa Brasileira de Turismo, e dá outras numa ação comum.
6. A solução preconizada consiste na
providências".
Brasília, em 17 de novembro de 1971. – Emílio autorização legal à EMBRATUR para a organização
de sociedades subsidiárias, de economia mista, tamG. Médici.
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bém agentes executivas do Conselho Nacional de
Turismo – CNTur – nas quais se aliaria o respaldo
oficial às vantagens de emprêsa econômica. Além
disso, com a possibilidade de carrear recursos de
fora da área federal, tais sociedades poderão
assimilar a experiência da iniciativa privada, com a
indispensável flexibilidade, sem causar maiores
ônus ao Tesouro. Terão, ainda, plena viabilidade
econômica, mediante renda garantida pela cobrança
de emolumentos aos que se interessarem na
aplicação de recursos em projetos de turismo e pela
prestação de outros serviços técnicos.
7. Nessas condições, tenho a honra de
submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência
o anexo projeto de lei, pelo qual se acrescenta um
parágrafo ao artigo 11 do Decreto-lei nº 55, de 18 de
novembro de 1966, permitindo à EMBRATUR operar
diretamente ou através de subsidiárias.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos
do meu mais profundo respeito. – Marcus Vinicius
Pratini de Moraes, Ministro.
(À Comissão de Economia.)

Art. 2º – Sem prejuízo da responsabilidade
penal cabível, a infração das normas legais
acarretará, isolada ou cumulativamente, nos têrmos
previstos em regulamento, as seguintes sanções
administrativas:
I – advertência;
II – multa, até 10 (dez) vêzes o maior saláriomínimo mensal vigente no País;
III – apreensão ou condenação das matériasprimas e produtos;
IV – suspensão, impedimento ou interdição
temporária ou definitiva;
V – denegação, cassação ou cancelamento de
registro ou licenciamento;
VI – intervenção.
Art. 3º – O Poder Executivo poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e
Territórios para a execução dos serviços e
atribuições de receitas.
Art. 4º – Os serviços de inspeção realizados
pela União serão remunerados pelo regime de
preços públicos, cabendo ao Ministro de Estado
fixar os valôres de custeio e regular seu
recolhimento.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Parágrafo único – No âmbito do Ministério da
Nº 90, DE 1971
Agricultura, o recolhimento da receita da prestação
dos serviços e da imposição de multas processar-se(Nº 469-B/71, na Casa de origem)
á na conformidade dos arts. 4º e 5º da Lei Delegada
nº 8, de 11 de outubro de 1962.
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
REPÚBLICA)
sua publicação, revogados o Decreto-lei nº 921, de
1º de dezembro de 1938, e as disposições em
Dispõe sôbre a inspeção sanitária e industrial contrário.
dos produtos de origem animal, e dá outras
MENSAGEM
providências.
Nº 453, DE 1971
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É da competência da União, como
Excelentíssimos Senhores Membros do
norma geral de defesa e proteção da saúde, nos Congresso Nacional:
têrmos do art. 5º, item XVII, alíneas a e c, da
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, e
Constituição, a prévia fiscalização sob o ponto de para ser apreciado nos prazos nêle referidos, tenho a
vista industrial e sanitário, inclusive quanto a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
comércio municipal ou intermunicipal, dos produtos Excelências, acompanhado de exposição de motivos
de origem animal, de que trata a Lei nº 1.283, de 18 do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo
de dezembro de 1950.
projeto de lei que "dispõe sôbre a inspeção sanitária
Parágrafo único – Serão estabelecidas em e industrial dos produtos de origem animal, e dá
regulamento federal as especificações a que os outras providências".
produtos e as entidades públicas ou privadas estarão
Brasília, em 18 de novembro de 1971. – Emílio
sujeitos.
G. Médici.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
MINISTRO DA AGRICULTURA

DO

SR. enquanto que a taxa é compulsória e sua cobrança
se justifica pelo simples fato de o serviço ser pôsto à
disposição do contribuinte, embora dêle não se
Nº 198 – 8-11-71
utilize. Conseqüentemente, é revogado o Decreto-lei
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da nº 921, de 1º de dezembro de 1938, cujas taxas ali
República.
fixadas não têm hoje qualquer significação
Nos têrmos da Lei nº 1.283, de 18 de remuneratória.
dezembro de 1950, a ação da União na
É óbvia a faculdade do Poder Executivo
inspeção sanitária e industrial dos produtos de celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal
origem animal, restringe-se exclusivamente ao e Territórios. Mas o projeto a estabelece porque, ao
âmbito do comércio interestadual e internacional ou mesmo tempo, faculta a atribuição de receitas, de
externo.
cuja providência resultarão os recursos para o
O trabalho realizado pelo órgão especializado desempenho do serviço, convencionado ou delegado
do Ministério da Agricultura, junto à indústria, com (artigo 3º).
elevado e reconhecido índice técnico, além de
Embora a doutrina e os precedentes
assegurar a preservação da saúde pública, obrigou o legislativos permitam se relegue para o regulamento
parque industrial do gênero a um considerável a discriminação das penalidades, o projeto as
aperfeiçoamento de suas instalações.
consigna expressamente no art. 2º, em perfeita
Concomitantemente, permitiu ao Brasil harmonia com o Decreto-lei nº 785 de 25 de agôsto
ingressar no mercado internacional, destacando-se de 1969. Cabe ao regulamento estabelecer os
aí o crescente volume de exportação de carnes e diversos tipos de infrações e as respectivas
pescado, conforme recente estudo organizado pela penalidades.
FAO que aponta o Brasil como o país que
Pela presente exposição de motivos, submeto
experimentou o maior crescimento, dentre as demais o incluso projeto de lei à elevada consideração de
nações, em matéria de exportação de carnes, nestes Vossa Excelência para que, obtido seu beneplácito,
últimos anos, atingindo a expressiva cifra de 11% de seja encaminhado ao Congresso Nacional.
incremento anual.
Valho-me da oportunidade para renovar a
O projeto objetiva levar êsse alto padrão de Vossa Excelência a expressão do meu mais
inspeção, mantido pelo Ministério da Agricultura, a profundo respeito. – L. F. Cirne Lima, Ministro.
todo o território nacional, isto é, aos Estados e
(Às Comissões de Agricultura, Saúde, e de
Municípios, trate-se de comércio local ou Finanças.)
intermunicipal (art. 1º).
Às razões de ordem econômica, acima
PARECERES
alinhadas, soma-se a importante missão de
garantir a sanidade dos produtos alimentícios
PARECER
de origem animal, pois é chegada a hora de
Nº 657, DE 1971
enfrentar o perigo que representa o consumo de
alimentos não inspecionados, ante a possibilidade de
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
transmissão de doenças altamente danosas à saúde nº 265, de 1971, do Senador Benjamin Farah,
humana.
solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do
Para fazer face às despesas com recursos editorial publicado pelo jornal "O Globo", da
materiais e humanos, que a extensão dessas Guanabara, dia 23 de novembro de 1971, sob o título
atribuições acarretará para o Ministério da "PUNINDO O ESTADO DA GUANABARA".
Agricultura, o projeto prevê a remuneração dos
serviços pelo regime de preços públicos (art. 4º).
Relator: Sr. Clodomir Milet
A
justiça
do
sistema
adotado
O antigo Distrito Federal, o Estado – Cidadeé
evidente:
haverá
retribuição
a
um Estado – da Guanabara, conquanto tenha
serviço
realmente
prestado
ao
particular, perdido a sua condição de Capital do País, continua
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sendo, sem nenhum favor, o coração e cérebro do
Brasil.
A verdade é que, em todos os quadrantes de
nossa Pátria, os brasileiros como que marcam as
pulsações de suas idéias pelos movimentos em que
se empenha a gente da Guanabara.
Perdendo a sua qualidade de Metrópole
principal do Brasil, o Rio perdeu, sem dúvida, em
recursos, mas aos poucos se vai recuperando dos
abalos iniciais e já se situa como um dos suportes
econômicos, sociais, políticos e culturais da Nação,
mercê da inteligência, da cultura, do espírito de
iniciativa e da capacidade de trabalho do carioca.
Povo desenvolvido, o povo do novel Estado é,
por isso mesmo, um povo cumpridor de seus
deveres.
Abordando êsse último aspecto da vida do
Estado da Guanabara – o cumprimento, pelo seu
povo, de suas obrigações fiscais – O Globo, em
editorial publicado em sua edição de 23 de novembro
corrente, sob o título "Punindo o Estado que paga
impostos", chama a atenção para o fato, sem dúvida
alarmante, de que a Guanabara, por estar em
dia com o fisco, vê-se prejudicado em seu
desenvolvimento.
Diz o editorial:
"...a economia carioca recebe punição porque
seu fisco, o seu aparelho arrecadador, é eficiente
como deve ser, e deveriam ser os de todos os
Estados. Castiga-se assim o Estado que menos
comete o pecado da sonegação, enquanto outros
menos instrumentados têm na sonegação elevada o
possível fator de incentivo imprevisto nas letras do
País legal."
Comenta, ainda:
"A circunstância é responsável pelo recuo de
muitos investidores que aqui se localizariam não fôra
o mito da sobrecarga fiscal. Uma das coisas mais
divulgadas, em detrimento de nosso Estado, é a
inverdade de que aqui a sobrecarga fiscal é superior
à de outros Estados em estágio de concorrência com
o nosso."
E explica:
"Nada
mais
falso.
Além
da
fraude,
a
falsidade.
A
Guanabara
não

sobrecarrega mais que São Paulo, ou Minas Gerais,
ou Rio de Janeiro, em têrmos de vantagens
comparativas para o investidor. O que a Guanabara
faz contra ela, embora a favor do país legal, é cobrar
os impostos. Será correto, far-se-á justiça ao carioca
e ao seu Estado permitindo-se que o mercado
comum brasileiro sofra tal deformação? Alguns
Estados cresceram mais do que a Guanabara
porque não cobram impostos?"
II – O assunto do editorial de O Globo é, como
se vê, de grande importância e atualidade,
merecendo a atenção da alta Administração do País
e do Congresso Nacional.
O Estado da Guanabara é uma das pilastras
de nossa economia e não pode ser prejudicado pelo
fato de não sonegar impostos.
Patrimônio cultural do País, o Rio há de ter o
tratamento que merece. Zelar pelo Estado da
Guanabara não é favor, é dever. Evitar que êle seja
esbulhado, é fazer-lhe justiça. O muito que se lhe der
será dado em troca do muito que êle sempre deu ao
Brasil.
III – O editorial "Punindo o Estado que paga
impostos" é um trabalho feito a serviço da
Guanabara e do Brasil. Vale como um brado de
alerta às altas autoridades e aos políticos do Brasil.
Isso pôsto, somos pela aprovação do
Requerimento nº 265, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 26 de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente –
Clodomir Milet, Relator – Carlos Lindenberg – Guido
Mondin.
PARECER
Nº 658, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 31,
de 1971 (nº 28-B/71, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo Sanitário
entre a República Federativa do Brasil e a República do
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Paraguai, firmado em Assunção a 16 de julho de
1971.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.

arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 47, de
1970, que declara de utilidade pública o Serviço
de Obras Sociais – SOS – com sede em
Pindamonhangaba,
Estado
de
São
Paulo,
considerado rejeitado em virtude de ter recebido
parecer contrário, quanto ao mérito da Comissão a
ANEXO AO PARECER
que foi distribuído.
Nº 658, DE 1971
Sôbre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na Câmara
REQUERIMENTO
dos Deputados).
Nº 277, DE 1971
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I, da
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
Constituição, e eu, ....................................................., requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo nº
36, de 1971 que aprova o texto da Convenção para
DECRETO LEGISLATIVO
evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
Nº , DE 1971
em matéria de Impostos sôbre o Rendimento,
firmada entre o Brasil e a República Francesa em 10
Aprova o Acôrdo Sanitário entre o Govêrno da de setembro de 1971, a fim de que figure na Ordem
República Federativa do Brasil e o Govêrno da do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
República do Paraguai, firmado em Assunção, a 16
1971. – Ruy Santos.
de julho de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Sanitário entre o
Govêrno da República Federativa do Brasil e o
Govêrno da República do Paraguai, firmado em
Assunção, a 16 de julho de 1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
(Pausa.)
A Presidência recebeu, do Governador do
Estado do Pará, ofício solicitando autorização do
Senado Federal para realizar operação de
empréstimo externo, no valor de até US$
10.000.000,00 (dez milhões de dólares norteamericanos) para complementar o programa de
investimentos na infra-estrutura econômica estadual
no período de 1972/74.
A matéria será despachada às Comissões de
Finanças e de Constituição e Justiça.
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos
têrmos do art. 179 do Regimento Interno, determinou o

REQUERIMENTO
Nº 278, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo nº
37, de 1971 que aprova os textos da Convenção
Postal Universal, do Protocolo Adicional à
Constituição da União Postal Universal e do Acôrdo
Relativo às Encomendas Postais, assinados em
Tóquio, durante o XVI Congresso da União Postal
Universal, realizado em outubro de 1969, a fim de
que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 279, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Decreto Legislativo nº 38, de 1971, que aprova
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o texto da Convenção sôbre Comércio de Trigo,
1971, concluída em Genebra, em janeiro e fevereiro
de 1971, a fim de que figure na Ordem do Dia da
Sessão seguinte.
Sala das Sessões em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 280, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução nº 61, de
1971, que aprova as contas do Govêrno do Distrito
Federal, relativas ao exercício de 1970, a fim de que
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 281, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução nº 62, de
1971 que autoriza a Prefeitura do Município de
São Paulo a adquirir através da Companhia do
Metropolitano de São Paulo (METRÔ), mediante
financiamento externo, equipamentos e serviços para
implantação do Sistema Terceiro Trilho, da linha
prioritária (Norte-Sul), a fim de que figure na Ordem
do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – Os
projetos a que se referem os requerimentos aprovados
serão incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra, como Líder, o nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder.
Lê o seguinte discurso.): – Mais algumas
Sessões, Sr. Presidente, e aqui estaremos
todos, como de elogiável costume, reafirmando
uns aos outros, e a quantos – imprensa, as-

sessores, funcionários – nos acompanharam no
primeiro ano desta legislatura protestos de mútua
compreensão e desejando sempre votos de
felicidade.
Entendi melhor antecipar, por isso mesmo, o
balanço da jornada percorrida, a fim de que não me
coubesse marcar, com palavras de desencanto, o
momento da despedida.
Ao têrmo desta primeira etapa, muitas
esperanças, que a Nação alimentava, resultaram
perdidas. Diante do pouco que realìsticamente se
esperava, no caminho da recuperação democrática,
o saldo positivo foi pràticamente nulo. Alegar-se-á,
Sr. Presidente, que funcionaram normalmente os
três Pôderes. Mas o Judiciário não recuperou
aquelas garantias, que conferem a seus Juízes a
segurança no julgar e a certeza do cumprimento de
suas decisões. O Govêrno dirá que não se valeu dos
podêres discricionários, que detém, para coagir
magistrados e desrespeitar julgados. Mas isso,
êsse favor, não basta. Com o Executivo continua
a faculdade de fazê-lo, quando o pretender,
no exercício de uma suprema e injustificável
corregedoria.
No que tange ao Congresso, Srs. Senadores,
os esforços das Mesas das duas Casas, na
reformulação do processo legislativo, por mais
ingentes que fôssem, haveriam de esbarrar nos
entraves de uma emenda constitucional elaborada
com azedume de punição e agravada com a
vigência do Ato Institucional nº 5. É certo que
várias proposições foram votadas, tantas delas
convertidas em lei. Mas, em sua esmagadora
maioria, vizinha da totalidade, resultaram da iniciativa
do Super-Poder, em que se converteu o Executivo,
com a nossa tolerância. Parece, Sr. Presidente,
que o Legislativo ainda não se libertou do complexo
de culpa que lhe atribuiram os que, como
sempre acontece, não quiseram para si um
quinhão, maior ou menor, nos desacertos que
denunciavam. No cumprimento de uma ordem
constitucional, imposta à Nação por três chefes
militares, o Parlamento tem sido chamado, em
muitos casos, apenas para homologar decretos-leis,
impedido que ficou de aperfeiçoá-los, por mais
evidentes os erros que, entre nós e em todo mundo,
marcam indelèvelmente a legislação feita à ca-

– 561 –
pucha, sem os atritos, os embates, as conciliações
que caracterizam a atividade do Legislativo. E as
leis votadas muito pouco divergiram dos figurinos
executivos, aceitas emendas, quando o foram, em
pontos inteiramente secundários. Dêsse rol, que
me lembre, apenas escapou o Estatuto dos Partidos
Políticos, quando várias sugestões da Minoria
foram acolhidas. Mas será oportuno ajuntar que as
grandes reivindicações da agremiação oposicionista
resultaram desatendidas, e o partido oficial caminha
para o pleito municipal do próximo ano com tôdas
as facilidades, a começar pelo farto leque de
sublegendas, com que tentará esmagar, aliado à
ostensiva intervenção dos governadores escolhidos
pelo Executivo, o aguerrido, o heróico núcleo
adversário. E a entidade oficial surgirá, na porfia,
engrossada, ainda que não exaltada, pelos que na
hora undécima, às vésperas da sanção presidencial,
logo esqueceram os compromissos com o eleitorado
oposicionista, e se mudaram para os arraiais do
poder, onde, justiça seja feita, foram recebidos sem
entusiasmo e às vêzes com evidente desprêzo.
A fidelidade partidária, levada a excessos
nunca e por ninguém antes imaginados, ameaça
imolar novas e promissoras vocações políticas,
a
quem
nem
sequer
se
pede,
senão
excepcionalmente, o trabalho de votar em plenário.
Ao mesmo tempo desautoriza-se o trabalho das
Comissões, e pareceres conformes, ainda que
unânimes, ainda que produto de laboriosas
pesquisas dos ilustres parlamentares da Maioria, são
sumàriamente rejeitados, sem qualquer explicação
razoável. Essa prática, Sr. Presidente, acabará, se
convertida em regra geral, e por exclusiva culpa
nossa, por transformar o Parlamento em simples
chancelaria do Executivo, desestimulando aos
Congressistas que, silenciosamente, sem qualquer
divulgação, no seio dos órgãos técnicos, estudam
projetos e emendas. É necessário combater a
mentalidade, que infelizmente se vai criando, da
infalibilidade dos projetos e dos conselhos do
Executivo, e que nos cabe sòmente corrigir gritantes
erros gramaticais ou amaciar os desacêrtos mais
contundentes, arranhando a superfície dos projetos
sem lhes penetrar no âmago.
A tão decantada função fiscalizadora,
que
substituiria
no
Congresso
a

invasão pelo executivo da iniciativa parlamentar,
resultou
inútil,
não
só
pelo
flagrante
desaparelhamento material das duas Casas, que ora
se procura corrigir, como porque acabará por
alcançar sòmente, receio na regulamentação do art.
45 da Emenda Constitucional, os atos de natureza
financeira, praticados pelo Executivo.
Não funcionou, no ano legislativo que se
encerra, aqui e na Câmara dos Deputados, uma só
Comissão de Inquérito, esmagadas ali, pelo capricho
da Maioria, as tentativas feitas em caso de manifesto
interêsse público. E, salvo engano, as autoridades
do Executivo não foram incomodadas com
qualquer pedido de informações, a que – diga-se de
passagem – não estão obrigadas a responder, ao
menos de acôrdo com a letra do Regimento desta
Casa.
Um dilúvio de propaganda oficial, a que não
se permite escape uma arca, uma só que seja,
trombeteia as virtudes do Govêrno e de sua obra, na
tentativa de infiltrar na consciência nacional uma
imagem dessa almejada infalibilidade, que os fatos
desmentem. Enquanto isso não se nota, Sr.
Presidente, ainda nos horizontes mais remotos,
qualquer sinal de restauração da ordem democrática.
Justo o contrário é que se vê.
Já houve quem aventasse a prorrogação do
mandato presidencial, não se sabe se com o
propósito de testar sua repercussão nos diversos
círculos do País. Também vozes isoladas se elevam
contra o mandamento constitucional da eleição direta
dos novos governadores, como se a Revolução,
tantos anos transcorridos, ainda temesse a voz
soberana do povo.
Aperfeiçoa-se, ao mesmo tempo, o tão
decantado "modêlo brasileiro", que institui, na
história dos regimes políticos, uma estranha
democracia, a democracia do silêncio, êsse imenso
sudário que desaba sôbre os meios de comunicação
desde a da censura prévia imposta mesmo à
publicação de livros, ou confiada aos próprios
diretores e que, de tôdas as formas de censura,
é a mais rigorosa, até ao arbítrio de adiar os
acontecimentos de modo que êles ocorram na data
em que o Govêrno entende que sucederam, êsse
negro manto que leis de exceção estendem sôbre
os que estudam, sôbre os que trabalham, sôbre
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tôda a Nação que se pretende narcotizar com
dados estatísticos de desenvolvimento, sem
contraste possível, na crença de que ao homem
basta apenas mais pão, como nos regimes
totalitários, e desnecessária lhe é a liberdade,
oxigênio dos povos democráticos; êsse impenetrável
sigilo que ameaça desabar sôbre o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, justo
quando o Chefe da Nação se dirige àquele país onde
a liberdadade de opinião, de crítica, de informação
alcançou as notas mais altas; essa pesada mortalha
de segrêdo que desdobrou sôbre a escôlha
dos dirigentes estaduais e municipais, muita vez
contrariando as tendências naturais de cada região,
e sempre com sacrifício do voto direto, como se
as preferências impostas a algumas dezenas não
padecessem, sôbre os erros comuns aos dois
processos, o de não representar, expressa nas
urnas, a vontade popular; êsse véu impenetrável que
cobre, à discrição de quem os estabelece e nos
limites de quem os outorga, os decretos sôbre
segurança nacional, ainda nos tempos de paz; êsse
calar obrigatório, imposto a jovens e velhos, a
intelectuais e operários, a alunos e professôres,
a homens e mulheres, vigiados uns e outros pelos
mil ouvidos e olhos dos órgãos de segurança,
espalhados por todos os cantos, dos palácios às
choupanas, do Amazonas ao Chuí, das fronteiras do
oeste às praias banhadas pelo Atlântico.
O Movimento Democrático Brasileiro, nesta e na
outra Casa do Congresso, não tem faltado, tudo não
obstante, com a sua colaboração, a fim não retarde,
antes se acelere, o desenvolvimento do País, no
desdobrar de um processo que, com maior ou menor
intensidade, se iniciou há muitos anos e que não pode
e nem deve parar. Mas, a par disso, não se afastará
da liça antes que se restaure, em sua plenitude, a
normalidade democrática, que – e sobejas são as
provas – não é incompatível com o progresso.
A plenitude democrática, todavia, não pode
depender tão sòmente do Sr. Presidente da
República, no cumprimento da palavra solenemente
empenhada, e em que a Nação confia sem reservas.
Mas isso não exclui, antes reclama, a colaboração
ativa e vigilante de tôdas as correntes políti-

cas, que desaguam na multiplicidade de suas
tendências,
prisioneiras
de
duas
legendas
ostensivas, no Congresso Nacional.
Ao falar perante a Assembléia-Geral das
Nações Unidas, o Ministro das Relações Exteriores
do Dahomey, recordava, entre palmas, a frase que
escutara de seu mestre-escola: "Le soleil que nos
eclaire n'est pas fait pour nous voir indefiniment
pleurer".
Permita-me, Sr. Presidente, encerrar esta
breve oração, marcada de tanto desencanto, com as
palavras de Mr. Michel Ahouanmenou. Sim, Srs.
Senadores, o sol que nos ilumina não há de nos ver
chorar indefinidamente esta hora sombria da vida
democrática brasileira. Um dia – e de nós dependerá
se mais cedo ou mais tarde, – o sol há de banhar o
reencontro do Brasil com o desenvolvimento, mas
também com a liberdade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, como
Líder da Maioria.
O SR. FILINTO MÜLLER (como Líder. Sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, ao chegar
hoje ao Senado, o nobre Senador Nelson Carneiro,
com a gentileza que o caracteriza, comunicou-me
que teceria algumas considerações, à guisa de
relatório, dos trabalhos do seu Partido, nesta Sessão
Legislativa prestes a encerrar-se.
Pensei em ler o seu discurso, meditar sôbre as
considerações que aqui viria tecer para, depois,
tranqüilamente, responder às possíveis objeções que
êle apresentasse, as possíveis restrições ao que
ocorre no Brasil, neste momento.
Mas verifico, Sr. Presidente, que o nobre
Senador Nelson Carneiro molhou a pena num tinteiro
cheio de pessimismo para, com pessimismo e com
desalento, traçar um quadro que não corresponde,
absolutamente, à realidade brasileira.
Para
responder
ao
nobre
Senador
Nelson Carneiro, creio que não haveria melhor
caminho do que imprimir-se fartamente o
seu discurso e distribuí-lo por todo o Brasil,
por tôdas as regiões do nosso País – pela Ama-

– 563 –
zônia, que está sacudida por um ritmo de progresso
e de trabalho; pelo Nordeste, que aguarda, ansioso,
se ponha em execução o PROTERRA; pelo CentroOeste, que vibra de entusiasmo com a implantação
próxima e já em andamento do PRODOESTE; pelo
Sul do País, que trabalha, que se desenvolve, que
acumula a riqueza e ajuda o Brasil a enriquecer.
Gostaria, Sr. Presidente, que o próprio
Senador imprimisse milhões de exemplares dêsse
discurso e os espalhasse pelo Brasil afora, para que
o povo brasileiro pudesse, êle sim, julgar o que foi
dito aqui e compenetrar-se, mais uma vez, de que, à
falta de argumentos, à falta de elementos positivos e
dados objetivos que permitam uma crítica à ação do
Govêrno, a nobre Oposição, aqui representada pelo
eminente Senador Nelson Carneiro, limita-se a pintar
um quadro negro, a cobrir-se ela própria, debaixo de
uma mortalha de pessimismo que não corresponde à
realidade exuberante de todo o País. (Muito bem!)
Falou, de início, o eminente representante do
MDB sôbre uma Maioria que vai esmagando as
aspirações da Oposição e quase se transformando
em unanimidade.
Nós não queremos, Sr. Presidente, partido
único; nós não queremos unanimidade nas casas do
Parlamento, mas essa Maioria é o resultado da
vontade do povo. Foi o povo que votou, e votou
livremente. (Muito bem!) Acorreu às urnas para
manifestar sua opinião, sua vontade. Se existe uma
esmagadora maioria no Senado e na Câmara, essa
maioria não representa outra coisa senão a vontade
popular, que os legítimos democratas, como deve
ser o nobre Senador Nelson Carneiro, devem
respeitar e aplaudir.
Diz S. Ex.ª que marchamos para as
eleições municipais, onde o eleitorado vai, mais
uma vez pressionado pelos governos, acorrer às
urnas para eleger seus prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores.
Sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, que nenhum
Governador baixará de sua altitude de Chefe de
Executivo Estadual para fazer pressão no eleitorado;
sabem V. Ex.as os nobres Senadores e sabe a
Nação que o eleitorado vai comparecer às urnas,
no próximo ano, para organizar as comunas brasilei-

ras, livremente, para livremente manifestar sua
vontade, para livremente escolher seus candidatos.
Mas o eminente Senador, interpretando os
sentimentos da Bancada do MDB, já antevê uma
pressão, para justificar, mais uma vez, a derrota que
há de sofrer. (Muito bem!)
Não queremos, Sr. Presidente – repito –
partido único, mas gostaríamos que o nobre Senador
Nelson Carneiro, representando o pensamento da
sua Bancada, tivesse, pelo menos, uma palavra de
esperança, para ir ao encontro dos anseios, das
aspirações e dos sentimentos do povo brasileiro.
Quem se divorcia dos sentimentos do povo, quem
fica voltado para o passado que não tornará,
certamente que se transformará na estátua de sal,
porque não terá condições de fazer vibrar aquêles de
quem emana legìtimamente o poder – o Poder
Legislativo e o Poder Executivo – para cumprir um
dever para com a Pátria, para com a Nação.
Sr. Presidente, eu me absterei de responder
ao discurso de pessimismo do meu eminente colega
e velho amigo, porque não necessito respondê-lo.
Tenho a plena convicção de que será um discurso a
mais, que não terá a menor repercussão no
sentimento popular. S. Ex.ª alega que há censura,
que a imprensa não pode criticar. Todos os dias,
porém, lemos os jornais dêste País, de Norte a Sul, e
nêles encontramos críticas e restrições aos políticos,
ou, quando mais não seja, notícias que procuram
focalizar, especìficamente, a Oposição, sem a menor
referência à atuação eficiente, patriótica e brilhante
de elementos da Maioria, na Câmara dos Deputados
e no Senado da República.
Não sei de que podem queixar-se os
eminentes representantes da Oposição no
Parlamento. Alegam que não se restabeleceu a
integridade da democracia na nossa Pátria. Mas
essa democracia pela qual se bate o nobre
Senador é uma democracia, seguramente, que
se entregará de mãos atadas aos sopros das
aventuras do terrorismo para destruir o que existe
de civilização em nossa Pátria. Êsses mesmos
que clamam por uma liberdade para destruir
e não para construir seriam, certamente,
porque são sinceros nos seus pontos de vista, as
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primeiras vítimas da anarquia que se implantasse em
nosso País. (Muito bem!)
Sr. Presidente, todos confiamos na ação do
Govêrno da República. Temos confiança na atuação
do Govêrno da Revolução, que se implantou para
impedir que o País descambasse para a desordem e
para a anarquia, e que vem lutando para construir
uma Pátria rica, capaz de, com essa riqueza,
amparar todos os brasileiros no território nacional.
Por isso aqui damos apoio às proposições que
nos manda o Poder Executivo. Não queremos aquela
facilidade de apresentar projetos, de acumular
projetos nas Casas do Parlamento (Muito bem!),
projetos com fins exclusivamente demagógicos,
como ocorria antigamente, e que, depois de anos e
anos, ficavam a encher os arquivos, porque eram
inspirados em interêsses locais ou pessoais e não
tinham a sustentá-los a base, o alicerce do
conhecimento perfeito que deve haver dos
problemas a serem equacionados.
Hoje, temos nova orientação constitucional. O
Poder Executivo tem, realmente, atuado, enviando
projetos ao Legislativo; mas o Poder Executivo
dispõe dos elementos de que nós não dispomos, dos
elementos técnicos, dos elementos de informação
para elaborar tais proposições. Nesta hora que
estamos vivendo, graças à atuação pessoal de V.
Ex.ª, Sr. Presidente, o Senado procura aparelhar-se
para a realidade da vida política do Parlamento, no
intuito de bem cumprir sua missão. Sabe V. Ex.ª – e
V. Ex.ª o sentiu, ao assumir essa presidência que
tanto tem sabido honrar...
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito bem!
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...que nós não
dispomos de uma assessoria técnica à altura das
necessidades do Senado. A assessoria com que
contamos, apesar de realmente capaz e muito
esforçada, não dispõe de elementos suficientes para
atender às nossas reais necessidades. Assim,
o que aqui fazemos é fruto da dedicação, do
interêsse, do patriotismo, do esfôrço e, muitas vêzes,
de gastos pessoais dos Senadores, para estar

em condições de bem desempenhar o seu mandato.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito bem!
O SR. FILINTO MÜLLER: – Agora, vamos ter
uma organização nova, graças à visão e à atuação
esclarecida de V. Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não.
O S. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª, no
princípio de seu discurso, aconselhou até, em têrmos
de desafio, que se divulgasse, amplamente, por tôda
a geografia do Brasil, o discurso pessimista do Sr.
Senador Nelson Carneiro. Mas, agora, mantida a
interlocução, através da réplica de V. Ex.ª, e que foi
um dos melhores discursos que, ouvi aqui no
Senado, de defesa do Govêrno...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Generosidade de
V. Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – ... V. Ex.ª me
permitirá a apresentar um substitutivo ao seu projeto:
é que se consulte aos homens de responsabilidade
e de isenção, dêste País, sôbre o que deve ser
divulgado – se o discurso do Líder do MDB ou
o discurso de V. Ex.ª Tenho certeza de que a
opção será, esmagadoramente, em favor do
pronunciamento de V. Ex.ª, ao mesmo tempo em
que a peça do Líder do MDB será arquivada
definitivamente.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato, nobre
Senador Eurico Rezende, pelas animadoras
palavras de V. Ex.ª, ditadas pela amizade e pela sua
generosidade.
Sr. Presidente, não estava preparado
para fazer o discurso. Não sabia que teria que
ocupar a tribuna, hoje, para debater com orador
tão eminente e brilhante como o Sr. Senador
Nelson Carneiro.
O SR. EURICO REZENDE: – Sem razão.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas sinto
que não podia deixar para o dia seguinte a
resposta. Assim, nobre Senador Eurico Rezende,
V. Ex.ª me traz um aplauso que é muito grato
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aos meus sentimentos. Obrigado a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, desejo terminar.
O
nobre
Senador
Nelson
Carneiro
fêz referência a restrições à liberdade. No Brasil, só
há restrição à liberdade de destruir, só há restrição
aos assaltantes de bancos, de mercados, aos
seqüestradores. Fora disto, não há restrições. Fora
disto, funciona livremente o instituto de habeas
corpus. Só não há habeas corpus para os que
procuram destruir a ordem constitucional vigente,
através de violências contrárias aos sentimentos de
todo o povo brasileiro.
Falou S. Ex.ª num farto sistema de
propaganda. Nós não conhecemos êsse sistema de
propaganda, porque a propaganda do Govêrno
Revolucionário do General Emílio Médici é feita pela
bôca do povo. (Muito bem!)
O SR. EURICO REZENDE: – Vá o Senador
Nelson Carneiro ao Maracanã e verá o que é
popularidade!
O SR. FILINTO MÜLLER: – É o povo
brasileiro que aplaude êsse Govêrno, que faz a
propaganda dêste Govêrno. Basta o Presidente
aparecer em público e é aplaudido pelo povo
livremente. Se alguma reclamação faz o povo é
quanto ao serviço de segurança, que não pode ser
abandonado, porque o povo gostaria de agarrar
nos braços o Presidente Médici, porque o povo
brasileiro sente que o Govêrno da Revolução está
correspondendo às suas aspirações, aos seus
anseios de ordem, de paz e de liberdade. (Muito
bem!)
Sr.
Presidente,
encerro
as
minhas
considerações, fazendo um apêlo para que, no
próximo ano, possamos continuar aqui a trabalhar.
Cada qual no seu setor – a Oposição no seu e nós
no nosso – fiscalizando-nos mútuamente, traremos
a contribuição de nosso esfôrço e de nosso
patriotismo. Aqui estaremos, nós da ARENA, com o
idealismo que nos anima e, espero, o Senador
Nelson Carneiro com sua pena embebida num pouco
de otimismo, quando escrever sua apreciação sôbre
os trabalhos do próximo ano.
Temos
confiança
no
Brasil,
temos
confiança
no
futuro,
temos
certeza
de
que
o
povo
brasileiro
está
sendo

bem dirigido, temos certeza de que nós, no
Parlamento, estamos cumprindo com o nosso dever
com esfôrço e com dedicação, sem a preocupação
de hostilizar tudo o que venha do Poder Executivo,
mas sim, com a preocupação de colaboração porque
a harmonia de podêres é isso – é o entendimento, é
a troca de idéias. Isso aqui se fêz, como ocorreu no
caso do Estatuto dos Partidos Políticos.
Êsse entendimento muitas vêzes não vem a
público mas existe através das lideranças. Estamos
realizando aquilo que a Constituição recomenda: a
harmonia dos podêres para a obra comum de
grandeza da nossa Pátria. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item único
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 74, de 1971 (nº 309-B/71, na Casa de
origem), que "dá nova redação ao Código de
Propriedade Industrial e adota outras providências
(incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa
de interstício concedida, na Sessão anterior)" tendo:
PARECER, sob nº 633, de 1971, da Comissão
Especial, favorável, com as Emendas de Redação
números 12 a 14-R que oferece, e contrário às
Emendas nos 1 a 11.
Em discussão o projeto e as emendas.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador
José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Casa está chamada a se pronunciar,
hoje, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 74,
de 1971, que dá nova redação ao Código de
Propriedade Industrial e adota outras providências.
Fomos
Relator-Geral
da
matéria
na
Comissão Especial. Cumpre-nos, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em face da significação para o
desenvolvimento dêste País, que representa o
projeto ora apreciado pelo Senado, tecer algumas
considerações.
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De início, desejo assinalar que na Câmara dos
Deputados o projeto mereceu ampla discussão.
Erigiu-se, ali, a Comissão Especial num forum de
debates, e participaram dos estudos dêste projeto
todos os setores especializados e interessados
na matéria. Foram ouvidos os Presidentes das
Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e
da Agricultura; o Presidente da Associação Brasileira
de Agentes de Propriedade Industrial, o Presidente
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o
Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, o eminente
economista Marcus Vinicius Pratini de Moraes.
O trabalho, na Câmara dos Deputados, se
desdobrou através do sistema de relatórios parciais,
trabalho êsse a cargo dos nobres Deputados Harry
Sauer, Aldo Lupo e Mario Nardini, cabendo a
elaboração do relatório geral ao Deputado Célio
Borges, uma das mais brilhantes figuras de juristas e
uma das belas expressões da representação popular
vinda do Estado da Guanabara.
O trabalho, portanto, na Câmara dos
Deputados, merece o reconhecimento da nossa
parte, porque cuidadoso na busca de traduzir, na
nova lei, os interêsses das partes, sobre-pondo-se a
todos êles, o supremo interêsse da Nação. Na
Câmara dos Deputados, elaborado foi o substitutivo,
que é a peça ora discutida no Senado da República.
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, no
relatório geral que apresentamos à Comissão
Especial, destacamos os principais aspectos
dêsse substitutivo. Inovações foram feitas, como a
concessão do privilégio ao modêlo de utilidade,
que constitui inovação importante e representa
estímulo ao pequeno e médio industrial nacional, o
conceito de "estado da técnica" introduzida no
projeto, representa a possibilidade no interêsse
público de disciplinar o problema do privilégio
das invenções, das marcas e dos desenhos que
já estejam no domínio público e integram o
patrimônio de coletividade. Êsse conceito é muito
mais amplo do que o anteriormente adotado
na legislação consubstanciada no Decreto-lei nº
1.005, de 1969, e representa, também, um
denominador comum no pensamento dos técnicos
e dos juristas em tôrno da matéria. Um as-

pecto bastante interessante, que deve ser
colocado em realce, é o que diz respeito à
posição do trabalhador inventor, que foi
devidamente considerada no projeto, bem como
as resultantes da atividade do trabalhador
brasileiro em emprêsas vinculadas aos capitais
estrangeiros, determinando-se, na lei, que
qualquer invento ou aperfeiçoamento decorrente
de contrato, na forma do que dispõe o Código,
será obrigatória e prioritàriamente patenteado no
Brasil.
Dessa forma, pelo trabalho, pela inteligência e
a técnica dos nossos operários e dos nossos
engenheiros, quando contribuírem nas emprêsas de
capital estrangeiro para a melhoria da tecnologia,
não iremos pagar "royalties".
Dos aspectos de modificação do projeto,
o mais importante é relativamente ao processo,
tendo sido eliminados os recursos do Conselho da
Propriedade Industrial. Essa eliminação representou
uma preocupação de imprimir celeridade à solução
dos processos, evitando-se delongas prejudiciais
aos interêsses das partes e ao interêsse nacional,
desburocratizando assim, o setor, conferindo-se
assim, dinamismo para êsses assuntos de patente e
que tanta repercussão tem no Brasil de hoje, que
marcha no largo caminho do desenvolvimento.
Consideramos o projeto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, como uma afirmação nacional da nossa
consciência de desenvolvimento. Tem êle, portanto,
flexibilidade para tornar céleres as negociações em
tôrno da importação da tecnologia, das adaptações
tecnológicas e da defesa da nossa própria
tecnologia. Representa uma contribuição válida para
o nosso estágio de desenvolvimento e merece, como
mereceu, na Câmara dos Deputados, aprovação,
sob elogios, do Senado da República.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
analisamos êstes ângulos, para que, na
informação ampla que nos cumpre dar em tôrno
das grandes diretrizes da legislação contida
no Código de Propriedade Industrial, de máximo
interêsse para o Brasil, possamos realmente,
ao fim desta Sessão Legislativa, dizer que,
com êste projeto, estamos dando também
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nossa
contribuição,
através
da
melhoria
que emprestamos a êle, na colaboração entre
o Legislativo e o Executivo. Estamos dando
uma contribuição válida para o processo de
desenvolvimento, para o atendimento das
aspirações maiores do Govêrno, que são
aquelas que dizem respeito ao crescimento e à
prosperidade do País.
Estas, Sr. Presidente, as considerações
que desejávamos formular na hora em que
o Senado Federal é chamado a votar o
nôvo Código de Propriedade Industrial. Êsse
Código
traduz
os
interêsses
do
Brasil
desenvolvido e representa um instrumental
jurídico, no que se relaciona com tecnologia, a
patente, e o estímulo e a criação de inventos.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Continua em discussão o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Líder da Minoria.
O SR. NELSON CARNEIRO (como Líder
da Minoria. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, êste projeto é da maior relevância,
porque constitui um Código. É um estatuto e, na
escala das leis, da maior significação.
O nobre Relator acaba de proferir o seu
parecer, e examinou as numerosas emendas
oferecidas, muitas delas ou quase tôdas, de
minha autoria, traduzindo as conclusões dos
estudos realizados na Ordem dos Advogados do
Brasil, das quais participaram profissionais que
se dedicam ao estudo e à prática do Direito
Industrial.
Daí, Sr. Presidente, ser impossível, nesta
oportunidade, tecer aquelas considerações que o
douto parecer reclama. Por isso, pediria a V. Ex.ª
que me considerasse inscrito para, na primeira
Sessão, continuar a discussão da proposição e
trazer, na ocasião, as objeções que, acaso, tenha
a oferecer ao parecer que acaba de ser
pronunciado pelo ilustre Senador José Lindoso.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Registro o que foi solicitado pelo nobre Líder
da Minoria e, na conformidade do disposto
no inciso XI, do artigo 392 do Regimento
Interno, o projeto será incluído na Ordem

do Dia de Sessão a ser prèviamente convocada por esta
Presidência, para o fim de ouvirmos a palavra do nobre
Líder, após o que esta Presidência encerrará a
discussão, promovendo, então, a votação da proposição.
Reitero ao Plenário a declaração feita na
Sessão anterior: devido à sua natureza, êste projeto
é incluído, com exclusividade, na Ordem do Dia, na
conformidade de disposição regimental.
Convoco os Srs. Senadores pára outra Sessão
Extraordinária, hoje, às 15 horas e 30 minutos, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Regimento nº 257,
de 1971, de autoria do Sr. Senador Adalberto Sena,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso pronunciado pelo Senhor Secretário de
Educação e Cultura do Distrito Federal, Professor Júlio
Cachapuz de Medeiros, na solenidade de instalação do
Centro de Ensino de 1º Grau da Ceilândia, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 613, de 1971.
da Comissão:
– Diretora.
2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 618, de 1971), do Projeto de Lei do
Senado nº 90, de 1971-DF, que isenta do pagamento
dos impostos predial e territorial urbano e de
transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos
por componentes da Fôrça Expedicionária Brasileira.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 83, de 1971 (nº 504-B/67, na Câmara dos
Deputados), que aprova alterações na ortografia da
língua portuguêsa e dá outras providências, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 623, de 1971,
da Comissão:
– de Educação e Cultura.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 36, de 1971 (nº 51-B/71, na Câ-
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mara dos Deputados), que aprova o texto da do Dia em virtude de dispensa de interstício
Convenção para evitar a dupla tributação e concedida na Sessão anterior), tendo:
prevenir a evasão fiscal em matéria ae impostos
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 638, de 1971,
sôbre o rendimento, firmada entre o Brasil e a
República Francesa em 10 de setembro de 1971 da Comissão:
– de Relações Exteriores.
(incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
7
anterior), tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 634 e
Discussão, em turno único, do Projeto de
635, de 1971, das Comissões:
Resolução nº 01, de 1971 (oferecido pela Comissão
– de Relações Exteriores e
do Distrito Federal em seu Parecer nº 639, de 1971),
– de Finanças.
que aprova as Contas do Govêrno do Distrito
Federal, relativas ao exercício de 1970 (incluído em
5
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na Sessão anterior), tendo:
Discussão, em turno único, do Projeto de
PARECERES, sob nos 639-A e 640, de 1971,
Decreto Legislativo nº 37, de 1971 (nº 45-A/71, na
das
Comissões:
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
Convenção Postal Universal, do Protocolo
Adicional à Constituição da União Postal constitucionalidade;
– de Finanças, favorável.
Universal e do Acôrdo Relativo às Encomendas
Postais, assinados em Tóquio, durante o XVI
8
Congresso da União Postal Universal, realizado
em outubro de 1969 (incluído em Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstício concedida
Discussão, em turno único, do Projeto de
na Sessão anterior), tendo:
Resolução nº 62, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Finanças em seu Parecer nº 653, de 1971), que
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 636 e autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a adquirir
637, de 1971, das Comissões:
através da Companhia do Metropolitano de São Paulo
– de Relações Exteriores e
– METRÔ – mediante financiamento externo,
– de Transportes.
equipamentos e serviços para implantação do Sistema
Terceiro Trilho, da linha prioritária (Norte/Sul), tendo:
6
PARECER, sob nº 654, de 1971, da
Discussão, em turno único, do Projeto Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
de Decreto Legislativo nº 38, de 1971 (nº 49-B/71,
na Câmara dos Deputados), que aprova o constitucionalidade e juricidade.
Está encerrada a Sessão.
texto da Convenção sôbre Comércio de
(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 25
Trigo, 1971, concluído em Genebra, em
janeiro e fevereiro de 1971 (incluído em Ordem minutos.)

181ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
Às 15 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Estavas – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –

OFÍCIOS

Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir

DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Milet – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Távora

–

Waldemar

Alcântara

–

Wilson

Encaminhando à revisão do Senado, autógrafo
Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire – dos seguintes projetos:
Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 1971

Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello
– Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Leandro

(Nº 35-A/71, na Casa de origem)

Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –

Aprova as contas da Rêde Ferroviária Federal
Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto S.A., relativas ao exercício de 1958.
– Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Gustavo

Capanema

–

Magalhães

Pinto

–

Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando
Zancaner – Benedito Ferreira – Emival Caiado –
Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto Müller
– Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos Leão –
Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos –
Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin –

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pela Rêde Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1958, na forma do parágrafo único, art.
34, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, com as
ressalvas aos valores que a emprêsa esteja apurando
junto a eventuais responsáveis pagadores ou
detentores de fundos.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Tarso Dutra.

AVISO 0643-P-66, DO TRIBUNAL DE
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): CONTAS DA UNIÃO
– A lista de presença acusa o comparecimento de
Senhor Presidente.
62 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
Tenho
a
honra
de
submeter
à
declaro aberta a Sessão.
consideração do Congresso Nacional, pe,
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lo alto intermédio dessa egrégia Câmara, nos têrmos
do resolvido por êste Tribunal, em Sessão de 13 de
julho corrente, os autos das contas das Rêde
Ferroviária Federal S.A., referentes aos exercícios de
1957 a 1963, com todos os elementos que os integram,
acompanhado do parecer emitido pelo Relator, Senhor
Ministro Antônio Broxado da Rocha, ao qual se
incorpora o voto proferido anteriormente pelo mesmo
Relator, quando da apreciação das contas da
mencionada Autarquia, atinentes ao exercício de 1960.
2. Esclareço, outrossim, a V. Ex.ª que êsse
encaminhamento não se reveste do caráter de
Parecer conclusivo, nem importa responsabilidade
pela legalidade e regularidade das despesas, visto
não ser possível o exame aritmético e moral das
mesmas contas, sem um contrôle efetivo da
Emprêsa, à falta de quaisquer registros ou anotações
a respeito.
Reitero a V. Ex.ª protestos de elevada estima
e consideração. – Wagner Estelita Campos, no
exercício da Presidência.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 1971
(Nº 34-A/71, na Casa de origem)
Aprova as contas da Rêde Ferroviária Federal
S.A., relativas ao exercício de 1957.

mara, nos têrmos do resolvido por êste Tribunal, em
Sessão de 13 de julho corrente, os autos das contas
da Rêde Ferroviária Federal S.A., referentes aos
exercícios de 1957 a 1963 com todos os elementos
que os integram acompanhado do parecer emitido
pelo Relator, Senhor Ministro Antônio Broxado da
Rocha, ao qual se incorpora o voto proferido
anteriormente pelo mesmo Relator, quando da
apreciação das contas da mencionada Autarquia,
atinentes ao exercício de 1960.
2. Esclareço, outrossim, a V. Ex.ª que
êsse encaminhamento não se reveste de
caráter de Parecer conclusivo, nem importa
responsabilidade pela legalidade e regularidade
das despesas, visto não ser possível o
exame aritmético e moral das mesmas contas,
sem um contrôle efetivo da Emprêsa, à falta
de quaisquer registros ou considerações a
respeito.
Reitero a V. Ex.ª protestos de elevada estima
e consideração. – Wagner Estelita Campos, no
exercício da Presidência.
(À Comissão de Finanças.)
PARECER
PARECER
Nº 659, DE 1971
da Comissão de Economia, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 89, de 1971 (nº 470-B/71,
na Câmara), que acrescenta parágrafos ao artigo
11 do Decreto-lei nº 55, de 18 de novembro de
1966, que define a Política Nacional do Turismo,
cria o Conselho Nacional de Turismo e a
Emprêsa Brasileira de Turismo e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pela Rêde Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1957, na forma do parágrafo único, art.
34, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, com
as ressalvas aos valores que a emprêsa esteja
apurando junto a eventuais responsáveis pagadores
ou detentores de fundos.
Relator: Sr. José Lindoso
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
1. Nos têrmos do artigo 51 da Constituição,
vigor na data de sua publicação, revogadas as o Senhor Presidente da República submete à
disposições em contrário.
deliberação do Congresso Nacional o presente
projeto, que acrescenta parágrafos ao artigo 11
AVISO Nº 643, P-66 DO TRIBUNAL DE do Decreto-lei nº 55, de 1966, que define a
CONTAS
política nacional de turismo e dá outras
providências.
Senhor Presidente.
2. O texto da proposição em exame é o
Tenho
a
honra
de
submeter
à seguinte:
consideração
do
Congresso
Nacional,
"Art. 1º – O art. 11 do Decreto-lei
pelo alto intermédio dessa egrégia Câ- nº
55,
de
18
de
novembro
de
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1966, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
§ 3º – A EMBRATUR, para realização
dos seus fins, poderá organizar emprêsas
subsidiárias de economia mista.
§ 4º – Os Estatutos das subsidiárias serão
aprovados por decreto do Presidente da
República."
3. Na Exposição de Motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Sr. Ministro da Indústria
e do Comércio diz:
"A construção de novas rodovias, ligando
grandes centros populacionais, através de áreas
ainda muito pouco exploradas, exatamente
pela carência de acesso, veio oferecer segura
possibilidade ao incremento das atividades
turísticas, cuja coordenação e dinamização estão
a cargo da Emprêsa Brasileira de Turismo –
EMBRATUR.
Essa perspectiva, de real alcance social
e econômico, indica a necessidade de cuidar-se
da proteção e aproveitamento das regiões
beneficiadas,
visando-se,
primordialmente,
isentá-las da destruição, do desvirtuamento, da
poluição e da especulação imobiliária, fatôres
negativos que já têm prejudicado tantos recantos
nacionais.
Encontra-se em fase de elaboração o
Plano Diretor Regional de Turismo, destinado à
exploração econômica do turismo na área de
influência direta da BR-101, no trecho Rio/Santos,
cuja execução se pretende fazer através de
emprêsa subsidiária da EMBRATUR – sociedade
estruturalmente pequena, com quadro mínimo
de funcionários, na sua maioria técnicos,
contratando e subempreitando serviços às
emprêsas especializadas, o que possibilitará a
obtenção dos melhores resultados, com o menor
gasto.
Evidencia-se
a
necessidade
de
a
EMBRATUR dispor de instrumento ágil e flexível,
que concorra para a coordenação de tôdas as
iniciativas, estatais e particulares, convergentes
em cada região, de modo a harmonizá-las e
integrá-las numa ação comum.

A solução preconizada consiste na autorização
legal à EMBRATUR para a organização de
sociedades subsidiárias, de economia mista, também
agentes executivos do Conselho Nacional de
Turismo – CNTur, nas quais se aliaria o respaldo
oficial às vantagens de emprêsa econômica. Além
disso, com a possibilidade de carrear recursos de
fora da área federal, tais sociedades poderão
assimilar a experiência da iniciativa privada, com a
indispensável flexibilidade, sem causar maiores
ônus ao Tesouro. Terão, ainda, plena viabilidade
econômica, mediante renda garantida pela cobrança
de emolumentos aos que se interessarem na
aplicação de recursos em projetos de turismo e pela
prestação de outros serviços técnicos".
4. Convém, desde já, lembrar que,
recentemente, o Congresso Nacional aprovou o
Decreto-lei nº 1.191, de 1971, que estende até
dezembro de 1975, o prazo de concessão de
isenção do impôsto de renda aos empreendimentos
turísticos.
Por conseguinte, o presente projeto se
inscreve no conjunto de medidas que visam a
reformular o tratamento que, até esta data, vem
sendo dado a êsse tipo de atividade, de forma a
incrementar a participação do Brasil no setor, criando
condições para que se implante no país uma cadeia
hoteleira capaz de atrair turistas de tôdas as classes
de renda.
5. Como se sabe, o aludido Decreto-lei nº
55, de 1966, é parte integrante de uma política de
formação de capital, que, nas economias em
desenvolvimento, tem sido a do incentivo a
investir, que a estimula, e da poupança, que a
condiciona.
Realmente, êsse incentivo tem suas limitações
nas regiões de considerável procura de capital, isto
é, a variável instrumental "incentivo fiscal" é limitada
pela fraca dimensão do mercado interno e pela
deficiência do poder de compra.
Entendemos que essa dimensão do
mercado não depende, predominantemente, de
seus aspectos monetários, demográficos ou
geográficos, mas, isso sim, da produtividade e
do volume da produção, o que nos faz reingres-
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sar no problema de círculo vicioso da pobreza.
Êsse o motivo por que, em 1966, o País optou
pela diversificação dos incentivos, lançando-se em
atividades complementares como o são os serviços
de turismo, na medida em que os ingressos
propiciados pela exploração dêsse setor podem
representar uma excelente fonte de renda, capaz de
contribuir para o desenvolvimento, à semelhança de
outras nações, como, por exemplo, Espanha, Itália e
França.
6. Acontece, porém, que se avolumaram os
recursos advindos dessa política econômica de
incentivar os setores complementares, o que nada
mais representa que os efeitos paralelos e
contraditórios de tôda ação planejada.
Contudo, a eficaz utilização dêsses recursos
está a exigir melhores índices de produtividade, que,
antes de tudo, é uma questão administrativa, no
sentido de melhor combinar as diversas categorias
de trabalho, capital e recursos naturais, a fim de
prestar o mais útil conjunto de serviços.
A evolução da problemática do setor turismo,
portanto, está sugerindo, do ponto de vista
empresarial, novas condições de produtividade no
que se refere a condições técnicas (hotéis,
equipamentos, organização e contrôle), condições
humanas (responsabilidade e formação profissional)
e condições psicológicas, esta última representada
por uma nova mentalidade ou a capacidade da
população das regiões turísticas adaptarem seus
recursos intelectuais e conhecimento à evolução das
novas atividades e do seu gôsto pela variação e pela
novidade.
7. Para coordenar êsse elenco de atividades,
que está a seu cargo, a EMBRATUR carece de
nôvo organograma ou se transforma em uma
superemprêsa ou adota o sistema de subempreitada,
através de subsidiárias, problema administrativo
êsse semelhante ao da dualidade "centralizaçãodescentralização". O Govêrno optou pela última
alternativa, pleiteando a aprovação da criação de
emprêsas subsidiárias da EMBRATUR.
8.
Por
último,
convém
insistir
no fato de que essa política visa, sobretudo,
a
ampliar
de
maneira
agressiva
a

participação brasileira nesse mercado internacional,
o que significa, em têrmos nacionais, uma ação
conjunta com os Estados e Municípios, de forma a
acelerar o crescimento da renda no setor, matéria de
interêsse público relevante e urgente.
9. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Magalhães Pinto, Presidente – José Lindoso,
Relator – Augusto Franco – Wilson Campos – Milton
Cabral – Jessé Freire – HeIvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente lido irá à publicação.
Sôbre a mesa requerimentos de urgência que
serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 282, DE 1971
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 374,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Lei da Câmara nº 84/71 (nº 472-B/71, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Fazenda, em favor da Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
o crédito especial até o limite de Cr$ 13.100.000,00
para o fim que especifica.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Filinto Müller, Líder da Maioria.
REQUERIMENTO
Nº 283, DE 1971
Requeremos urgência, nos têrmos do art.
374, alínea b, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 1971 (nº 488B/71, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério da Educação, em
favor do Departamento de Assuntos Universitários,
o crédito especial de Cr$ 74.489,00 (setenta e
quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove
cruzeiros) para o fim que especifica.
Sala das Sessões, em 27 de novembro
de 1971. – Filinto Müller, Líder da Maioria.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
objeto de deliberação do Plenário, após a Ordem do
Dia.
Sôbre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 284, DE 1971
Sr. Presidente.
Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais,
que seja transcrita, nos Anais do Senado, "A
Ordem do Dia" do General Orlando Geisel,
Ministro do Exército, em homenagem aos nossos
compatriotas vítimas da Intentona Comunista de
1935.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – Sr. Presidente,
peço a palavra para justificar o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Guerra, para
justificar o Requerimento.
O
SR.
PAULO
GUERRA
(para
justificativa. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, entendo que, neste
dia, quase véspera do encerramento dos nossos
trabalhos, não pode o Senado Federal deixar
de juntar a sua palavra à voz que se levanta
uníssona, em todo País, para homenagear
àqueles que, fiéis aos próprios sentimentos da
nacionalidade, tombaram vítimas da traição que
tentara implantar, no Brasil, o regime da
escravidão marxista.
Hoje, decorridos 36 anos, Govêrno e
povo integrados, por um só sentimento, levantam
os seus pensamentos; em uma prece única, para
homenagear aquêles que, fiéis à causa do Brasil
livre e democrático, tanto se agigantaram em
sua defesa, escrevendo uma página de história
magnìficamente traduzida na "Ordem do Dia" do
Ministro Geisel.
Ouçamos, assim, o toque de silêncio,
que convida ao recolhimento da oração, por alma
dos bravos tombados. Que nossa mensagem
seja levada aos que tão esplêndidamente
nos
antecederam,
no
cumprimento
da
missão, conforme nos convida em sua oração

S. Ex.ª o Ministro do Exército, cujas palavras
encerram uma alerta à própria Nação para a
vigilância contra o inimigo. Êste – nós sabemos –
está encorajado pelas posições conquistadas na
América do Sul e amplia, cada dia mais, a sua
cobiça, nos subversivos e obstinados propósitos de
nos conduzir à escravidão marxista.
Esta, Senhores Senadores, a melhor maneira
de lutar pela causa da Democracia, de assegurar
os direitos humanos e de contribuir para o
desenvolvimento desta Nação que nasceu
consciente da sua liberdade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
requerimento será objeto de parecer da Comissão
Diretora.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
257, de 1971, de autoria do Sr. Senador Adalberto
Sena, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso pronunciado pelo Senhor
Secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal,
Professor Júlio Cachapuz de Medeiros, na
solenidade de instalação do Centro de Ensino de 1º
Grau da Ceilândia, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 613, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição requerida.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, PROFESSOR JÚLIO
CACHAPUZ DE MEDEIROS, NA SOLENIDADE DE
INSTALAÇAO DO CENTRO DE ENSINO DE 1º
GRAU DA CEILÂNDIA; QUE SE PUBLICA, NOS
TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 257/71, DE
AUTORIA DO SR. SENADOR ADALBERTO SENA,
Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e
Cultura
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Exmo. Sr. Senador Membro da Comissão do
Abril de 1971.
Senado para o Distrito Federal
Seis unidades escolares de pé se encontram,
Exmos. Senhores Secretários de Estado
como símbolo de firme decisão.
Magnífico Reitor da Universidade de Brasília
E a mudança começa.
Senhoras
E os barracos se alinham.
Senhores
E as famílias vão se instalando.
No início 100; depois, 1.000; mais tarde
1. IDÉIA E MÉRITO
10.000; no momento, acima de 60.000 sêres
humanos moram no mais nôvo agrupamento
Destas lonjuras, descortinamos Brasília e, da residencial da metrópole brasileira.
própria Brasília, recolhemos, aqui mesmo, nestas
Com água, luz, esgôto, pôsto médico,
paragens do Distrito Federal, o influxo que nos anima segurança etc.
e nos faz depositar fé imensa nos destinos da Pátria.
Confôrto desconhecido.
Na confluência dos melhores elementos
Ainda afastado do ideal.
naturais da região, acaba de nascer uma cidade.
Mas confôrto.
Projetada, após cuidadosos exames.
Foram elas – as escolas – os pilares da
Capaz de abrigar 100.000 pessoas.
grande arrancada, principalmente pela guarida
Com a missão de render outra que, se não era dispensada aos precursores, permitindo que, além
vergonha, dignidade não constituía.
da educação, outros atendimentos obrigatórios,
Tudo porque o Govêrno Prates da Silveira, tivessem vez.
alertando-se para o sério problema, resolveu
enfrentá-lo com determinação.
3. INAUGURAÇÃO E BATISMO
Tudo porque a Campanha de Erradicação de
Invasões – expressão da Comunidade, compreendendo
Na cidade nova, além das seis unidades
que devia ajudar o Govêrno a tornar legítima a idéia que já em funcionamento, estamos a inaugurar outro
parecia sonho, deliberou secundá-lo.
educandário e a construir mais dois.
Honra, pois, ao Govêrno do Distrito Federal
Êstes, como aquêle, em regime de urgência e
que, por intermédio de todos os seus órgãos, caráter emergencial.
plenamente integrados no objetivo saneador, cada
Nenhum, porém, que não tenha cunho
um na respectiva esfera de ação, movimentou meios, permanente ou duradouro.
possibilitando o milagre.
Não
são
prédios
provisórios,
mas
Honra, pois, à Campanha de Erradicação de definitivos.
Invasões que tão bem soube mobilizar os esforços
Tão bons como os melhores.
da comunidade, incutindo-lhes o sentimento de que a
Em distribuição, solidez e beleza, o recém –
urbe maior, por absorver as menores, é uma só e surgido nada fica a dever aos mais bem lançados
necessita da colaboração geral.
do Plano Pilôto e, sob certos aspectos, pode até
lhes causar inveja.
2. OPERAÇÃO E BASE
Dêle, sugestiva e algo diferente da
dos similares é a história, visto que sua
Dezembro de 1970.
construção acompanhou, no tempo, o curto
Nada fazia supor que a intenção em fato se período em que o projeto da Reforma do Ensino
converteria.
estêve no Congresso.
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Quando o ínclito Presidente Médici apreciou o
trabalho que lhe foi submetido pelo eminente Ministro
Jarbas Passarinho e terminou por enviá-lo ao
Senado e Câmara, o dinâmico Governador do
Distrito Federal – Hélio Pratas da Silveira deu
instruções a êste Secretário de Educação para que,
correspondendo às solicitações da Reforma, na
Capital da República, fôssem construídos, de
imediato, estabelecimentos de ensino que a ela
satisfizessem.
Daí, a inauguração dêste núcleo, batizado
"CENTRO DE ENSINO DE 1º GRAU DA
CEILÂNDIA", o primeiro que, no Distrito Federal –
quiçá no Brasil, aparece ajustado aos padrões da
Reforma, cuja implantação paulatina acontecerá,
efetivamente, a partir de 1972.
4. FINALIDADE E PRÊMIO
Senhores!
Lar é escola!
Escola é lar!
O estabelecimento que, neste instante, nos
agasalha é uma escola.
Portanto, um lar.
Benéfico e amplo lar do Govêrno do Distrito
Federal, da Secretaria de Educação e Cultura,
da Campanha de Erradicação de Invasões, da
Comunidade da Capital da República e,
particularmente, da população da Ceilândia.
Nêle, as crianças, os adolescentes, os jovens
e – por que não dizer – muitos adultos receberão
proveitosas lições, despertando, segundo o caso,
para a vida e para o mundo, protegidos das armas
imprescindíveis ao êxito.
Nêle, os habitantes da Ceilândia também
assimilarão os motivos capazes de lhes proporcionar
mais alegria atual, mais confiança no amanhã e mais
tranqüilidade para o espírito.
É nesta hora de regozijo, fundamentado
apenas na experiência de conhecer o semelhante,
permitimo-nos proclamar:
ninguém – do Govêrno ou da Comunidade – que
haja cooperado, busca relêvo individual ou específico
que ponha em evidência o esfôrço despendido.

Mais que qualquer outro, o prêmio cobiçado
por esta coorte de lidadores está nos horizontes
universais abertos para a ventura desta grei e
progresso desta gleba, tal como, de certa feita, ao
agradecer homenagem, ponderou Bilac:
"Operário modesto, abelha pobre,
De vós e para vós o mel fabrico
E abençôo a colmeia que nos cobre
Só do labor geral me glorifico:
Por ser da minha terra é que sou nobre!
Por ser da minha gente é que sou rico!"
5. IMPLANTAÇÃO DA REFORMA
Senhores!
Ao criar o Centro de Ensino de 1º Grau da
Ceilândia, a Secretaria de Educação e Cultura dá o
segundo passo para a implantação da Reforma do
Ensino.
O primeiro foi o anteprojeto do Plano Prévio,
enviado ao Conselho de Educação do Distrito
Federal, a 11 de outubro findo.
Os centros de ensino de 1º grau deverão
atender estudantes de 7 a 14 anos, da 1ª a 8ª séries.
Guardadas as conveniências, a solução
arquitetõnica aqui adotada será prescrita para os
demais centros de ensino de igual nível.
Irmão gêmeo dêste, dentro de duas semanas
no máximo, estaremos inaugurando o Centro de
Ensino de 1º Grau de Brazlândia – na ordem, pois, o
segundo da Capital da República.
Ainda em 71, a rêde se enriquecerá de
mais quatro unidades, parcelas do programa
presentemente em execução, no ensino elementar, o
qual verá seu têrmo, durante o 1º trimestre do ano
vindouro, quando ficarão prontas e serão entregues
as duas últimas obras do citado programa.
GAMA
1
–
LOCAL/ANO
1971
1972

CRUZEIRO
1
–

GAMA
–
1

TAGUATINGA
2 (Ceilândia)
1
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Por seu turno, do derradeiro programa do atual
ensino médio, deverá a rêde receber, em 72, um
ginásio polivalente na Asa Sul, além do conveniado
com a PREMEM.
Do recente programa aprovado pelo Govêrno
do Distrito Federal, por solicitação do Grupo de
Trabalho que está cuidando de implantar a Reforma,
até julho de 1972, deverão estar concluídos e em
uso mais vinte e três centros de ensino de 1º grau:
CRUZEIRO
GUARÁ.
GAMA
TAGUATINGA
BRAZLÂNDIA.
SOBRADINHO
PLANALTINA

–2
–5
–6
–3
–1
–4
–2

Assim, a Secretaria de Educação e Cultura
enfatiza não apenas a implantação do regime
educacional nascente, mas ainda o atendimento da
população das cidades satélites.
Apraz-nos comunicar, nesta altura, que o Sr.
Governador nos transmitiu instruções, no sentido de
que ao programa de 72 juntássemos o de 73.
Isto é prova insofismável de que, antecipandose aos perigos de uma demanda sempre imprevisível
aqui, diligencia vencer o tempo na solução dos
complexos problemas da área educacional.
A título de informação, esclarecemos agora
que haverá, em cada centro de ensino de 1º grau,
duas salas para o pré-escolar.
No ano em curso, temos 3.115 alunos em
Jardins de Infância e quase todos no Plano Pilôto.
A expansão prevista para 1972 é superior a
3.450 alunos de seis anos de idade – aumento de
110% da matrícula, quase que por inteiro nas
cidades satélites.
6. ATIVIDADES
EDUCAÇÃO

DA

SECRETARIA

DE

Senhores!
Não se pode deixar de levar em conta, quando
se trata da Secretaria de Educação e Cultura do
Distrito Federal, que iniciativas como a presen-

te são merecedoras de destaque e justificam dias de
festa.
Poucos são, porém, os que se apercebem do
volume de serviços por ela prestados.
Cotidianamente.
Mês a mês.
Ano a ano.
De 1964 a 1971, a matrícula nas escolas da
rêde oficial foi multiplicada por 4, crescendo em
300%.
No ano corrente, há quase 154.000 estudantes
do Supletivo e dos Jardins de Infância ao Colegial,
desde manhã cedo até 11 horas da noite, em
educandários mantidos pela Secretaria de Educação
e Cultura.
No Distrito Federal, 20% da população
freqüenta escolas do antigo primário, 9% do antigo
médio e 2% da universidade.
A Capital da República torna-se, dêste
modo, ràpidamente, cidade estudantil, pois já
registra a matrícula de 31% de sua população
total,
do
pré-primário
à
pós-graduação
universitária.
Dos habitantes da metrópole brasileira, 25%
estão em classes da Secretaria de Educação e
Cultura.
Quer dizer, em cada 4, 1 freqüenta escola
pública.
Com sistema tão amplo e tão abrangedor, com
sobrecarga anual de matrículas acima de 20%, as
atividades da Secretaria de Educação e Cultura
tendem a ficar congestionadas.
Isto porque adota o órgão política bem definida
com relação à demanda: a ninguém nega escola, o
que se reflete, evidentemente, na qualidade do
ensino.
Seria fácil limitar a oferta de matrículas,
restringindo a faixa de atendimento.
Seria possível um sistema menor e de melhor
resultado.
Mas, assim não entende o Govêrno do Distrito
Federal que prefere o equilíbrio, entre a quantidade e
a qualidade, pelo aumento cada vez maior do
número das salas de aula.
No
momento,
a
Secretaria
de
Educação e Cultura se empenha em re-
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cuperar os deficits qualitativos e quantitativos, de
forma a atender a mais alunos e a todos melhor.
Em retrospecto, que bem caracteriza a
conduta do Govêrno, através da Secretaria de
Educação e Cultura, nestes dois anos de sua atual
administração, apresentamos os seguintes dados.
Antes, até dezembro de 1969, havia, no
ensino primário, 738 salas de aula próprias e, no
médio, 396.
Hoje, a situação revela um aumento, no
primário, de 402 salas ou de 54% sôbre o que existia
e, no médio de 114 salas ou 28% também sôbre o
que existia.
Até o fim do corrente ano, serão incorporadas
à rêde oficial, no primário, mais 48 salas, elevando
os 54% para 60% e, no médio, mais 30 salas,
elevando os 28% para 36%.
Paralelamente aos programas de construção,
muitas outras medidas foram adotadas e
movimentadas, das quais para não alongarmos
demasiadamente esta exposição, citaremos apenas
algumas das mais importantes:
– juntamente com o Conselho de Educação
do Distrito Federal, concentração dos órgãos da
Secretaria de Educação e Cultura nos edifícios
Venâncio IV e III, em instalações mais amplas è
adequadas, o que veio trazer maior eficiência aos
diversos setores administrativos;
– reestruturação dos órgãos educacionais –
ficando o planejamento e a fiscalização com a
Secretaria pròpriamente dita e a execução com a
Fundação Educacional – operação em andamento e
que se completará até 31-12-71, de modo que, a
partir de 1º-1-72, esteja integralmente em prática;
– convênio com a Universidade de Brasília e
cursos vários de qualificação e aperfeiçoamento de
professôres;
– convênio com o Ministério da Educação e
Cultura para melhoria do ensino, construções,
esportes, competições e alimentação do escolar,
através dos departamentos hábeis;

– convênio da assistência à saúde do escolar
com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal;
– melhores instalações para atendimento do
excepcional e projeto para construção, no próximo
exercício, da escola definitiva de Ensino Especial;
– constituição do Grupo de Trabalho e de nove
comissões de competência específica para o
planejamento da implantação da Reforma do Ensino;
– maior expressão ao Curso de Direção de
Escola Elementar;
– convênio com o Departamento de Educação
Física, Esportes e Recreação do Distrito Federal
para a utilização de praças de esportes da rêde pela
comunidade;
– criação de diversos núcleos de Orientação
Educacional para reduzir causas de mau
aproveitamento dos alunos;
– reformulação dos currículos do Curso
Normal;
– instituição do regimento-modêlo para todos
os estabelecimentos de ensino médio.
7. DEVER E PÁTRIA
Senhores!
Por que, nesta ocasião, resenhar atividades e
preocupações de uma Secretaria?
Precisamente, porque se inaugura, hoje, na
Capital da República, uma escola.
Note-se: não se "doa" uma escola, como não
se "doou" água, luz, esgôto, ásfaltamento etc., aqui
ou alhures.
Existe no Brasil, desde 1964, um Govêrno
Revolucionário que traduz a vontade do povo
brasileiro e que, em nome dêle, trabalha.
Os recursos do Govêrno derivam da população
e refluem a ela sob a forma de bens ou serviços.
Assim a escola que ora instalamos provém
das contribuições de muitos e visa a suprir as
carências de milhares.
O Govêrno vem, pois, de cumprir um dever.
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Da população da Ceilândia, o dever é zelar por
êste educandário, pelas propriedades particulares
e públicas desta área e, mais que tudo, pelas
conquistas culturais e espirituais de sua gente.
A sensibilidade nos diz que todo o povo
brasileiro conjuga energias para erguer uma grande
nação.
Daí, a certeza de que esta grande nação já
está sendo erguida.
Na verdade, o processo de desenvolvimento
nacional é irreversível.
Não pode mais ser detido.
Pode, isto sim, ser mais acelerado.
Basta, de cada um de nós, a decisão – poder
irrefreável que nos levará às glórias que
ambicionamos.
Senhores!
Descansando o pensamento sôbre os
canteiros da imaginação, nas vigílias que mostram
ainda distante a felicidade que perseguimos, dois
pólos sempre divisamos, na convergência dos
raciocínios:
a terra e o homem!
Em simbiose sagrada, por conseguinte, a
Pátria!
A Pátria que – terra de nossos pais –
Vaterland, Nietzche prefere definir como sendo a
terra de nossos filhos, ligando ao civismo, não o
argumento do passado, mas a projeção no tempo.
Ortega y Gasset, de certo modo, com Nietzche
concorda, quando afirma: "O patriotismo verdadeiro
é crítica da terra dos pais e construção da terra dos
filhos."
Para Celso Kelly, o notável educador patrício,
autor de "A Política da Educação", é a de Pátria a
noção que a tudo preside – "mais que um mito, uma
meta, no sentido de construtividade – concepção
dinâmica, com raízes no passado e olhos no futuro..."
Sr. Governador!
Sr. Ministro!
Senhoras e Senhores!
O Centro de Ensino de 1º Grau da Ceilândia,
conquanto
pudesse,
a
princípio,
parecer,
não é mito, é marco da Reforma Passarinho
e – felizmente para o Brasil – um marco,

entre muitos outros, que tem por meta confirmar o
vaticínio do poeta:
"Pátria, Pátria! Há de ter teu povo um dia
Dentre os povos da terra a primazia
Pelo esplendor que o teu futuro encerra.
Pela cultura e pelo amor fecundo,
Inda hás de ser o cérebro do mundo,
Inda hás de ser o coração da terra!"
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 618, de 1971), do Projeto de Lei do
Senado nº 90, de 1971 – DF, que isenta do
pagamento dos impostos predial e territorial urbano e
de transmissão, no Distrito Federal, imóveis
adquiridos por componentes da Fôrça Expedicionária
Brasileira.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra para a discussão, vou dá-la como
encerrada. (Pausa.)
Encerrada.
Em discussão a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
90, de 1971-DF, que isenta do pagamento dos
impostos predial e territorial urbano e de
transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos
por componentes da Fôrça Expedicionária Brasileira.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – E' isento do impôsto predial e
territorial urbano de que trata o art. 3º do Decreto-lei
nº 82, de 26 de dezembro de 1966, que regula o
Sistema Tributário do Distrito Federal e dá outras
providências, pelo prazo de 10 (dez) anos, a
contar da publicação desta lei, o imóvel residencial
e com êsse fim utilizado por componente da
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Fôrça Expedicionária Brasileira como proprietário,
promitente comprador, cessionário da promessa ou
como titular do direito real de usufruto, uso ou
habitação.
Art. 2º – E' isenta do Impôsto de Transmissão
de que trata o art. 3º do Decreto-lei nº 82, de 26 de
dezembro de 1966, a aquisição do primeiro imóvel,
ou direitos a êle relativos, por componente da Fôrça
Expedicionária Brasileira, destinado à residência
própria ou à sua construção.
Parágrafo único – Para a isenção de que
trata êste artigo é estabelecido o limite máximo
correspondente a 250 (duzentos e cinqüenta) vêzes
o valor do salário-mínimo mensal vigente no Distrito
Federal, à época da aquisição, devendo ser cobrado
o impôsto de transmissão sôbre o excedente quando
o valor da aquisição ultrapassar êsse limite.
Art. 3º – São considerados componentes
da Fôrça Expedicionária Brasileira, para os efeitos
desta Lei, os que houverem prestado, efetivamente,
serviço de guerra no Exército, na Aeronáutica, na
Marinha e na Marinha Mercante, nesta última a partir
do primeiro torpedeamento de navios em águas
territoriais brasileiras.
Art. 4º – Para a concessão do benefício de
isenção do impôsto de transmissão, o interessado
deverá anexar à guia de transmissão:
I – declaração, com firma reconhecida, de que
não gozou dos favores uma única vez; e
II – certidão, passada por autoridade
competente, que consigne expressamente haver o
interessado, efetivamente, prestado serviço de
guerra.
§ 1º – O benefício da isenção do impôsto
predial e territorial urbano será requerido pelo
interessado que apresentará o documento a que se
refere o item I dêste artigo, bem como declaração de
que o imóvel serve para sua residência.
§ 2º – No caso de falsidade ou inexatidão das
declarações a que se referem êste artigo, o
declarante ficará sujeito ao pagamento dos impostos
devidos, com multa de 50% (cinqüenta por cento).
Art.
5º
–
São
extensivos
os
favores da presente lei à espôsa e aos filhos

menores dos mortos em ação e dos que morreram,
civis e militares, em conseqüência dos torpedeamentos
sofridos pelos navios brasileiros durante a última guerra
Art. 6º – Os benefícios previstos nesta lei são
extensivos à Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil Seção de Brasília – com referência ao imóvel
destinado à sua sede no Distrito Federal.
Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 83, de 1971 (nº 504-B/67, na Câmara
dos Deputados), que aprova alterações na ortografia
da língua portuguêsa e dá outras providências, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 623, de 1972,
da Comissão:
– de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Com a palavra o nobre Senador Gustavo Capanema,
para discutir a matéria.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Projeto nº 83, de 1971,
enviado pela Câmara dos Deputados, e que agora
vamos votar, é aparentemente sem importância. Êle
apenas determina algumas irrelevantes modificações
no sistema ortográfico da nossa língua.
Mas tenhamos em vista que se trata de
matéria merecedora de especial atenção.
Por volta do ano de 1940, havia, no nosso
País, entre certas correntes intelectuais, professôres,
escritores, jornalistas, um movimento, que se ia
tornando acentuado, no sentido de que déssemos à
nossa língua, isto e, à língua falada no Brasil, a
denominação de língua brasileira e envidássemos
esforços para a ir diferenciando, cada vez mais, da
língua falada em Portugal.
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Êsse movimento para dar ao nosso povo
língua própria era uma espécie nova de nacionalismo
que ganhava terreno até mesmo entre figuras
representativas.
Ministro da Educação que então eu era, entrei
a combater abertamente tão esdrúxula campanha.
Certo dia, com hora previamente marcada, recebi,
em meu gabinete, uma comissão de ardorosos
representantes do movimento. Vinham exortar-me a
que compreendesse o sentido patriótico da idéia que,
os animava e cedesse do propósito de os hostilizar.
Eu lhes disse francamente que, para mim, a
tentativa, a que êles se propunham, era esfôrço
impatriótico. Procurei fazer-lhes ver que o nosso
dever devia ser preservar a unidade da língua
portuguêsa, a qual, sendo língua de âmbito
universal, fincada na Europa e com expansão
considerável para tantos pontos da Ásia e da
África, era valioso instrumento de nossa
comunicação com o mundo. Patriótico, portanto,
não era circunscrever o alcance da nossa
linguagem nos limites do território nacional, mas,
ao contrário, buscar estendê-lo a outros
continentes. Por outro lado era preciso não
esquecer que a língua portuguêsa compõe o cerne
da nossa nacionalidade. Imaginemos, continuava
eu, que, daqui a um século, a nossa língua seja
outra, e ninguém entenda mais, no Brasil, José de
Alencar nem Machado de Assis, Gonçalves Dias
nem Castro Alves, e que seja preciso traduzi-los. A
esta altura, um dêles espantou-me, dizendo:
"Vossa Excelência tem tôda a razão, Sr. Ministro".
Mas o movimento continuou.
Entendendo que o modo eficiente de
preservar a unidade da língua portuguesa seria
obter o compromisso solene dos governos dos
países, a que ela pertence, de assegurarem a sua
unidade ortográfica, passei a negociar com
Portugal, por intermédio do seu Embaixador o
ilustre escritor Martinho Nobre de Mello, o
necessário tratado.
Pareceu-me que, para êsse objetivo,
devia eu obter o apoio da Academia Brasileira de
Letras. Pedi-lhe que, reunida, me recebesse. Isto
deve ter ocorrido em 1941 ou 1942. Não encontrei,

de início, a aquiescência desejada. Mas o acadêmico
João Neves da Fontoura, presente à reunião e
habituado a lideranças daquele gênero, tomou a
defesa da causa, a que eu me propunha, e a
Academia terminou votando, sem discrepância, o
apoio solicitado.
Antes de minha visita à Academia, já eu tivera
a cautela de consultar três consumados filólogos
brasileiros, os professôres Padre Augusto Magne,
Sousa da Silveira e Antenor Nascentes, sôbre se era
possível a unidade ortográfica da língua portuguêsa:
a resposta foi afirmativa. Essa unidade não poderia
ser obstada pelas diferenças prosódicas existentes
entre Portugal e o Brasil, do mesmo modo que não
o é em cada um dos dois países, apesar das
disparidades de pronúncia que ocorrem dentro dêles.
As negociações se fizeram diplomàticamente,
e o tratado afinal se firmou, em Lisboa, a 29 de
dezembro de 1943. Assinaram-no, por Portugal, o
Ministro Oliveira Salazar, Presidente do Conselho, e,
pelo Brasil, o acadêmico João Neves da Fontoura,
que tanto me apoiara na hora inicial do
empreendimento e era, já então, o nosso
Embaixador em Portugal.
O pacto, denominado Convenção Ortográfica,
entrou logo em vigor e veio a ser devidamente
ratificado, por ambas as partes contratantes, na
forma das suas respectivas constituições.
Sr. Presidente, assinada a convenção, as
competentes autoridades portuguêsas e brasileiras
puseram mão à obra da unificação ortográfica.
Foi logo mandada do Brasil uma delegação de
acadêmicos, assessorada por competente filólogo,
para um encontro em Lisboa.
Os entendimentos então realizados não foram
plenos de sucesso. A delegação portuguêsa não terá
convindo num certo número de pontos de vista
de simplificação já assentados no Brasil. O nôvo
sistema ortográfico foi redigido excelentemente. É
longo documento que faz honra à cultura filológica
das duas nações. Mas, na verdade, não era em tudo
aceitável pelas preponderantes correntes de
simplificação ortográfica do nosso País.
Apesar
disso,
os
dois
governos
mandaram adota-la. Já então, no Brasil,
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o govêrno estava nas mãos do Presidente Linhares,
que assinou, em dezembro de 1945, o decreto-lei
necessário.
Não tardou muito, os grupos divergentes
entraram a entender-se. Afinal, no Congresso, foi
apresentado projeto, determinando que, até que se
desse cumprimento (isto é, o cumprimento
plenamente aceito pelas correntes filológicas dos
dois países), até que se desse cumprimento à
Convenção Ortográfica assinada em Lisboa, em
1943, fôsse restabelecido no Brasil o sistema
ortográfico do Pequeno Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguêsa, organizado em 1943 pela
Academia Brasileira de Letras.
Êsse projeto, aprovado pelas duas casas
do Congresso, em 1955, foi vetado pelo
Presidente Café Filho. O Chefe da Nação
alegava, com inegável procedência, que havia um
tratado entre o Brasil e Portugal, assentando a
unidade ortográfica da língua portuguêsa, e que
nenhuma alteração do sistema adotado poderia
ser feita por um dos dois países sem a
aquiescência do outro.
O Congresso, pela votação qualificada exigida
pela Constituição, manteve o projeto, que teve de
converter-se em lei.
Estava rompida a unidade ortográfica
estabelecida desde 1945, mas sem quebra
da vigência da Convenção Ortográfica assinada
em Lisboa em 1943, cuja existência e valia
eram declaradas pela própria lei vetada mas
mantida.
O sistema ortográfico do Pequeno Vocabulário
da Academia Brasileira de Letras, organizado antes
da assinatura da Convenção de Lisboa e, por êste
modo, restabelecido, vem sendo adotado, no Brasil,
até agora, e continuará a vigorar até que os dois
governos, com a cooperação das duas Academias, a
das Ciências de Lisboa e a Brasileira de Letras,
encontrem o imprescindível caminho da perfeita
unidade.
Foi em tal situação, no ano de 1967, que o
nobre representante de São Paulo, Deputado Alceu
de Carvalho, apresentou o seu projeto de lei,
introduzindo, no sistema do Pequeno Vocabulário,
algumas modificações.

Quando o projeto tramitava na Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
sendo eu ainda membro daquela casa do Congresso,
entendi, em entrevista dada ao Jornal do Brasil, de
pedir a atenção dos mais diretos responsáveis pelo
andamento da proposição para os nossos
compromissos com Portugal em matéria de ortografia.
Falei sôbre a matéria ao Presidente daquela
Comissão, o preclaro Deputado Eurípedes Cardoso
de Menezes, que, ocupando nesta legislatura aquêle
mesmo cargo, nos dá hoje a honra de assistir à
presente Sessão do Senado Federal. Falei-lhe que,
fiéis que devíamos ser ao espírito da Convenção
Ortográfica de 1943, não devíamos legislar sôbre
ortografia à revelia de Portugal e sem a assistência
das duas Academias. O nobre representante do
Estado da Guanabara, preocupado, por um lado, em
não sacrificar um projeto que vinha melhorar o nosso
sistema ortográfico, e, por outro lado, em não levar a
sua Comissão a nenhum deslize para com os nossos
compromissos, multiplicou-se e esmerou-se num semnúmero de entendimentos, em virtude dos quais a
Academia das Ciências de Lisboa mandou ao Brasil
delegado seu para, com o representante da sua
congênere brasileira, darem à Câmara dos Deputados
a assistência pedida. Foi trabalho meritório, pelo qual
a Academia Brasileira de Letras pùblicamente lhe
manifestou reconhecimento.
O projeto, tendente que é a tornar o nosso
sistema ortográfico mais próximo do sistema
lusitano, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e
vai ser agora votado pelo Senado, para converter-se
em lei.
Coincide, Sr. Presidente, que eu, tendo
participado noutras oportunidades da obra de
unificação do sistema ortográfico da língua
portuguêsa, aqui estou agora, na qualidade de
membro da Comissão de Educação e Cultura do
Senado e Relator do projeto. Rogo a especial
atenção de V. Ex.ª e dos Srs. Senadores para a
parte final do parecer com que a Comissão opina
favoràvelmente à proposição: (Lê).
"Cumpre reconhecer que, com a lei resultante
do projeto vindo da Câmara dos Deputados,
o nosso sistema ortográfico, em alguns
pontos, melhorará. Mas, por outro lado, é de
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lamentar que, apesar das novidades agora
introduzidas, a ortografia de Portugal e a do Brasil
ainda vão continuar, em muitos pontos,
divergentes, e, portanto, que a finalidade essencial
da Convenção de 1943, isto é, a unidade
ortográfica da língua portuguêsa, ainda não será
atingida."
Com estas palavras, a Comissão de Educação
e Cultura do Senado quer despertar o interêsse dos
estudiosos e defensores da nossa língua,
especialmente da Academia Brasileira de Letras e da
Academia das Ciências de Lisboa, para a imperiosa
e urgente necessidade de unificar-lhe a ortografia.
Cumpre defender a essencial unidade da língua
portuguêsa em tôdas as partes do mundo onde ela
seja falada, na Europa, na Ásia, na África, na
América. Instrumento dessa unificação é o seu
sistema ortográfico, que não pode deixar de ser
único.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Como acontece
em relação à língua espanhola, falada não só na
Espanha como em tantas outras nações da América.
É língua unificada. Não há divergência em matéria
ortográfica, mas sòmente no que concerne à
pronúncia.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Agradeço
ao nobre Líder da Maioria o seu aparte, com que
tanto me ajuda na causa em que tanto me empenho.
Vamos aprovar o projeto, mas deixemos
bem claro que o nosso principal propósito, a
nossa maior finalidade é alcançar plenamente a
unidade ortográfica da língua portuguêsa. Porque
assim alcançaremos a básica unidade dessa
preciosa herança, que é a língua portuguêsa, a
mais latina das línguas derivadas do latim.
Portugal a plantou nos territórios ultramarinos
que tem civilizado. Plantou-a com raízes fortes
e duráveis. Onde quer que ela sobreviva, precisa,
idêntica, inconfundível, aí teremos outros
espaços a mais para a direta projeção da nossa
alma e para fontes da nossa comum obra
civilizadora.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Em abono da
afirmativa de V. Ex.ª, é o que ainda hoje ocorre em
Goa, que deixou de integrar o território português
ultramarino, mas onde a língua portuguêsa continua
sendo falada ao lado da língua indiana. E as
escolas e universidades lutam por manter o conhe-

cimento e divulgação da língua portuguêsa.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Muito lhe
agradeço êsse seu testemunho da sobrevivência da
nossa língua mesmo em território subtraído à
comunidade dos povos de origem lusitana. Tamanho
é o vigor da língua que o destino histórico nos legou.
No Brasil, ela lutou com numerosas línguas, que,
com populações imigratórias amplas e tenazes, aqui
pugnaram por implantar-se. Mas sobreviveu intacta,
como única língua nacional.
Hoje, somos cêrca de cento e vinte milhões de
pessoas que falam a língua portuguêsa em todo o
mundo.
As duas nações a que cabe a missão de velar
pela continuidade, difusão e aperfeiçoamento dêsse
importante instrumento da cultura humana, com a
abundância e variedade do seu vocabulário, com as
variantes necessárias e admissíveis da sua
gramática, não podem perder de vista que, na
completa unidade ortográfica, que não é emprêsa
impraticável nem difícil, é que está a maior base, a
base estrutural da unidade da língua portuguêsa.
Trabalhemos pela realização dessa emprêsa. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 1971
(Nº 504-B/67, na Casa de origem)
Aprova alterações na ortografia da língua
portuguesa e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – De conformidade com o parecer
conjunto da Academia Brasileira de Letras
e da Academia das Ciências de Lisboa, exarado
a 22 de abril de 1971, segundo o disposto no
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art. III da Convenção Ortográfica celebrada a 29 de
dezembro de 1943 entre o Brasil e Portugal, fica
abolido o trema nos hiatos átonos; o acento
circunflexo diferencial na letra e e na letra o da
sílaba tônica das palavras homógrafas de outras em
que são abertas a letra e e a letra o, exceção feita
da forma pôde, que se acentuará por oposição a
pode; o acento circunflexo e o grave com que se
assinala a sílaba subtônica dos vocábulos
derivados em que figura o sufixo mente ou sufixos
iniciados por z.
Art. 2º – A Academia Brasileira de Letras
promoverá, dentro do prazo de 2 (dois) anos, a
atualização do Vocabulário Comum, a organização
do Vocabulário Onomástico e a republicação do
Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguêsa nos têrmos da presente lei.
Art. 3º – Conceder-se-á às emprêsas editôras
de livros e publicações o prazo de 4 (quatro) anos
para o cumprimento do que dispõe esta lei.
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor 30 dias após
a sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 4

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
Item 5
Discussão, em turno único, do projeto de
Decreto Legislativo nº 37, de 1971 (nº 45-A/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da
Convenção Postal Universal, do Protocolo Adicional
à Constituição da União Postal Universal e ao
Acôrdo Relativo às Encomendas Postais, assinados
em Tóquio, durante o XVI Congresso da União
Postal Universal, realizado em outubro de 1969
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício concedida na sessão anterior), tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 636 e
637, de 1971, das Comissões:
– de Relações Exteriores e
– de Transportes.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 36, de 1971 (nº 51-B/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção para evitar a dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos
sôbre o rendimento, firmada entre o Brasil e a
Item 6
República Francesa em 10 de setembro de 1971
(incluído em Ordem do dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão
Discussão, em turno único, do Projeto de
anterior), tendo:
Decreto Legislativo nº 38, de 1971 (nº 49-B/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 634 e Convenção sôbre Comércio de Trigo, 1971, concluído
635, de 1971, das Comissões:
em Genebra, em janeiro e fevereiro de 1971 (incluído
– de Relações Exteriores e
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
– de Finanças.
interstício concedida na sessão anterior), tendo:
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 638, de 1971,
discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
da Comissão:
Está encerrada.
– de Relações Exteriores.
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Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra para discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
Item 7
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 61, de 1971 (oferecido pela Comissão
do Distrito Federal em seu Parecer nº 639, de 1971),
que aprova as Contas do Govêrno do Distrito
Federal, relativas ao exercício de 1970 (incluído em
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior), tendo:
PARECERES, sob nos 639-A e 640, de 1971,
das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
constitucionalidade;
– de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra para discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
Item 8
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 62, de 1971 (oferecido pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº
653, de 1971), que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo a adquirir através da
Campanhia do Metropolitano de São Paulo –

METRÔ – mediante financiamento externo,
equipamentos e serviços para implantação do
Sistema Terceiro Trilho, da linha prioritária
(Norte/Sul), tendo:
PARECER, sob nº 654, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
Em votação o Requerimento nº 282/71, de
autoria do nobre Líder da Maioria, lido na hora do
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 84, de 1971.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à imediata
apreciação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 84, de 1971 (nº 472-B/71, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Fazenda, em favor da Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
o crédito especial até o limite de Cr$ 13.100.000,00
(treze milhões e cem mil cruzeiros), para o fim que
especifica, dependendo de Parecer da Comissão de
Finanças.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fausto
Castello-Branco, que relatará o projeto, em nome da
Comissão de Finanças.
O
SR.
FAUSTO
CASTELLOBRANCO
(lê
o
seguinte
parecer.):
–
Sr. Presidente, nos têrmos do art. 51 da
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Constituição, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Congresso Nacional o
presente projeto, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Fazenda, em favor da
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, o crédito especial até o limite
de Cr$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem mil
cruzeiros) para atender despesas administrativas das
Emprêsas Rádio Nacional e TV-Rádio Nacional de
Brasília (art. 1º).
Na Exposição de Motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Sr. Ministro do Planejamento
e Coordenação-Geral diz:
"Após examinar o assunto, os órgãos técnicos
dêste Ministério e do Ministério da Fazenda
manifestaram-se favoràvelmente à concessão do
crédito até o limite da solicitação."
O artigo 2º da proposição diz:
"Art. 2º – Os recursos necessários à execução
desta Lei, decorrerão de anulação parcial de
dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 28.00 – Encargos Gerais da
União, à conta do projeto 28.02.18.000.1.024 –
Provisão para o Atendimento de Eventuais
Insuficiências em Dotações Orçamentárias dos
Podêres Legislativo, Judiciário e Executivo."
Compulsando o Orçamento da União para o
atual exercício (Lei nº 5.628, de 1970), verificamos
que não há, com efeito, qualquer dotação específica
para a realização de despesas com a aludida
entidade.
Além disso, a dotação 28.02.18.00.1.024, no
valor de pouco mais de Cr$ 1,1 bilhões, comporta
uma anulação parcial de Cr$ 13,1 milhões, para o
crédito especial destinado a atender despesas
correntes com a Rádio Nacional da Guanabara e da
TV-Rádio Nacional de Brasília.
Podemos, ainda, informar que êsse crédito
adicional atende ao que estabelece os artigos 40 e
seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, que estatui
normas de Direito Financeiro, porquanto são
recursos, não comprometidos, resultantes de
anulação parcial de dotação autorizada em lei.

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão o projeto com parecer favorável da
Comissão de Finanças.
Nenhum dos Srs. Senadores querendo discutilo, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 84, DE 1971
(Nº 472-B/71, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério
da Fazenda, em favor da Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, o
crédito especial até o limite de Cr$ 13.100.000,00 (treze
milhões e cem mil cruzeiros), para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Ministério da Fazenda, em favor da
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, o crédito especial até o limite de
Cr$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem mil cruzeiros)
para atender despesas administrativas das Emprêsas
Rádio Nacional e TV-Rádio Nacional de Brasília.
Art. 2º – Os recursos necessários à execução
desta lei decorrerão de anulação parcial de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao
subanexo 28.00 – Encargos Gerais da União, à
conta do Projeto 28.02.18.00.1.024 – Provisão para o
Atendimento de Eventuais Insuficiências em
Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo,
Judiciário e Executivo.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Passa-se à votação do Requerimento de urgência nº
283/71 lido na hora do Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
apreciação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 85/71 (nº 488/71, na origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Universitários, o crédito especial de Cr$
74.489,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e nove cruzeiros), para o fim que especifica,
dependendo do parecer da Comissão de Finanças.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista para, na qualidade de Relator da Comissão
de Finanças, emitir parecer sôbre o projeto.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, com a Mensagem nº
459, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei
da Câmara nº 85, de 1971, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério da Educação e
Cultura, em favor do Departamento de Assuntos
Universitários, o crédito especial de Cr$ 74.489,00
para o fim que especifica".
O Senhor Presidente da República, na referida
Mensagem, firmada a 22 do corrente mês, invoca o
artigo 51 da Constituição, devendo assim, o citado
Projeto de Lei ser apreciado pelo rito legislativo
comum.
A Exposição de Motivos que acompanha a
proposição assinada pelo Senhor Ministro do
Planejamento e Coordenação-Geral, relata que o
Ministério da Educação e Cultura solicitou a abertura do
referido crédito especial, pelo Ofício nº 2.261/71, de 29
de setembro do corrente ano, a fim de que o seu
Departamento de Assuntos Universitários pudesse
atender "despesas contraídas pela Faculdade

de Medicina do Triângulo Mineiro – Uberaba,
anteriormente à sua federalização, com a compra de
livros e periódicos técnicos ao livreiro Santo Vanásia,
estabelecido em Milão, Itália".
Assegura o Senhor Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral, por outro lado, que os órgãos
técnicos do seu Ministério e os do Ministério da
Fazenda examinaram detidamente o assunto e
concluíram
pela
concessão
as
despesas
resultantes, serão atendidas sob a forma de
compensação do crédito solicitado. Diz, ainda, "que
conforme prevê o artigo 43, § 1º, item III, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim,
as prescrições do artigo 61, § 1º, letra "c", da
Constituição".
Os recursos oferecidos para a execução da
Lei – artigo 2º do Projeto – decorrerão de anulação
de dotações, correspondentes ao crédito especial,
consignados no Subanexo do Ministério da
Educação e Cultura (15:00) no Orçamento em vigor,
conforme se verifica à pág. 191 do D.O. de 2-12-70,
que publica a Lei Orçamentária (nº 5.628, de 1970).
Tudo confirma, assim, a disponibilidade para a
compensação definida nos citados dispositivos da
Lei número 4.320.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi
detidamente examinada pelos seus órgãos técnicos,
com Pareceres favoráveis, e aprovada sem
restrições pelo Plenário.
Nada, pois, a opor ao presente projeto, cuja
tramitação merece o esfôrço desta Casa para que se
conclua ainda antes do longo recesso constitucional
que se avizinha.
Por tôdas as razões expendidas, somos pela
sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão o projeto, com parecer favorável da
Comissão de Finanças. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
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É o seguinte o projeto aprovado:

É lido e aprovado o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85, DE 1971

REQUERIMENTO
Nº 285, DE 1971

(Nº 488/71, na Casa de origem)

Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 36, de 1971, que aprova o
texto da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sôbre o Rendimento, firmada entre o Brasil e a
República Francesa, em 10 de setembro de 1971.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura da redação final.
É lido o seguinte:

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Departamento de Assuntos Universitários, o crédito
especial de Cr$ 74.489,00 (setenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros), para o fim
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento de Assuntos Universitários, o
crédito especial de Cr$ 74.489,00 (setenta e quatro
mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros), para
PARECER
atender despesas de exercícios anteriores,
Nº 660, DE 1971
contraídas pela Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro – Uberaba, anteriormente à sua
da Comissão de Redação, apresentando a
federalização.
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 36,
Art. 2º – Os recursos necessários à execução de 1971 (nº 51-B/71, na Câmara dos Deputados).
desta lei decorrerão de anulação parcial de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
Relator: Sr. Filinto Müller
Subanexo 15.00, a saber:
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 1971 (nº 51Cr$ 1,00 B/71, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e
15.00 – Ministério da Educação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
Cultura
sôbre Rendimento, firmada entre o Brasil e a
15.22 – Departamento
de
Ensino
República Francesa, em 10 de setembro de 1971.
Fundamental
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
15.22.09.04.2.169 – Assistência Técnica
1971.
– Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
e Financeira a Instituições Comunitárias
Relator
– Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.
do Ensino Fundamental
3.2.1.0 – Subvenções Sociais
74.489
ANEXO AO PARECER
TOTAL
74.489
Nº 660, DE 1971
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Sôbre a mesa, requerimento do nobre Senador
Ruy Santos, que vai ser lido pelo Sr. 1ºSecretário.

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 36, de 1971 (nº 51-B/71, na Câmara
dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I, da
Constituição, e eu, ............................................., Pre-
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sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971

É lido o seguinte:
PARECER
nº 661, DE 1971

Aprova o texto da Convenção para Evitar a
da Comissão de Redação, apresentando a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 37,
Matéria de Impostos sôbre o Rendimento, firmada de 1971 (nº 45-A/71, na Câmara dos Deputados).
entre o Brasil e a República Francesa, em 10 de
Relator: Sr. Filinto Müller.
setembro de 1971.
A Comissão apresenta a redação final do
O Congresso Nacional decreta:
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 1971 (nº 45Art. 1º – É aprovado o texto da Convenção A/71, na Câmara dos Deputados), que aprova os
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão textos da Convenção Postal Universal, do Protocolo
Fiscal em Matéria de Impostos sôbre Rendimento, Adicional à Constituição da União Postal Universal e
firmado entre o Brasil e a República Francesa, em 10 do Acôrdo Relativo às Encomendas Postais,
de setembro de 1971.
assinados em Tóquio, durante o XVI Congresso da
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em União Postal Universal, realizado em outubro de
vigor na data de sua publicação, revogadas as 1969.
disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – 1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Relator – Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
ANEXO AO PARECER
Em votação.
Nº 661, DE 1971
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Redação final do Projeto de Decreto
Aprovada.
Legislativo nº 37, de 1971 (nº 45-A/71, na Câmara
A matéria vai à promulgação.
dos Deputados).
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
Faço saber que o Congresso Nacional
É lido e aprovado o seguinte:
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I, da
Constituição, e eu, ..................................., Presidente
REQUERIMENTO
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
Nº 286, DE 1971
DECRETO LEGISLATIVO
Nos têrmos do art. 359, combinado com o
Nº , DE 1971
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
Aprova os textos da Convenção Postal
discussão e votação, da redação final do Projeto de Universal, do Protocolo Adicional à Constituição da
Decreto Legislativo nº 37, de 1971, que aprova os União Postal Universal e do Acôrdo Relativo às
textos da Convenção Postal Universal, do Protocolo Encomendas Postais, assinados em Tóquio, durante
Adicional à Constituição da União Postal Universal e o XVI Congresso da União Postal Universal,
do Acôrdo Relativo às Encomendas Postais, realizado em outubro de 1969.
assinados em Tóquio, durante o XVI Congresso da
União Postal Universal, realizado em outubro de
O Congresso Nacional decreta:
1969.
Art. 1º – São aprovados os textos da
Sala das Sessões, em 27 de novembro de Convenção Postal Universal, do Protocolo Adicional
1971. – Ruy Santos.
à Constituição da União Postal e do Acôrdo Relativo
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – às Encomendas Postais, assinados em Tóquio,
Em conseqüencia, o Sr. 1º-Secretário procederá à durante o XVI Congresso da União Postal Universal,
leitura da redação final.
realizado em outubro de 1969.
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Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O projeto irá à promulgação.
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

ANEXO AO PARECER
Nº 662, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 38, de 1971 (nº 49-B/71, na Câmara
dos Deputados).
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 1971

REQUERIMENTO
Nº 287, DE 1971

Aprova o texto da Convenção sôbre Comércio
de Trigo, 1971.

Nos têrmos do art. 359 combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 38, de 1971 que aprova o
texto da Convenção sôbre Comércio de Trigo, 1971,
concluída em Genebra, em janeiro e fevereiro de
1971.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
De acôrdo com o voto do Plenário, passa-se à
apreciação da redação final, que vai ser lida pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto da Convenção
sôbre Comércio de Trigo, 1971, concluída em
Genebra, em janeiro e fevereiro de 1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vou
submetê-la a votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

PARECER
Nº 662, DE 1971
da Comissão de Redação apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 38,
de 1971 (nº 49-B/71, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Filinto Müller.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 1971 (nº 49B/71, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sôbre Comércio de Trigo, 1971,
concluída em Genebra, em janeiro e fevereiro de
1971.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.

REQUERIMENTO
Nº 288, DE 1971
Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução nº 61, de 1971, que aprova as contas do
Govêrno do Distrito Federal, relativas ao exercício de
1970.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Sr. 1º-Secretário procederá à leitura da redação final.
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É lido o seguinte:
PARECER
Nº 663, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 61, de
1971.

A matéria vai à promulgação.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º- Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 289, DE 1971

Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução nº 62, de 1971, que autoriza a Prefeitura
do Município de São Paulo a adquirir através da
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ,
mediante financiamento externo, equipamentos e
serviços para implantação do Sistema Terceiro Trilho,
da linha prioritária (Norte/Sul).
ANEXO AO PARECER
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
Nº 663, DE 1971
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Redação final do Projeto de Resolução nº 61, Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
redação final, que será lida pelo Sr. 1º- Secretário.
de 1971.
É lido o seguinte:
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 42, inciso V, da Constituição, e
PARECER
eu, ..........................................., Presidente, promulgo
Nº 664, DE 1971
a seguinte:
da Comissão de Redação, apresentando a
RESOLUÇÃO
redação final do Projeto de Resolução nº 62, de
Nº , DE 1971
1971.
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 61, de 1971, que aprova as
contas do Govêrno do Distrito Federal, relativas ao
exercício de 1970.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto MülIer,
Relator – Cattete Pinheiro – Adalberto Sena.

Aprova as contas do Govêrno do Distrito
Federal, relativas ao exercício de 1970.

Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 62, de 1971, que autoriza a
Prefeitura do Município de São Paulo a adquirir
através da Companhia do Metropolitano de São Paulo
– METRÔ, mediante financiamento externo,
equipamentos e serviços para implantação do
Sistema Terceiro Trilho, da linha prioritária (Norte/Sul).
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Cattete
Pinheiro, Relator – Adalberto Sena.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º – São aprovadas as contas
apresentadas pelo Governador do Distrito Federal,
relativas ao exercício de 1970, na forma do relatório
conclusivo e parecer prévio do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 28 da
Lei nº 5.538, de 22 de novembro de 1968.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
ANEXO AO PARECER
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nº 664, DE 1971
Não havendo quem queira discutí-la, encerro a
discussão.
Redação final do Projeto de Resolução nº 62,
Em votação.
de 1971.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Faço saber que o Senado Federal
Aprovado.
aprovou, nos têrmos do art. 42, inciso
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IV, da Constituição, e eu, ........................, Presidente,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
promulgo a seguinte:
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
RESOLUÇAO
A matéria vai à promulgação.
Nº , DE 1971
Comunico ao Plenário que esta Presidência,
nos têrmos do art. 279 do Regimento Interno,
Autoriza a Prefeitura do Município de São determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Paulo a adquirir, através da Companhia do Senado nº 96, de 1971, que dá nova redação ao
Metropolitano de São Paulo – METRÔ –, mediante artigo 128 do Código Penal, incluindo entre os casos
financiamento externo, equipamentos e serviços para de abôrtos não criminosos os praticados por médico
implantação do Sistema Terceiro Trilho, da linha quando a gravidez resultar de incesto, constituir
grave ameaça à saúde da gestante ou envolver risco
prioritária (Norte/Sul).
do filho nascer, física e mentalmente, lesado,
O Senado Federal resolve:
considerado rejeitado em virtude de ter recebido
Art. 1º – É a Prefeitura do Município de São parecer contrário, quanto ao mérito, das Comissões
Paulo autorizada a adquirir, através da Companhia a que foi distribuído.
do Metropolitano de São Paulo – METRÔ – mediante
Está esgotada a matéria constante da Ordem
fornecimento com financiamento, no valor de Lit. do Dia.
491.804.647,00 (quatrocentos e noventa e um
Não há oradores inscritos.
milhões, oitocentos e quatro mil, seicentas e
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
quarenta e sete liras italianas), acrescido de juros, da presente Sessão, convocando os Srs. Senadores
firma: Oswaldo Cariboni S.p.A. Milão Itália (consórcio para outra Extraordinária, às 16:45 horas, com a
Alteca) equipamentos e serviços para a implantação seguinte:
do Sistema Terceiro Trilho, da linha prioritária
(Norte/Sul).
ORDEM DO DIA
Art. 2º – A operação de financiamento realizarse-á nos moldes e têrmos aprovados pelo Poder
Discussão, em turno único, do Projeto de
Executivo Federal, à taxa de juros e condições Lei da Câmara nº 74, de 1971 (nº 309-B/71, na
admitidos pelo Banco Central do Brasil para registro Casa de origem), que "dá nova redação ao
de financiamento da espécie obtidos no exterior, Código de Propriedade Industrial e adota outras
obedecidas as demais prescrições e exigências providências (incluído em Ordem do Dia, em
normais dos órgãos encarregados da política virtude de dispensa de interstício concedida na
econômico-financeira do Govêrno Federal e, ainda, o Sessão anterior)", tendo:
disposto na Lei Municipal nº 7.261, de 10 de janeiro
de 1969.
PARECER, sob nº 633, de 1971, da Comissão
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na Especial, favorável, com as emendas de Redação
data de sua publicação.
nºs 12 a 14-R que oferece, e contrária às Emendas
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – de nºs 1 a 11.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Está encerrada a Sessão.
Não havendo quem queira discutir, vou
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 35
submetê-la a votação.
minutos.)

182ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
Às 16 horas e 45 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir
Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Távora – Waldemar Alcântara – Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro –
Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello
– Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Leandro
Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –
Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto
– Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto –
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando
Zancaner – Benedito Ferreira – Emival Caiado –
Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto Müller
– Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos Leão –
Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos –
Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin –
Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 62
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura do
expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo
do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 1971
(Nº 53-B, de 1971, na Câmara)
Aprova o texto do Protocolo sôbre o Estatuto dos
Refugiados, adotado em Nova Iorque a 31 de janeiro
de 1967, e dá autorização para que o Brasil possa
aderir ao Protocolo, bem como retirar as reservas feitas
aos arts. 15 e 17, §§ 1º e 3º, da Convenção relativa ao
Estatuto dos Refugiados, de 1951.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica autorizado o Brasil a aderir ao
Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado
em Nova Iorque em 31 de janeiro de 1967, cujo texto
é aprovado, com exclusão do art. 17, § 2º na
conformidade do art. 42 daquele instrumento.
Art. 2º – Para fins de aplicação, os arts. 15 e
17, § 1º, da Convenção de 28 de julho de 1951,
relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinado em 15
de julho de 1952, ratificado em 15 de novembro de
1960, após aprovação mediante o Decreto
Legislativo nº 11, de 1960, não se equiparam ao
tratamento preferencial concedido aos portuguêses,
em virtude do Tratado de Amizade e Consulta e do
art. 199 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969.
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Art. 3º – Êste decreto legislativo entrará em trangeiros varia conforme sua nacionalidade no país
vigor na data de sua publicação, revogadas as estrangeiros em relação aos seus próprios
disposições em contrário.
nacionais.
3. Essa condição, entretanto, não pode ser
MENSAGEM
preenchida pelo refugiado que, estando fora do país
Nº 410, DE 1971
de sua nacionalidade ou residência, se encontra
impossibilitado de valer-se da proteção diplomática
Submete à consideração do Congresso Nacional de qualquer país e, portanto, é um estrangeiro em
o texto do Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, qualquer país em que se encontre.
4. Tanto a Liga das Nações como as
adotado em Nova Iorque, a 31 de janeiro de 1967 e
solicita autorização para que o Brasil possa aderir ao Nações Unidas se preocuparam com o problema.
Protocolo, bem como retirar as reservas feitas aos A Liga patrocinou a conclusão de alguns Acôrdos
artigos 15 e 17, parágrafos 1º e 3º, da Convenção sempre limitados a certas espécies de refugiados
e que tiveram aplicação restrita. Por sua parte, as
relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951.
Nações Unidas, em 1948, incumbiram a um de
De conformidade com o disposto no artigo 44, seus órgãos o estudo da questão. Em 1949, foi
inciso I da Constituição Federal, tenho a honra de criado um Comitê ad hoc encarregado de
submeter à alta apreciação de Vossas Excelências, preparar um projeto de convenção relativo às
acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro pessoas desprotegidas. Êsse projeto, após haver
de Estado das Relações Exteriores, o texto do sido submetido a uma conferência diplomática
Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado reunida em Genebra, tornou-se, em 28 de julho
em Nova Iorque, a 31 de janeiro de 1967, solicitando- de 1951, a Convenção relativa ao Estatuto dos
lhes autorização para que o Brasil possa aderir ao Refugiados.
Protocolo, bem como retirar as reservas feitas aos
5. A Convenção é um código de direitos
artigos 15 e 17, parágrafos 1º e 3º, da Convenção mínimos a serem concedidos aos refugiados, nos
relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951.
mais variados campos de atividade. Equipara-se,
Brasília, 26 de outubro de 1971. – Emílio G. em certas circunstâncias, aos nacionais, em
outras, aos estrangeiros em geral, bem como
Médici.
prevê a concessão de papéis de identidade ou
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SR. documentos de viagem àqueles que dêles não
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
disponham.
6. O Brasil, fiel à sua tradição humanitária,
Em 20 de Setembro de 1971
assinou a Convenção em 15 de julho de 1952 e a
A Sua Excelência o Senhor
ratificou em 15 de novembro de 1960, depois de
General-de-Exército
aprovada pelo Congresso Nacional, mediante o
Emílio Garrastazu Médici,
Decreto Legislativo nº 11, de 1960.
Presidente da República.
7. O artigo 1º da Convenção, em sua alínea
Senhor Presidente:
a, inciso 2º, define o refugiado como a pessoa
Tenho a honra de submeter à alta vítima dos acontecimentos ocorridos antes de 1º
consideração de Vossa Excelência o texto do de janeiro de 1951, que estando fora do país de
Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado sua nacionalidade ou sua residência, não possa
em Nova Iorque, a 31 de janeiro de 1967.
valer-se da proteção desse país ou voltar ao
2. O problema dos refugiados ocasiona, para o país de sua residência, caso não possua
país que os recebe, questões de natureza nacionalidade.
humanitária, financeira e principalmente, jurídica. Um
8. O Comitê que elaborou o projeto opinou
Estado tem jurisdição tanto sôbre seus nacionais pela impossibilidade de os Governos assumirem
como sôbre os estrangeiros; a êsses concede compromissos em relação a refugiados cuja
menos direitos que àqueles; a condição dos es- origem e número eram ignorados. Entretan-
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to, desde 1951, ocorreram convulsões que causaram
o aparecimento de novos refugiados fora do âmbito
da Convenção. Com o propósito de alargar a
aplicação da Convenção, o Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados recomendou a
adoção de um Protocolo modificativo à Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas, que, pela
Resolução nº 2.198, em sua Vigésima Primeira
Sessão, em fins de 1966, a aprovou e solicitou ao
Secretário
Geral
da
Organização
que
o
encaminhasse aos Estados-Membros.
9. O Protocolo sôbre o Estatuto dos
Refugiados, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, suprime
da definição da palavra "refugiado", tal como é
empregada na Convenção de 1951, a frase "em
conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes
de 1º de janeiro de 1951", ficando, portanto, os
direitos previstos na Convenção estendidos aos
refugiados que apareceram após aquela data. No
parágrafo 3º do mesmo artigo declara que será
aplicado, sem nenhuma restrição geográfica, serão
respeitadas as restrições já feitas e não retiradas, e
no artigo 7º permite que as Partes mantenham as
reservas feitas à Convenção, as quais ficam
estendidas ao Protocolo.
10. Ao depositar seu Instrumento de
Ratificação, o Govêrno brasileiro declarou, conforme
lhe facultava a alínea b do artigo 1º, que aplicaria a
Convenção
sòmente
aos
refugiados
em
conseqüência dos acontecimentos ocorridos na
Europa e faz reservas aos artigos 15 e 17 da
mesma, nos quais é concedido aos refugiados o
tratamento da nação mais favorecida no que diz
respeito ao direito de associação sem fins políticos
ou de atividade profissional assalariada. O
Congresso Nacional, ao aprovar a Convenção,
formulou essas reservas. Alegou a Comissão de
Justiça da Câmara que, ao dar o Brasil êsse
tratamento aos refugiados, em tais campos, os
estaria assimilando aos portuguêses, que gozam de
estatuto especial ex vi do Tratado de Amizade e
Consulta de 1953.
11. Tal como formulada, a reserva parece
indicar que o Brasil não concede direito algum aos
refugiados, no domínio do direito de associação e do
exercício de atividade assalariada.

Nessas condições, o Govêrno brasileiro
poderia retirar as reservas aos artigos 15 e 17,
parágrafo 1º, substituindo-as por uma declaração
Interpretativa no sentido de que o tratamento
preferencial concedido aos portuguêses, em
virtude do Tratado de Amizade e Consulta e do
artigo 199 da Emenda Constitucional nº 1, de
1969, não deverá ser levado em conta, para fins
de aplicação dos artigos 15 e 17, parágrafo 1º da
Convenção. Vale dizer que os refugiados gozarão
do tratamento concedido aos estrangeiros em
geral.
12. Já a reserva ao parágrafo 2º do artigo 17
parece dever ser mantida, pois colide com o artigo
353 da Consolidação das Leis do Trabalho, que
exige dez anos de residência para assimilação do
estrangeiro ao brasileiro, para fins de apuração do
critério de proporcionalidade de dois terços de
brasileiros, na mesma emprêsa, enquanto o
parágrafo referido só exige três anos.
13. Quanto à reserva feita ao parágrafo 3º do
artigo 17, poderá ser retirada, pois se trata, conforme
está redigida, de mera recomendação.
14. Havendo a maioria dos acontecimentos
que causaram o aparecimento de refugiados,
após 1º de janeiro de 1951, ocorrido tanto na
Europa como em outras partes do mundo, nada
há que desaconselhe a ampliação, pelo Brasil, do
âmbito da Convenção aos acontecimentos
verificados na Europa ou alhures, conforme prevê
o artigo 1º, b, 2.
15. O Ministério da Justiça e o Ministério do
Trabalho e Previdência Social consultados sôbre
essa posição e concordaram plenamente com o
Itamarati.
16. Nessas condições, submeto um projeto de
Mensagem Presidencial a fim de que Vossa
Excelência, se assim houver por bem, encaminhe o
Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados ao
Congresso Nacional de conformidade com o artigo
44, inciso I da Constituição, solicitando a competente
autorização para que o Brasil possa a êle aderir, bem
como retirar as reservas feitas aos artigos 15 e 17,
parágrafos 1º e 3º da Convenção de 1951 e substituila por uma declaração interpretativa, nos moldes
acima enunciados.
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Aproveito a oportunidade para renovar a pliadas de conformidade com o § 2 da seção B do
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos artigo primeiro da Convenção.
do meu mais profundo respeito. – Mário Gibson
ARTIGO II
Barboza.
PROTOCOLO SÔBRE O ESTATUTO DOS
REFUGIADOS
Os Estados partes no presente protocolo,
Considerando que a Convenção sôbre o
Estatuto dos Refugiados assinada em Genebra, a 28
de julho de 1951 (doravante denominada
Convenção) só se aplica às pessoas que se
tornaram
refugiadas
em
decorrência
dos
acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de
1951,
Considerando que surgiram novas categorias
de refugiados desde que a Convenção foi adotada e
que, por isso, os citados refugiados não podem
beneficiar-se da Convenção,
Considerando a conveniência de que o mesmo
Estatuto se aplique a todos os refugiados
compreendidos na definição dada na Convenção,
independentemente da data milite de 1º de janeiro de
1951,
Convieram no seguinte:
ARTIGO I
Disposição Geral
1. Os Estados partes no presente Protocolo
comprometer-se-ão a aplicar os artigos 2 a 34
inclusive da Convenção aos refugiados, definidos a
seguir.
2. Para os fins do presente Protocolo o
têrmo "refugiados", salvo no que diz respeito à
aplicação do § 3 do presente artigo, significa
qualquer pessoa que se enquadre na definição
dada no artigo primeiro da Convenção, como se as
palavras "em decorrência dos acontecimentos
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e "e as
palavras
"como
conseqüência
de
tais
acontecimentos" não figurassem no § 2 da seção
A do artigo primeiro.
3. O presente Protocolo será aplicado pelos
Estados partes sem nenhuma limitação geográfica;
entretanto, as declarações já feitas em virtude
da alínea a do § 1 da seção B do artigo primeiro
da Convenção aplicar-se-ão também, no regime
do presente Protocolo, a menos que as
obrigações do Estado declarante tenham sido am-

Cooperação das Autoridades Nacionais com as
Nações Unidas
1. Os Estados partes no presente Protocolo
comprometem-se a cooperar com o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados ou qualquer
outra instituição das Nações Unidas que lhe suceder,
no exercício de suas funções e, especialmente, a
facilitar seu trabalho de observar a aplicação das
disposições do presente Protocolo.
2. A fim de permitir ao Alto Comissariado, ou a
tôda outra instituição das Nações Unidas que lhe
suceder
apresentar
relatórios
aos
órgãos
competentes das Nações Unidas, os Estados partes
no presente Protocolo comprometem-se a fornecerlhes, na forma apropriada, as informações e os
dados estatísticos solicitados sôbre:
a) o estatuto dos refugiados;
b) a execução do presente Protocolo;
c) as leis, os regulamentos e os decretos que
estão ou entrarão em vigor no que concerne aos
refugiados.
ARTIGO III
Informações Relativas as Leis e Regulamentos
Nacionais
Os Estados partes no presente Protocolo
comunicarão ao Secretário Geral da Organização
das Nações Unidas o texto das leis e dos
regulamentos que promulgarem para assegurar a
aplicação do presente Protocolo.
ARTIGO IV
Solução das Controvérsias
Tôda controvérsia entre as partes no presente
Protocolo relativa à sua interpretação e à sua
aplicação, que não fôr resolvida por outros meios,
será submetida à Côrte Internacional de Justiça a
pedido de uma das partes na controvérsia.
ARTIGO V
Adesão
O presente Protocolo ficará
à adesão de todos os Estados
na
Convenção
e
qualquer
outro

aberto
partes
Esta-
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do Membro da Organização das Nações Unidas ou
membro de uma de suas Agências Especializadas
ou de outro Estado ao qual a Assembléia Geral
endereçar um convite para aderir ao protocolo. A
adesão far-se-á pelo depósito de um instrumento de
adesão junto ao Secretário Geral da Organização
das Nações Unidas.
ARTIGO VI
Cláusula Federal
No caso de um Estado Federal ou nãounitário, as seguintes disposições serão aplicadas:
a) No que diz respeito aos artigos da
Convenção que devam ser aplicadas de
conformidade com o § 1º do artigo primeiro do
presente protocolo e cuja execução depender da
ação legislativa do poder legislativo federal, as
obrigações do govêrno federal serão, nesta medida,
as mesmas que aquelas do Estado partes que não
forem Estados federais.
b) No que diz respeito aos artigos da
Convenção que devam ser aplicados de conformidade
com o § 1º do artigo primeiro do presente Protocolo e
cuja aplicação depender da ação legislativa de cada
um dos Estados, provinciais, ou municípios
constitutivos, que não forem, por causa do sistema
constitucional da federação, obrigados a adotar
medidas legislativas, o govêrno federal levará, o mais
cedo possível e com sua opinião favorável, os
referidos artigos ao conhecimento das autoridades
competentes dos Estados, províncias ou municípios.
c) Um Estado federal parte no presente
Protocolo comunicará, a pedido de qualquer outro
Estado parte no presente Protocolo que lhe fôr
transmitido pelo Secretário Geral da Organização
das Nações Unidas, uma exposição de sua
legislação e as práticas em vigor na federação e
suas unidades constitutivas no que diz respeito a
qualquer disposição da Convenção a ser aplicada de
conformidade com o disposto no § 1º do artigo
primeiro do presente Protocolo indicando em que
medida, por ação legislativa ou de outra espécie, foi
efetivada tal disposição.
ARTIGO VII

artigo IV do presente Protocolo e a respeito da
aplicação, em virtude do artigo primeiro do presente
Protocolo, de quaisquer disposições da Convenção,
com exceção dos arts. 1º, 3º, 4º, 16(1) e 33, desde
que, no caso de um Estado parte na Convenção, as
reservas feitas, em virtude do presente artigo, não se
estendam aos refugiados aos quais se aplica a
Convenção.
2. As reservas feitas por Estados partes na
Convenção, de conformidade com o art. 42 da
referida Convenção aplicar-se-ão, a não ser que
sejam retiradas, às suas obrigações decorrentes do
presente Protocolo.
3. Todo Estado que formular uma reserva em
virtude do § 3º do presente artigo poderá retirá-la a
qualquer
momento
por
uma
comunicação
endereçada com êste objetivo ao Secretário Geral da
Organização das Nações Unidas.
4. As declarações feitas em virtude dos §§ 1º
e 2º do art. 40 da Convenção por um Estado parte
nesta Convenção, e que aderir ao presente
Protocolo, serão considerados aplicáveis a êste
Protocolo, a menos que, no momento da adesão,
uma notificação contrária for endereçada ao
Secretário Geral da Organização das Nações
Unidas. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 40 e
do § 3º do art. 44 da Convenção serão
considerados aplicáveis mutatis mutandis ao
presente Protocolo.
ARTIGO VIII
Entrada em Vigor
1. O presente Protocolo entrará em vigor na
data do depósito do sexto instrumento da adesão.
2. Para cada um dos Estados que aderir ao
Protocolo após o depósito do sexto instrumento de
adesão, o Protocolo entrará em vigor na data em
que êsse Estado depositar seu instrumento de
adesão.
ARTIGO IX
Denúncia

1. Todo Estado parte no presente Protocolo
poderá denunciá-lo, a qualquer momento, mediante
uma notificação endereçada ao Secretário Geral da
Reservas e Declarações
Organização das Nações Unidas.
1. No momento de sua adesão, todo
2. A denúncia surtirá efeito, para
Estado
poderá
formular
reservas
ao o Estado parte em questão, um ano
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após a data em que fôr recebida pelo Secretário 76, de 1971, propõe o seguinte (Art. 1º): "Nos
Geral da Organização das Nações Unidas.
Municípios onde os Partidos Políticos não tenham
ainda constituído Diretórios Municipais, caberá
ARTIGO X
à Comissão Executiva Regional a convocação
das Convenções Municipais, para escolha
Notificação pelo Secretário Geral da Organização
dos candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e
das Nações Unidas
vereadores, às eleições que se realizarão em
O Secretário Geral da Organização das 1972, e a designação de delegado para o registro
Nações Unidas notificará a todos os Estados das
respectivas
candidaturas
na
Justiça
referidos no artigo V as datas da entrada em vigor, Eleitoral".
de adesão, de depósito e de retirada de reservas, de
O projeto acrescenta, em parágrafo único,
denúncia e de declarações e notificações pertinentes
que, para os efeitos do disposto no art. 1º, se
ao presente Protocolo.
consideram convencionais os eleitores filiados ao
Partido na forma da lei, o que quer dizer que
ARTIGO XI
sòmente podem participar das convenções
Depósito do Protocolo nos Arquivos do Secretariado municipais os eleitores filiados ao Partido até três
da Organização das Nações Unidas
meses antes da sua realização.
A matéria, proposta em têrmos equivalentes,
Um exemplar do presente Protocolo, cujo texto já foi recentemente apreciada pelo Congresso,
em línguas chinesa, espanhola, francesa, inglêsa e
quando da tramitação do projeto de lei nº 10 de
russa fazem igualmente fé, assinado pelo Presidente
da Assembléia Geral e pelo Secretário Geral da 1971 (CN), e foi rejeitada pela Comissão Mista e
Organização das Nações Unidas, será depositado pelo voto das duas casas legislativas em sessão
nos arquivos do Secretariado da Organização. O conjunta.
Secretário Geral remeterá cópias autenticadas do
Não nos parece que devam ter o privilégio
Protocolo a todos os Estados Membros da de indicar candidatos às eleições senão os
Organização das Nações Unidas e aos outros partidos organizados. Vivemos num regime
Estados referidos no artigo V.
representativo. E' evidente que só por intermédio
De conformidade com o artigo XI do Protocolo,
apusemos nossa assinatura, a trinta e um de janeiro de dos partidos é que se torna viável a legítima
mil novecentos e sessenta e sete. – A. R. Pazhwak, representação. Condição essencial para que, nos
Presidente da Assembléia Geral das Nações Unidas. – municípios, tal ou qual partido pleiteie a eleição
municipal, é que nêles exista a devida
U Thant, Secretário Geral das Nações Unidas.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de organização partidária, estabelecida na forma da
Constituição e Justiça.)
lei.
Como não se pode argüir, contra o projeto,
PARECERES
nenhuma razão de inconstitucionalidade ou
injuridicidade, e tendo em vista que estamos
PARECER
numa fase de transição de todo o processo
Nº 665, DE 1971
político brasileiro e que a lei, derivada da
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre proposição ora examinada, terá vigência sòmente
o Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1971, que nas eleições de 1972, somos de parecer
"regula a convocação das Convenções Municipais favorável a ela.
dos Partidos Políticos, onde não existem Diretórios
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
Municipais, e dá outras providências."
1971. – Daniel Krieger, Presidente. – Gustavo
Capanema, Relator. – Helvidio Nunes – Arnon de
Relator: Sr. Gustavo Capanema
O nobre Senador Nelson Carneiro, Mello – José Lindoso – Nelson Carneiro – Wilson
com o projeto de lei que tomou o nº Gonçalves – Heitor Dias.
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PARECER
Nº 666, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 264, de 1971, do Senador Flávio Brito, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo "João
Walter Presta Contas ao Povo", publicado no jornal
"A Crítica", do Estado do Amazonas.
Relator: Sr. Petrônio Portella
Nos têrmos do artigo 234, do Regimento
Interno, o Senador Flávio Brito requer a transcrição,
nos Anais do Senado, do artigo "João Walter Presta
Contas ao Povo", publicado no jornal "A Crítica", do
Estado do Amazonas.
II – O artigo cuja transcrição ora se requer
nada mais representa que o balanço feito pelo
Governador do Estado do Amazonas, senhor João
Walter de Andrade, das atividades dos primeiros
meses de seu govêrno.
Êsse balanço, transcrito e comentado pelo
jornal amazonense "A Crítica", de Manaus, em sua
edição de 11 do corrente mês, está exposto em
diversos itens, encimados pelos seguintes títulos:
1. Posição crítica
2. Setores prioritários
3. Inovação
4. Resultados conseguidos
5. Interiorização da Secretaria da Produção
6. Reestruturação da Acar-Amazonas
7. Projetos que estão sendo implantados
8. Posse e uso da terra
9. Produção animal
10.Distribuição da semente de juta
11. Encontro dos Secretários de Agricultura da
região
12. Balanço da Secretaria da Educação e Cultura
13. Magistério em nível superior
14. A reforma administrativa da SEC
15. Projetos na área cultural
16. Relatório da Secretaria de Saúde
17. Aparelhamento de Saúde Pública
18. A reorganização
19. Programas e projetos prioritários do DERAM neste quatriênio
20. Reformulação do plano de eletrificação do
Estado
21. Obras executadas
22. O abastecimento de água de Manaus

23. Secretaria da Fazenda
24. Secretaria do Interior e Justiça
25. Secretaria do Planejamento e CODEAMA
26. Congresso dos Municípios
27. Lei Orgânica dos Municípios
28. Aumento de fundos
29. Grupo coordenador da reforma
30.
Instituto
Técnico
de
cooperação
intermunicipal
31. Consórcio rodoviário
32. Secretaria de Viação e Obras Públicas
33. Grupo Tarefa PIUMI
34. Secretaria de Administração
35. Cursos
36. Censo dos servidores
37. Seminário de Executivos
38. Policia Militar do Estado
39. Ação conjunta: Govêrno – Universidade –
Instituto Euvaldo Lodi
40. Banco do Estado do Amazonas
41. IPASEA
42. CAMTEL
43. Futura expansão
44. Sistema interurbano
45. Ligações interestaduais e internacionais
46. Socorro aos ribeirinhos
47. O Vice-governador
48. O apoio do Govêrno Federal
III – Em cada um dêsses capítulos o sr. João
Walter dá ciência dos projetos e das realizações de
seu govêrno nos diversos setores de atividade
estatal, mostrando-nos, com abundância de
pormenores, as dificuldades, as necessidades e os
empreendimentos efetuados no Estado em matéria
de produção agro-industrial, de organização de
serviços, de incentivo à economia, de racionalização
de trabalho, de educação, de saúde pública, de
eletrificação, de telecomunicação, de rodovias, de
abastecimento de água, de segurança pública, de
integração social, de estímulo à iniciativa privada, de
finanças públicas, etc., etc.
IV – Todos os governadores de todos os
Estados, em suas mensagens anuais às respectivas
Assembléias Legislativas, fazem o relatório de suas
atividades, e, certamente, não caberia ao Senado
mandar constar de seus Anais, êsses balanços.
Acontece,
porém,
na
espécie,
que
o Estado a que se refere o jornal "A
Crítica", é o Estado do Amazonas, si-
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tuado na região para onde hoje convergem,
ansiosas, as atenções de todos os brasileiros, tanto
a integração amazônica no contexto nacional
interessa à própria sobrevivência do país, pois, como
diz o Presidente Emílio Garrastazu Médici, a
"conquista da lendária região amazônica e sua
definitiva integração na economia nacional
representa um anseio de tôda a Nação brasileira e
fundamenta a ação decisiva dos governos
revolucionários a êsse respeito", e "sua ocupação
racional pelo restabelecimento de um programa
integrado de colonização e desenvolvimento
regional, constitui meta primordial dêste Govêrno, em
prosseguimento aos esforços envidados pelos
anteriores Governos da Revolução".
V – O trabalho do jornal baré cuja transcrição
se requer, divulgando, através de dados e
comentários amplos e precisos, o que se fêz e o que
se poderá fazer no Estado do Amazonas, centro
nervoso de tôda a Amazônia, serve ao propósito a
que alude o eminente Chefe da Nação.
VI – Antes de concluir, julgamos oportuno
realçar um aspecto singular e marcante do relatório
do governador amazonense. O Sr. João Walter de
Andrade, expondo seus planos e suas realizações,
fêz questão de situá-los em função de uma filosofia
política, o que é louvável, pois nenhuma construção
social, política ou econômica poderá subsistir se não
estiver insuflada e informada por uma doutrina. E a
doutrina do Governador é a melhor, eis que êle fala
assim: "Entendo que governar não é apenas
promover o desenvolvimento econômico. Não é
apenas construir estradas, edificar escolas.
Aumentar o número de leitos hospitalares. Isso, em
verdade, é de suma importância. Mas não é tudo.
Governar é, principalmente, promover o bem-estar
social. E estabelecer a necessária empatia entre
povo e govêrno, no sentido de que todos se
empenhem, com igual entusiasmo e determinação,
na construção do bem comum. Governar é suscitar
o desejo de progresso. É acender na alma do povo
a vontade de contribuir, de dar de si, na certeza
de que o desenvolvimento não beneficiará apenas
uns poucos, mas, pelo contrário, estenderá
suas benesses a todos que trabalham, que

dão sua parcela de contribuição para o bem comum.
Governar, também é promover justiça. Estimular a
luta pelo direito. Impor o respeito à lei. Fazer
predominar o espírito de equidade. Governar é
captar confiança. E isso só é possível através de um
diálogo franco, aberto, sem subterfúgio".
Êsse trecho, síntese de uma doutrina política
substancialmente democrática, vale como um
roteiro digno de ser traçado a todos os governantes
e só êle justificaria a perpetuação, nos Anais do
Senado, da publicação estampada em "A Crítica",
de Manaus.
VI – Somos, ante o exposto, favoráveis ao
Requerimento nº 264, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em .... de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente e
Relator – Carlos Lindenberg – Clodomir Milet –
Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente lido vai à publicação.
Não há oradores inscritos.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 1971 (nº 309/71,
na Casa de origem), que dá nova redação ao Código
de Propriedade Industrial e adota outras
providências, tendo:
PARECER, sob nº 633, de 1971, da Comissão
Especial favorável, com as emendas de redação de
nos 12 a 14-R que oferece, e contrário às emendas
de nos 1 a 11.
Continua em discussão.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Líder da Minoria,
Senador Nelson Carneiro, para discutir a matéria.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr.
Presidente,
como
afirmei
na
Sessão
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desta manhã, tive a honra de oferecer a êsse projeto
várias emendas, que me foram sugeridas pela Seção
do Estado da Guanabara da Ordem dos Advogados
do Brasil, depois de meticuloso parecer ali oferecido
pelo ilustre advogado, Dr. Benjamim do Carmo Braga
Neto.
Sr. Presidente, a melhor defesa das emendas
apresentadas é, exatamente, a incorporação dessa
Indicação, com os judiciosos conceitos que nela se
contêm. Diz a Indicação:
Egrégio Conselho:
Em 26 de agôsto do corrente ano, o Exm.º Sr.
Presidente da República encaminhou ao Congresso
Nacional, com Exposição de Motivos do Exm.º Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio, projeto de lei
elaborado pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, que daria nova redação ao Código da
Propriedade Industrial, promulgado em 1969
(Decreto-lei nº 1.005), cuja regulamentação, aliás, o
Poder Executivo deixou de providenciar, quando é
certo que o diploma legal estabeleceu, para fazê-lo,
o prazo de 60 dias (artigo 172).
A Mensagem Presidencial foi enviada com
fundamento
no
artigo
51
da
Emenda
Constitucional de 1969, mas, na falta de expressa
solicitação do Presidente da República, bem como
tendo em vista o disposto no § 6º do citado art. 51,
a Presidência da Câmara dos Deputados, ao
receber o projeto de lei, não lhe deu a tramitação
prevista na Lei Magna.
Não obstante a ementa do projeto aludir, não
se sabe bem com que propósito, à nova redação do
Código, cuida o projeto, sem sombra de dúvida, de
um nôvo código da Propriedade Industrial, inovando
fundamentalmente o anterior e é sabido que a Carta
Magna não admite que as codificações sejam
discutidas e votadas em regime de urgência (citado
art. 51, § 6º).
Aliás, como esclarece mais adiante a própria
Indicação, o equívoco foi corrigido ao menos em
parte, pela Câmara dos Deputados, que deu ao
projeto o curso normal dos códigos.

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite-me V. Ex.ª?
(Assentimento do orador.) Esclareço a V. Ex.ª que o
Senado, em emenda de redação, titulou a lei como
Código. Procede, efetivamente, a observação da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Guanabara.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Nesta Casa também, Sr. Presidente, para
honra nossa, com o rigor com que V. Ex.ª cumpre o
Regimento, teve o Projeto o curso normal.
Mas, Sr. Presidente, é pena que esta matéria
chegue, por esta circunstância, ao exame da Casa
nos últimos dias.
Seria desnecessário assinalar que êste
Código, realmente, é um passo adiante, em matéria
tão complexa e discutida.
O Govêrno teve uma alta compreensão do
problema e apenas pecou, no entender da Ordem dos
Advogados, e no meu próprio, quanto ao processo que
adotou, prejudicando as decisões, a severidade, a
segurança das decisões, digamos assim, em
conseqüência da celeridade que imprimiu ao processo.
Daí, Sr. Presidente, as emendas oferecidas à
proposição. A primeira delas, exatamente recorda o
artigo 35 do Decreto-lei nº 22.800, que deferiu,
exclusivamente, aos Advogados, desde 1933, aos
Advogados e Agentes da Propriedade Industrial a
representação dos interessados, perante as
repartições administrativas, em tudo o que se referir
à propriedade industrial. Tal prerrogativa foi ratificada
pelo Decreto nº 2.679, de 1940, e pelo Decreto nº
8.933 de 26 de janeiro de 1946. Nada aconselha a
revogação desta prerrogativa.
No entanto, o substitutivo aprovado pela Câmara
em seu artigo 114 permite que, quando o interessado
não requerer pessoalmente, instrua a petição ao
processo com procuração, mas nenhuma restrição faz
quanto à habilitação do mandatário. No momento
em que se procura ampliar a ação de tôdas as
profissões, vamos retirando dos que advogam aquelas
atividades que lhes eram exclusivas e, então, para
um processo, segundo todos reconhecem e
proclamam, complexo, difícil, que requer especializa-
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ção, se modifica a legislação, exatamente, para
excluir a presença obrigatória do advogado. Agora,
será mais um setor em que o advogado não terá o
dever de intervir, porque a sua presença será
desnecessária.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Somos advogado e
estamos, realmente, atentos ao argumento de V.
Ex.ª. O que se pretende fazer é diminuir o ônus em
tôrno do processo de registro. Por isso se deixou,
facultativamente, a participação do Advogado ou do
Agente do registro de propriedade individual.
Assinala V. Ex.ª que o mesmo problema se verificou,
com relação ao despachante, em determinados tipos
de atividade e o que observamos é que, aquêles
escritórios especializados, categorizados, idôneos,
continuaram recebendo da emprêsa os serviços para
executá-los. Da mesma forma os escritórios de
advocacia, que sejam especializados, continuarão
recebendo, normalmente, os processos, para o
registro junto ao Instituto. É um problema de dar
liberdade à emprêsa na sua estruturação, de ter o
seu advogado ou o seu funcionário especializado ou
de contratar um advogado para fazê-lo, sem maiores
repercussões porque, a própria atividade de
advogado está fundamentada numa concepção de
ética e lhe dá a segurança de continuar com seus
clientes.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Compreendo as
razões de V. Ex.ª, que são as mesmas com que o
nobre Deputado Mário Mondino, na Câmara dos
Deputados, rejeitou emenda apresentada pelo ilustre
Deputado Gabriel Hermes. S. Ex.ª, homem de
emprêsa, sentiu que a segurança de seu direito, do
interêsse
da
própria
entidade,
residia
na
obrigatoriedade de intervenção de profissional
especializado e não de mero despachante de papéis
ou sequer do próprio interessado, porque a presença
de quem não sabe requerer, em vez de facilitar,
prejudica o andamento de todos os outros processos,
eis que se tratam de processos que requerem
providências, emendas, correções e que exigem tempo
muito maior do que o exame daquele que já foi

oferecido, com todos os cuidados e prerrogativas,
pelo
advogado.
Quero
esclarecer
que
a
especialidade é tão nítida, tão marcada que um
profissional como eu, Sr. Presidente, que há
quarenta anos advoga todos os dias, nunca se
aventurou a bater às portas das entidades que
registram marcas e patentes, porque não tinha
aquelas condições, aquela vivência capaz de ser um
bom conselheiro em qualquer emprêsa ou em
qualquer interessado. Hoje, se entrega isso ao
próprio interessado, homem de boa-fé, que pensa
que, sem a presença do advogado, pode registrar
sua marca e sua patente. Retira-se outra
prerrogativa do advogado, e assim foram-se
retirando, uma a uma, as prerrogativas dessa classe,
até que um dia ela termine inteiramente
marginalizada.
A Ordem dos Advogados, neste parecer,
assim responde às considerações agora formuladas
pelo nobre Relator José Lindoso:
"Data venia, não procedem as objeções à
emenda proposta. Se, além dos advogados, outros
profissionais possuem as habilitações técnicas
necessárias para, nas instâncias administrativas,
postular e defender os direitos de seus
representados, no que se refere à propriedade
industrial, é mister que êsses profissionais
comprovem a sua habilitação e se submetam à
disciplina de sua conduta profissional perante a
autarquia e isto só poderá ser alcançado
mediante a exigência de que se inscrevam como
agentes da Propriedade Industrial, como vem
sendo exigido, com os melhores resultados, há
quase 40 anos."
A propriedade industrial admite, ao lado dos
advogados, os agentes de propriedade industrial;
mas são profissionais sujeitos a uma determinada
ética, com determinados compromissos, com
determinada vigilância, que podem ou não ser
excluídos daquelas atividades. Agora, se entrega
a qualquer interessado a possibilidade de levar à
propriedade industrial qualquer proposição,
qualquer pedido, ainda que malicioso, sem
qualquer sanção, sem que a autoridade pública
possa impor-lhe qualquer pena ou qualquer
restrição.
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Não há, assim, por que inovar a matéria e abrir
campo para que quaisquer tratadores de papéis, sem
os necessários conhecimentos técnicos sôbre o
Instituto da Propriedade Industrial, se aventurem a
postular e defender direitos dos mais relevantes e,
além disso, possam atuar livremente, sem
observância dos preceitos de ética e sem qualquer
responsabilidade profissional.
De outra parte, é indispensável que aos
mandatários, advogados e agentes, seja assegurado
o exercício da sua profissão, com os meios
necessários à defesa dos interêsses legítimos sob o
seu patrocínio.
Para isto, é forçoso que se lhes permita, com
as mesmas prerrogativas previstas para o exercício
da advocacia, nos têrmos do art. 89 do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 4.215, de
1963), o livre ingresso nas dependências do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e o acesso aos
processos, salvo quando sob o regime de sigilo, para
que possam estudá-los, extraindo cópias e tomando
apontamentos.
O que pede a Ordem é que, no processo, que,
às vêzes, se torna contencioso, porque são
suscitadas restrições, são feitas as exigências, se
permita
ao
advogado
constituído,
com
responsabilidade, sujeito à censura da Ordem, o
direito de ter acesso a êsse processo para,
conhecendo as ponderações, as restrições feitas,
mais fàcilmente corrigi-las.
(Retomando a leitura.)
O eminente Deputado Aldo Lupo ofereceu a
Emenda nº 16, visando a assegurar a vista do
processo, na repartição, ao interessado ou ao seu
procurador, justificando a proposição, mediante
acréscimo ao art. 103, item b, do projeto, pelo fato de
que as partes, por si e seus procuradores, têm o
direito de vista ao processo a fim de poderem
defender os seus direitos e legítimos interêsses,
sendo certo que o direito de vista está consagrado no
direito processual e não é admissível sua supressão.
Todavia, a emenda foi rejeitada consoante o voto do
deputado Mário Mondino, Sub-Relator, e adotado pelo
deputado Célio Borja, Relator Geral, sob fundamento
de que o que pretende a emenda implica
no
emperramento
do
processo
adminis-

trativo, conflitando-se com o espírito do Projeto que
deseja modernizá-lo e agilizá-lo, tornando-o um
instrumento do aceleramento do desenvolvimento
nacional. (sic.)
"Tal entendimento não tem a menor
consistência. O exercício da faculdade que tem os
interessados e seus mandatários de obter vistas de
processos, para o conhecimento de pareceres,
informações, oposições, impugnações, contestações,
despachos e recursos não constituem em absoluto
emperramento do processo administrativo e a recusa
dessa faculdade constitui, certamente, cerceamento
da defesa de interêsses legítimos, que não podem
ser prejudicados a pretexto de modernização e
agilização do processo e muito menos sob a
alegação de que haveria óbice ao aceleramento do
desenvolvimento nacional..."
Muito mais prejudicial e atentatório ao direito
das partes e seus procuradores é obrigá-los, em
cada caso, a solicitar fotocópias dos processos à
repartição, até mesmo porque, sem o exame dos
processos, dificilmente poderão os interessados
indicar de quais peças devem ser extraídas
cópias."
Pode o interessado pedir cópia, mas cópia de
que, se êle não tem acesso ao processo? Quando
um de nós, advogados, pede fotocópia ao escrivão,
indica as peças; quando agravamos para o tribunal,
de decisão de 1ª instância, a lei manda que
indiquemos as peças. E quem já foi juiz, ainda que
ocasionalmente, sabe, Sr. Presidente, que o
advogado vigilante, diligente, não se refere apenas
às razões de fôlhas ou ao documento de fôlhas; êle
tem o cuidado de dizer, por exemplo, documento de
fls. 27 e alegações de fls. 85, para que o juiz possa ir
à fonte onde se desdobra o argumento ou se faz a
correção da irregularidade.
Pois, no projeto que se vai aprovar, se aceito o
douto parecer do eminente Relator, nada disso
ocorre. É quase por espiritismo que o advogado terá
que indicar, sem ver, sem folhear o processo, os
documentos e as páginas de que deseja fotocópias.
É o que se lê e conclui da exposição que estamos
lendo e que foi oferecida à Ordem dos Advogados e,
ali, unânimemente aprovada, em sessão de 11 de
novembro corrente.
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O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª está
caricaturando, naturalmente na defesa do seu ponto
de vista. Não ocorre, realmente, a situação de
impossibilidade de acesso para requerimento de
fotocópia. V. Ex.ª verifique que está assegurado o
direito de pedir fotocópias de todo o processo. É
problema de modernização e dentro do princípio de
celeridade. Ninguém pode pedir sem saber o que vai
pedir. O que se pretendeu fazer, na parte processual,
foi dar celeridade ao processo. E V. Ex.ª sabe que a
crônica judiciária e a dos meios empresariais
registram que os processos padeciam de delonga
extrema, prejudicando os interêsses nacionais,
muitas vêzes, porque o fato de só se expedir a
patente para efeito de defluir o prazo de duração da
propriedade intelectual, da propriedade incorpórea,
nos seus múltiplos aspectos, sòmente depois de o
processo estar concluído, também animava,
estimulava o processo de omissão, de negligência, e,
muitas vêzes, de recursos protelatórios.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas, o que é
verdade, Sr. Presidente...
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com todo o
prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – É fato que o
projeto não permite que o advogado tenha acesso ao
processo?
O SR. NELSON CARNEIRO: – O projeto
permite que se peça fotocópia de todo o processo.
Para que, então? E essas fotocópias, pelo que leio,
devem ser deferidas no prazo de 30 dias. O
advogado requer as fotocópias e tem o prazo de 30
dias para que elas lhe sejam concedidas.
Vou ler, em continuação, o que diz a Ordem
dos Advogados:
Além disto, o substitutivo aprovado
estabelece no art. 108 que, salvo motivo de fôrça
maior, o fornecimento de certidões e fotocópias
será feito no prazo de 30 dias que é
evidentemente excessivo, sabido que, em determi-

nados casos, têm as partes prazo não maior de 60
dias para o atendimento ou contestação de
exigências. Muitas vêzes, essas exigências
demandam busca de documentos, e outros, que nem
sempre estão na sede da entidade. Razão não havia
para rejeitar a emenda nº 9 oferecida pelo Deputado
Fernando Fagundes Neto, que propunha o prazo
máximo de 8 dias para o fornecimento das certidões
ou fotocópias. Não procede, por motivos óbvios,
objeção do nobre Sub-Relator, Deputado Mário
Mondino, acompanhado pelo eminente RelatorGeral, de que, não raras vêzes, o prazo de 8 dias
será insuficiente para o atendimento do pedido, face
ao volume e à complexidade do trabalho. É claro
que, assegurada a vista dos processos aos
interessados e seus procuradores, será reduzido de
muito o trabalho, que aliás nada tem de complexo.
Como não tenho em mão o projeto, ficaria
muito grato ao nobre Relator informasse ao Senador
Eurico Rezende se, realmente, há dispositivo que
permita esta vista, porque estou baseando-me num
documento da maior respeitabilidade. Gostaria que
S. Ex.ª verificasse e informasse à Casa e a mim, se
é realmente permitida a vista dos processos dos
advogados.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª realmente
faz bem em fazer esta observação, porque tenho a
impressão de que V. Ex.ª teria fugido à resposta à
pergunta direta do Senador Eurico Rezende.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Acentuei que
estava aqui baseando-me em informações da maior
autoridade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil.
As observações não são minhas, que sou neófito em
assuntos de propriedade industrial.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Com a leitura do
documento, V. Ex.ª assume, pelo menos, a
responsabilidade da lucidez. Pediria a V. Ex.ª que
respondesse, então, minha pergunta. Mas se não há
acesso ao processo, quer-me parecer que isto é um
cerceamento, porque se eu desejo, apenas,
conhecer, através de certidões ou fotocópias,
determinado
documento,
determinada
fôlha,
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acho um absurdo a lei estabelecer que tenho que
requerer cópia integral do projeto. Isso é que
embaraça a tramitação burocrática da matéria. Mas
V. Ex.ª não respondeu à minha pergunta. O
advogado tem ou não tem acesso ao processo para
pedir estritamente os documentos de que carece,
feito naturalmente o joeiramento?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
afirmei que a Ordem dos Advogados, no seu
documento, assim o diz. E reproduzi as palavras
daquela instituição, por todos nós respeitada e da
qual muitos de nós somos integrantes.
De modo que ninguém mais autorizado do
que o nobre Relator da matéria que, com o
cuidado habitual, sôbre ela se debruçou,
examinando as emendas, estudando, não só o
que aconteceu na Câmara, como o que ocorre
no
Senado,
para
dar
essa
afirmação
insuspeitíssima, não só ao Senador Eurico
Rezende, como a mim próprio. Terá a palavra de
S. Ex.ª maior autoridade.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª, por
economia processual, não poderia dizer a mim, sem
a honrosa intermediação do ilustre Relator?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permita-me V. Ex.ª.
É exatamente um problema de V. Ex.ª fazer crítica
ao projeto, transferindo o ônus da crítica, os
elementos de sua crítica, para sustentar a sua crítica,
ao Relator da matéria.
O SR. EURICO REZENDE: – O direito de
petição é uma garantia inscrita na Constituição.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – É lógico.
Verificamos, inclusive, que, quando se dá o
direito de requerer fotocópia, é normal que se
tenha acesso ao processo, para tirar fotocópias.
O que acontece, realmente, é que se quer
modernizar e dar celeridade, usando aquilo que
a tecnologia nos oferece, que é rapidez das
cópias, através de xerox, para que não possa
absolutamente haver emperramento. Quanto ao
problema de que o Instituto tenha o prazo de
trinta dias, é preciso verificar que enquanto a
parte trata do seu caso singular, o Instituto
tem que decidir casos que se podem
proceder em todo território nacional. Então,
não há nada de excessivo no prazo mínimo

que a lei dá ao Instituto para responder. É lógico,
também, está no bom senso, de que todos os
direitos estão condicionados ao fornecimento de
documentos dentro dêsse prazo. O prazo não
poderia ferir frontalmente, a ponto de fazer perecer, o
direito de terceiros.
O SR. EURICO REZENDE: – A mim me
parece, se V. Ex.ª me permitir a complementação do
aparte ...
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. EURICO REZENDE: – ...que o prazo de
trinta dias é uma garantia em têrmos de coação ao
Executivo, vale dizer, uma coação sadia, do melhor
interêsse público, porque a experiência e a observação
revelam que as repartições públicas extrapolam todos
os prazos, demoram na entrega de certidões. Quer-me
parecer que êsse prazo de trinta dias concilia
perfeitamente o interêsse da parte com os deveres de
celeridade e a celeridade só é assegurada em prazos
rígidos. Então, vou dizer a V. Ex.ª, fiquei impressionado
com a manifestação da Ordem. Estou verificando,
contudo, que a Ordem dos Advogados da Guanabara
colocou assim nos canteiros da discussão a noite, o
orvalho. E o sol dos esclarecimentos do Relator
removeu por inteiro êste orvalho.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permita
responder à indagação de V. Ex.ª, já que o nobre
Relator não quis.
O SR. EURICO REZENDE: – Removeu, não.
Secou o orvalho.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Continue V.
Ex.ª a fazer o que é muito agradável para todos nós,
suas comparações literárias.
Vou ler o que não leu o Relator. O
esclarecimento que desejo dar teria mais autoridade
se fôsse dado pelo eminente Relator. Mas vou ler o
texto e a emenda.
O texto diz o seguinte: art. 101, à página 17 do
avulso:
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não se esqueça V.
Ex.ª de ler o art. 106.
O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª quer
que eu leia os dois ao mesmo tempo?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª quer
fazer
a
crítica
e
estou
colaborando
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para restabelecer exatamente a seriedade do
processo.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não é possível
que se discuta mais sèriamente o problema do que
eu estou fazendo neste momento.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não estou dizendo
a V. Ex.ª que V. Ex.ª não o está discutindo com
seriedade. Estou dizendo que estou defendendo a
seriedade da peça.
O SR. EURICO REZENDE: – Que o ilustre
Relator está mal humorado, está. Tôda a Casa está
notando.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª não tem
razão.
Hoje
mesmo
votamos
em
razão
exclusivamente do MDB.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Para felicidade
nossa, Sr. Presidente, as divergências nascem e
acabam nos debates. Somos uma grande família em
que cada qual cumpre seu dever, sem que reste,
dentro de cada um de nós, qualquer mágoa ou
ressentimento.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – E V. Ex.ª é um dos
patriarcas espirituais da família.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª. Não faria ao nobre Senador José Lindoso
a injustiça de acreditar que no seu generoso coração
existisse qualquer mágoa por alguma palavra por
acaso por mim proferida.
Mas veja V. Ex.ª, Senador Eurico Rezende,
aqui se lê, no art. 101:
Art. 101 – Os atos, despachos e decisões nos
processos administrativos referentes à propriedade
industrial, só produzirão efeito a partir da sua
publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, ressalvados:
a) os que expressamente independerem de
notificação ou publicação por fôrça do disposto no
presente Código;
b) os despachos interlocutórios, quando feita
notificação por via postal ou por ciência dada ao
interessado no processo;
Então, qual era a emenda? Aqui está às fls. 4,
no último apêndice, que diz o seguinte:
"Os
despachos
interlocutórios,
quando
feita
a
notificação
por
via

postal ou por ciência através de vista dada ao
interessado e aos seus representantes no processo."
Explicitava-se, obrigava-se a que, quando
fôsse feita por via postal, a ciência fôsse dada
através de vista dada aos interessados e aos seus
representantes no processo.
Como vê V. Ex.ª, a preocupação é de
celeridade. Amanhã, um intérprete, preocupado com
essa celeridade, acabará destruindo a vista, que era
preciso que ficasse expressa num código dessa
natureza.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me
permita. A emenda parece totalmente desnecessária:
"os despachos interlocutórios, quando feita
notificação por via postal ou por ciência, através da
"vista", dada ao interessado ou seus representantes
no processo;"
V. Ex.ª que é processualista do Direito, e se
revela sempre processualista da linguagem também,
verifica que o Código de Processo Civil nem sempre
manda dar vista. Ora dá ciência, ora dá vista. Então,
se a parte tem ciência do processo, ela tem acesso
ao processo, porque vai pôr o "ciente". E,
naturalmente, não será levada pela "guarda
pretoriana"; "Você põe o ciente aqui e vai embora
logo"; vai-lhe ser entregue o processo, antes de
colocar o "ciente", estudará o processo, examinará o
despacho. Então, nesse ponto, devo dizer a V. Ex.ª
que eu estava impressionado com os argumentos de
V. Ex.ª e fazia restrições ao trabalho de Relator, na
maneira como V. Ex.ª, como disse o Relator, no bom
sentido, caricaturou as suas observações. Mas aqui
a parte, se vai ter ciência do processo, òbviamente
vai operar com o tato, vai operar com a presença, vai
examinar o despacho. Não lhe parece isso?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Responderei a
V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me
permita. Para complementar as observações e a
achega de natureza jurídico-processual oferecidas
pelo eminente Senador Eurico Rezende, nós
precisamos saber que não podemos isolar um dos
artigos, ou uma das letras ou das disposições só,
do ritual de processo estabelecido no título
VI: "Dos Atos, dos Despachos e dos Pra-
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zos". Temos que lê-lo todo por isso que digo a V.
Ex.ª que tôdas as medidas de interêsse da parte
estão salvaguardadas. Se V. Ex.ª ler os capítulos 1º,
2º e 3º, nesse complexo de dispositivos, encontrará
realmente o essencial. O resto é matéria do
desdobramento normal da coisa.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Ainda hoje o
Senado ouviu a magnífica oração do Senador
Gustavo Capanema...
O SR. EURICO REZENDE: – Que todos
aplaudimos.
O SR. NELSON CARNEIRO: – ...que só tem
um defeito: é que S. Ex.ª raramente ocupa a tribuna.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – V. Ex.ª está
sendo muito generoso comigo.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Se S. Ex.ª não
fôsse tão arredio à tribuna, outras páginas de igual
valor, como a contribuição tão valiosa para o estudo
da língua, certamente, enriqueceriam os nossos
Anais.
Mas, o nobre Senador Eurico Rezende, que
também aplaudiu como eu a oração do Senador
Gustavo Capanema, não viu a alternativa: ou será
que a Língua Portuguêsa, na sua unificação,
também mudou isso? Por que diz o Projeto: – "os
despachos
interlocutórios,
quando
feita
notificação por via postal (uma hipótese) ou por
ciência dada ao interessado no processo".
Portanto, são duas hipóteses: essa comunicação
pode ser feita por via postal e êle não tem ciência
do processo.
O SR. EURICO REZENDE: – Como, Ex.ª?
Não há outro dispositivo, pergunto a V. Ex.ª?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Procurei, e
não achei. Há apenas comunicação do despacho por
via postal.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas não há
outro dispositivo? Isso é que volto a perguntar a V.
Ex.ª.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não vejo e
gostaria que o nobre Relator também nos ajudasse.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Lendo o caput do
Art. 101, verá que estão resguardados todos os atos
essenciais do processo e que só poderão produzir
efeitos depois da publicação no órgão oficial.

O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas a
publicação não é só disso, é do despacho com vistas
ao Ministério Público. O que quer dizer isso? "diga à
parte contrária sob despacho de fls. 15." Quem é que
sabe de que se trata? Nós, advogados, que lemos o
Diário Oficial, sabemos que na primeira hipótese não
há conhecimento da parte.
E a comunicação postal apenas se faz hoje
para intimar advogados naqueles Municípios onde
não existe publicação.
Então se manda um ofício ao profissional,
dizendo que a audiência foi marcada para o dia tal. O
advogado fica ciente de que, naquele dia deve-se
realizar, na Comarca de Picos, a audiência.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas faço uma
pergunta agora a V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª já leu,
naturalmente, já atentou para o art. 105 e o
parágrafo único.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Vamos ver o
que diz.
"Art. 105 – Na ausência de disposição em
contrário, o prazo para adoção de providências
determinadas por êste Código será de sessenta dias."
Não quer dizer nada. Ou se recebe a
comunicação postal...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Quer dizer muita
coisa, permita-me V. Ex.ª. Além da notificação, além
de todos os problemas, ainda temos a possibilidade
de 60 dias para decidir. E V. Ex.ª há de considerar
que se trata de uma lei cuja tônica foi dar celeridade,
para atender aos interêsses que não são só das
partes, mas também interêsses nacionais. Estamos
tratando de um Código que objetiva sanear uma área
eivada de condutas não muito merecedoras de
aplauso.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Exaltei a
iniciativa, Sr. Presidente, dizendo que esta é uma
boa lei, inspirada pelos melhores e mais patrióticos
propósitos. Diria até, não fôsse o têrmo hoje
perigoso, diria que é até uma lei nacionalista. Esta
palavra hoje possui conotações diversas. A lei é
digna de todos os encômios. Não estou aqui para
combatê-la, mas também é de meu dever colaborar,
para que saia melhor.
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O SR. EURICO REZENDE: – Permita-me V. pelo Espírito Santo (Risos). Mas o que acontece,
efetivamente, é que a matéria vai ser objeto de
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita desdobramento. Eu acredito, e estaria de acôrdo
honra.
com o ponto de vista de V. Ex.ª, e aceito a
O SR. EURICO REZENDE: – Se realmente condicional do nobre Senador Eurico Rezende, se
em outra área do projeto ficar proibido o acesso aos não tivéssemos realmente a possibilidade de acesso.
processos e o nôvo Código resguardar aquela Mas, há estrutura em dados fundamentais do projeto
disposição do Estatuto da Ordem dos Advogados do que não admite, absolutamente, esta hipótese. Se
Brasil que assegura êsse acesso quer-me parecer temos o projeto, nas disposições gerais, falando dos
que estamos aí num retrocesso...
dados, dos despachos, dos prazos, e se admitimos,
O SR. NELSON CARNEIRO: – Exatamente o tranqüilamente, no processo, o direito de oposição e
que digo.
de recursos, veja V. Ex.ª que êstes valôres maiores,
O SR. EURICO REZENDE: – ..., porque, de dentro do ponto de vista processual, não se
acôrdo com a letra b do art. 101, segundo V. Ex.ª conciliam com a tese que V. Ex.ª está defendendo.
explicou, a administração tem duas opções: ou a Ainda mais, há o princípio que comanda, que é o
notificação por via postal ou a ciência dada ao princípio constitucional. O interessado tem direito a
interessado no processo. Mas pode ser que haja conhecer daquilo que lhe diga respeito no assunto.
uma permissão em dispositivos retro existentes que, Portanto, seria a fonte inspiradora maior. Esta
feita a notificação por via postal, a parte então é matéria vai ser objeto de instruções e de
convidada a examinar o processo.
regulamentação, na projeção do desdobramento
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas não tem; normal do texto do código. Assim, o que assusta V.
absolutamente não tem.
Ex.ª, não me parece absolutamente procedente. Eu
O SR. EURICO REZENDE: – Então o meu queria acrescentar mais uma observação: V. Ex.ª
ponto de vista é o seguinte: Isto é uma violação, isto sabe que êste projeto foi um dos raros projetos de
é uma restrição. Mas o Projeto não pode voltar à interêsse fundamental para o País em que o MDB e
Câmara...
a ARENA se uniram, inclusive no desejo de que êle
O SR. NELSON CARNEIRO: – Por quê?
não volte à Câmara. O nobre Senador Franco
O SR. EURICO REZENDE: – Porque não é só Montoro, na Comissão de Constituição e Justiça,
essa omissão. O Projeto, sendo matéria complexa, depois de ressaltar a importância das emendas
em que se abre uma nova perspectiva, a Lei vai apresentadas pelo MDB, e de fazer a colocação de
revelar, na sua execução, muitas omissões e muitas que a mesma poderia ser objeto de projetos
demasias que, ou o Executivo, ou os próprios autônomos, instou, dando portanto absoluto apoio à
Parlamentares, através de projetos, poderão corrigir. posição do Relator, para que o projeto fôsse
Entendo assim. Eu dou razão a V. Ex.ª nesse ponto. aprovado
imediatamente,
porque
interêsses
Com êsse esclarecimento dou razão, e me nacionais relevantes estariam na dependência de
penitencio pelo êrro de interpretação. Mas entendo aprovação dessa lei. Essa a palavra que, com a
que o projeto deve ser aprovado e, na execução, aquiescência do Líder Danton Jobim foram
então, faremos as necessárias correções.
manifestadas pelo Senador Franco Montoro que,
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite como V. Ex.ª sabe, é um estudioso do Direito e
um aparte?
conhecedor dos interêsses brasileiros referentes à
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita tecnologia, problemas de patentes, de registros
honra.
etc.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Acho muito
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
difícil
a
gente
se
opor
a
qualquer agradeço a justiça que, afinal, se faz ao eminente
pessoa,
quando
devidamente
assistida Senador Franco Montoro. E aqui a minha
Ex.ª?
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atuação não é a de agredir o projeto, que todos
queremos ver aprovado, mas de ressalvar que, por
maiores que sejam as preocupações do Govêrno,
por mais capazes que sejam seus orientadores, os
que estudam as leis, elas apresentam, apesar disso,
defeitos que só podem ser corrigidos pelo debate,
pela discussão, com a colaboração de todos os
interessados e através do cadinho legislativo.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Como aconteceu
com êsse projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Ao aflorar
essas deficiências da lei, procuro, ainda uma vez,
convocar o Poder Executivo a valorizar, também êle,
a tarefa legislativa, confiando, a experimentados
homens públicos, que têm assento nas duas Casas
do Congresso Nacional, a palavra final sôbre
proposições dessa relevância.
Quero ressaltar que me choca profundamente
que assessôres anônimos, muitas vêzes sem
nenhuma experiência, apenas com elementos em
leituras apressadas e ainda não consolidadas pela
idade, sobreponham sua opinião, no Executivo, à
experiência, à ilustração, ao patriotismo de tantos
valôres que integram a vida pública.
E aqui estão, Sr. Presidente, eminentes
homens que dirigiram vários Ministérios, outros que
passaram pelos Governos dos Estados, outros que
ocuparam, durante o decorrer de sua vida
parlamentar, as mais altas e mais distinguidas
posições. Pois então, Sr. Presidente, todos, essa
magnífica seleção de homens públicos – em que,
com justos motivos apenas me excluo – tôda essa
constelação segue a palavra ou a interpretação de
um jovem assessor que entende, baseado em
teorias ainda não confirmadas pelos tempos,...
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
outro aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – sobrepor a sua
opinião à experiência, à ilustração, ao patriotismo de
tantos parlamentares.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª vai-me
permitir, agora, enxergar em suas palavras uma
contradição. V. Ex.ª elogiou o projeto do Código.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Claro.

O SR. EURICO REZENDE: – Logo, o
assessoramento foi bom. A divergência de V. Ex.ª,
até aqui, e com a qual eu concordo plenamente, é
meramente numa área processual. A estrutura do
projeto foi louvada por V. Ex.ª, e foi cantada e
decantada em prosa e verso pela composição
ecumênica, isto é, ARENA e MDB, na Câmara dos
Deputados. As observações de V. Ex.ª são
interessantes
porque,
mais
tarde,
quando
reconhecermos a necessidade de alguma correção,
e essa correção deve ser feita, então, e seus
argumentos estarão plantados nos Anais do
Congresso. E, V. Ex.ª até poderá se dar à justa
vaidade do pioneirismo: V. Ex.ª advertiu a Casa e a
Nação para êste problema. Assim, a Casa e o
Relator foram muito bem assessorados e, devo
ressaltar, aqui, que o Senador José Lindoso vem se
destacando
como
Relator
de
projetos
importantíssimos, e, apesar da premência de tempo,
tem oferecido trabalhos dignos de louvor, ...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Muito obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – ...haja vista a lei
sôbre tóxicos e entorpecentes e, agora, com prazo
tão exíguo, o projeto em processo de discussão e
que, na sua estrutura, na sua substância, mereceu o
elogio de V. Ex.ª que, aliás, é um louvor repetido
porque vem sendo manifestado pela honrada
Oposição nas duas Casas do Congresso Nacional.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
quando a Oposição diverge de um projeto, o faz com
o mesmo sentimento patriótico com que ocupa esta
tribuna para louvar aquêles que merecem seu
aplauso. É o caso dêste projeto. Quando me referi à
necessidade da intervenção do legislador, eu não
situava apenas êste projeto, nobre Senador. Eu me
referia a tôda a legislação brasileira.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite?
(Assentimento do orador.) Acho importante que V.
Ex.ª anote que há, de certo modo, conotação
injuriosa na afirmação de V. Ex.ª.
O SR. NELSON CARNEIRO: – A quem?!
Mas, Sr. Presidente, em tudo quanto fala a Minoria
há expressão injuriosa?! Não é possível!
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O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª colocou o
assunto do seguinte modo: que esta Casa, onde
figuram ex-Ministros, juízes, pessoas da maior
responsabilidade, excluindo V. Ex.ª, e eu me excluo
também, esta casa é teleguiada por jovens
assessôres inexperientes.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Eu não disse
isso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Então, queria dizer
a V. Ex.ª que, nesta Casa, nós estamos trabalhando,
a não ser que V. Ex.ª esteja vendo, por um sistema
de radar singularíssimo, coisas que não existem. A
colaboração dos assessôres, é isto; a Casa vive
reclamando a falta de assessôres, e nós não somos
enciclopédicos. Agora, digo a V. Ex.ª que o projeto
foi estudado com a participação de todos os setores
interessados, inclusive da Confederação Nacional da
Indústria, da Confederação Nacional do Comércio,
da Confederação Nacional da Agricultura, das
federações mais destacadas dos Estados, da
Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade
Industrial, e mereceu um substitutivo. Veja V. Ex.ª a
participação efetiva de tôdas essas entidades. E
ainda digo a V. Ex.ª, houve modificação
importantíssima do projeto, dentro dos interêsses
nacionais. Então, o problema é: quando colocarmos
as coisas em têrmos de imagens ou tiradas políticas,
têrmos realmente consciência de que elas podem,
por via de reflexo, vir a fazer uma colocação que não
é primorosa para o Congresso.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
evidentemente que o Senador Gustavo Capanema
tem de voltar a esta Tribuna, para insistir na
demonstração das diferenças entre as linguagens
usadas pelos portuguêses e pelos brasileiros.
Porque evidentemente, quem quer que esteja
ouvindo esta oração, neste fim de sábado, verificará
que não houve, em nenhuma de minhas palavras, a
mais remota intenção de injuriar o Congresso.
O SR. EURICO REZENDE: – Fêz uma
pequena intriga.
O SR. NELSON CARNEIRO: – O que eu
disse não se referia a êste projeto, em cujo
cerne, em cuja contextura, existem equívocos
e – e apenas mostro alguns – porque, quando
fôr possível ao Executivo fazer obra per-

feita, êle terá feito aquilo que só a Deus é possível.
Eu não me refiro aos assessôres do relator.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª disse
assessôres
anônimos.
O
qualificativo
foi
inadequado.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Realmente,
anônima é a tarefa dos assessôres. Êles dão a sua
contribuição intelectual e não aparecem.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não me referia
aos assessôres que acompanham V. Ex.ª neste
trabalho no Senado. Referi-me àqueles que
elaboram os anteprojetos, silenciosamente, nos
gabinetes ministeriais, e os enviam, depois, ao
Legislativo. Acredito que o Senado compreendeu
isso. Não faria a V. Ex.ª, Sr. Senador José Lindoso, a
injustiça de acreditar que fôsse V. Ex.ª autor de um
trabalho leviano ou apressado.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Simplesmente
procurei observar a V. Ex.ª para o caso do bom
nome do Congresso. Lamentàvelmente, não tive
assessôres no estudo dêste Projeto. Fiz um
trabalho pessoal, dentro de minhas limitações,
mas pessoal, o que é lamentável, por não ter
tempo de socorrer-me de um assessor, o que
daria outra categoria ao trabalho. Mas, o desejo
de atender os interêsses do Govêrno, o que a
própria nobre Oposição sente, fêz com que eu,
pessoalmente, dentro das minhas limitações,
procurasse estudar o Projeto cuidadosamente e
oferecer o parecer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas, Sr.
Presidente, ninguém louvou mais o trabalho do
Relator que eu. Já o exaltei. Mas, acho que S.
Ex.ª ficou condicionado, ainda que aceitando
algumas ponderações sugeridas em emendas,
ficou condicionado ao temor de o Projeto voltar à
apreciação da Câmara dos Deputados. É
uma preocupação, sob certo ponto de vista,
elogiável.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sob o ponto de
vista do interêsse nacional. Estive atento a êsse
problema.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas, Sr.
Presidente,
o
que
quero
dizer
é
que
essa preocupação evitou que se corrigissem
alguns
defeitos
que
não
pode-
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riam figurar numa lei dessa relevância.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Tranqüilizo V. Ex.ª.
Nenhuma das emendas de V. Ex.ª foram rejeitadas à
base dessa necessidade.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas, Sr.
Presidente, acredito que o Senado me fará justiça.
Não fiz nenhuma intriga ou injúria. Ou então estou
falando aquêle português que os brasileiros não
entendem e a que se referiu o nobre Senador
Gustavo Capanema.
Mas, há outro aspecto que a Ordem dos
Advogados focalizou: é que um Código desta
importância entra em vigor na data da sua
publicação.
Ora, Sr. Presidente, somos um país da
extensão de um continente. V. Ex.ª pode dar o
testemunho de quando chegará ao conhecimento dos
advogados piauienses, dos interessados piauienses,
esta lei que entra em vigor imediatamente.
O SR. RUY SANTOS: – Por quê piauienses?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Em
homenagem ao ilustre Presidente, eu me referi ao
Estado do Piauí. Sabe S. Ex.ª que por êle tenho, por
motivos afetivos, uma grande admiração.
Mas, num Estado em que a divulgação é muito
difícil...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª está
enganado. O progresso da comunicação, hoje no
Brasil, é uma das, grandes conquistas da revolução
e o Piauí está integrado nesse processo.
O SR. EURICO REZENDE: – O País está
municipalizado, hoje, em têrmos de comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Peço aos Srs. Senadores que não interrompam o
orador sem o seu prévio assentimento.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr.
Presidente, pediria ao nobre Senador Eurico
Rezende, vizinho nosso, do Espírito Santo, que
consultasse amanhã a qualquer dos advogados,
por mais ilustres, aos catedráticos da Faculdade
de Direito, como êles aceitariam um Código que
entra em vigor hoje. Como chegará ao Ceará, à
Bahia, ao Rio Grande do Sul, um Código de

cento e tantos artigos para entrar, no mesmo dia, em
vigor? Foi o que pediu a Ordem dos Advogados: que
se desse um prazo para que a futura lei passasse a
vigorar!
Quando um projeto de menor repercussão,
aquêle que regulava os direitos civis da mulher
casada, que teve como Relator o eminente Ministro
Milton Campos, – para quem todos os elogios são
poucos, pela correção, cuidado, cultura e inteligência
que exornam seu nome – quando êsse projeto, que
modificava apenas alguns artigos do Código Civil,
entrou em vigor – através de uma emenda de minha
iniciativa na Câmara dos Deputados, aceita pelo
Senado – 45 dias depois de publicado. Agora, um
Código desta importância passa a vigorar no dia de
sua publicação.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
outro aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. EURICO REZENDE: – Aí V. Ex.ª não
tem razão.
O SR. NELSON CARNEIRO: – É o que V.
Ex.ª diz.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª não deu
a honra ao ilustre Relator de ler o Projeto todo.
O SR. NELSON CARNEIRO: – O Projeto todo
está aqui.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª chegou
até, quando viu que não tinha razão, a transferir a
responsabilidade para a Ordem dos Advogados. Eu
me lembro disso, está registrado. V. Ex.ª vai-me
permitir dizer que não tem a menor importância êsse
Código entrar em vigor imediatamente. Aqui está: V.
Ex.ª lerá o art. 97. A única parte que poderia ser
predatória ao direito dos interessados, a parte mais
importante, seria a ação de nulidade de concessão
de registro. Essa ação terá que ser proposta. O art.
100, § 1º, diz o seguinte:
"O processo de revisão sòmente poderá ser
iniciado dentro do prazo de seis meses, contados da
concessão do registro."
Temos aí seis meses.
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"§ 2º – Da notificação do início do prazo de
revisão contará o prazo de sessenta dias para
contestação."
São oito meses.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas isso é o
processo.
O SR. EURICO REZENDE: – Só encontrei
esta parte.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Então, se essa
parte é a única que interessa neste Projeto, então
não havia necessidade do art. 5º, que diz que a lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. EURICO REZENDE: – Não, Ex.ª. É
ação de nulidade de revisão de registro a ser
proposta pela União por interessado. Terá que ser
retificado com antecedência de seis meses. Depois
tem mais seis meses para notificação. São oito
meses. Então, essa lei pode realmente, com
tranqüilidade absoluta, entrar em vigor, não na data
da publicação, pode entrar em vigor agora, às 6
horas da tarde, antes de ser sancionada pelo Sr.
Presidente da República, quando V. Ex.ª está
falando da tribuna...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra, mas eu queria responder ao nobre Senador
Eurico Rezende. Êste Código não se refere, apenas
ao processo de nulidade de marcas e patentes...
O SR. EURICO REZENDE: – Cite outro caso,
Excelência.
O SR. NELSON CARNEIRO: – ...se não, não
teria 124 artigos. Esta é uma parte apenas, a parte
da declaração de nulidade...
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª fala em
124 artigos, então vai me permitir. Vamos ver aqui o
art. 124 e V. Ex.ª verá como o seu azar é completo:
"Art. 124 – Fica assegurado ao titular de
privilégio ou registro concedido até a data da
vigência desta lei o prazo de cento e oitenta dias,
contado da mesma data, para o cumprimento do
disposto no art. 115."

O SR. NELSON CARNEIRO: – Mas o que diz
o art. 115? É uma exceção.
"Art. 115 – A pessoa domiciliada no
estrangeiro deverá constituir e manter procurador,
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com
podêres para representá-la e receber citações
judiciais relativas aos assuntos atinentes à
Propriedade Industrial, desde a data do depósito e
durante a vigência do privilégio e do registro.
O SR. EURICO REZENDE: – A pessoa
domiciliada no estrangeiro há o Instituto da Rogatória
e Citatória. É que o prazo é muito maior ainda.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Há exceções.
V. Ex.ª quer ver outra exceção?
O SR. EURICO REZENDE: – Não. V. Ex.ª não
apontou exceção alguma até aqui. V. Ex.ª não
apontou um dispositivo que apanhasse o interessado
desprevenido...
O SR. NELSON CARNEIRO: – Então não
tinha razão para entrar em vigor na data da
publicação.
O SR. EURICO REZENDE: – Pode entrar em
vigor, na data de sua publicação, porque o corpo da
lei estabelece prazo longo para atendimento da
formalidade. De maneira que V. Ex.ª hoje, nesta
segunda parte de seu discurso está atacado por um
azar completo.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Veja V. Ex.ª:
abandonado pelo Espírito Santo, o cristão só pode
andar pelos caminhos do azar.
O SR. EURICO REZENDE: – Faça por que e
V. Ex.ª será protegido e acobertado e abonado pelo
Espírito Santo. V. Ex.ª está situado nas incertezas
das areias movediças, está numa improvisação
autofágica; todos os argumentos são contrários a V.
Ex.ª.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
evidentemente, não espero convencer o nobre
Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE: – O projeto
merece críticas, justamente, pelo excesso de prazo
que dá aos interessados.
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O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito ao
contrário, fico jubiloso quando S. Ex.ª parcialmente,
me dá razão na crítica que fiz.
O SR. EURICO REZENDE: – Sôbre a
violação. Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª.
Oportunamente, deve ser modificada a lei para que
se corrija êste êrro. Mais do que êrro é uma violação
ao direito das partes genèricamente e ao direito dos
advogados especificamente.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Basta isso, Sr.
Presidente, nem almejava eu mais do que isto. S.
Ex.ª me deu muito mais do que eu esperava, com
sua autoridade, com seu apoio, ao argumento de um
modesto Líder da Oposição.
Mas, Sr. Presidente, queria dizer que a lei ela
mesma sentiu a dificuldade de que êste estatuto
entrasse em vigor, imediatamente, e no art. 4º, à
página 19, ressalvou:
"Continuam em vigor os arts. 169, 170, 172,
173, 174", etc.
Faz uma relação de artigos do Decreto-lei nº
7.903, de 27 de agôsto de 1945, até que entre em
vigor o Código Penal. Quer dizer, então, que a própria
lei achou que se devia ressalvar os dispositivos que
só posteriormente entrariam em vigor.
Mas êsses dispositivos não são tôda a lei; a lei
entra em vigor com as exceções nela previstas.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª vai-me
permitir...
O SR. NELSON CARNEIRO: – As exceções
de natureza penal...
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª vai-me
permitir. Há um condicionamento à vigência do Código
Penal, que V. Ex.ª sabe e até eu sei, que o Código
Penal regula os crimes contra a propriedade industrial.
Então, é preciso que se suspenda a vigência de certos
dispositivos desta futura lei para que ela possa andar,
paralelamente, ao Código Penal que só vai entrar em
vigor, em janeiro de 1973. De modo que o relógio, a
folhinha vai dizer que a conversa de prazos está
inteiramente desfavorável a V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me
permite...

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)
(fazendo soar a campainha.): – Peço ao nobre
orador para concluir seu discurso pois de há muito
tempo que seu tempo findou. Tendo em vista,
todavia, a importância da matéria a Mesa está sendo
liberal. Mas apela para os nobres colegas, no sentido
de que não mais aparteiem o orador, pois o tempo
há muito se findou, em têrmos regimentais. Todavia
S. Ex.ª permanece na tribuna, com o pedido da
Mesa, no sentido de que conclua.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr.
Presidente, os apartes aqui dados muito me
honraram. Mas, realmente, não desfizeram êles as
apreensões dos advogados brasileiros de que sou,
por ofício recebido e, pelo que me informam,
também endereçado ao eminente Líder da Maioria,
a voz nêste Plenário.
Outras críticas merece, também, a proposição,
uma das quais é a aplicação imediata, nos processos
em curso, do nôvo Código. Os processos em curso
sofreram a modificação imposta pelo nôvo estatuto.
Permito-me reproduzir a parte final daquele estudo,
lamentando que o tempo não me permita aceitar
novos apartes dos eminentes colegas.
Prevê, ainda, o projeto, que o nôvo Código
entrará imediatamente em vigor (art. 5º) e que as
suas disposições serão aplicadas a todos os pedidos
em andamento, inclusive os de prorrogação e
recurso (art. 116).
Nada mais absurdo.
Emendas (nos 20 e 22) foram formuladas no
sentido de vigorar o nôvo Código, 90 dias após a sua
promulgação, tendo sido, porém, rejeitadas tais
emendas sob alegação de que o processo envolve
matéria relevante e de interêsse nacional, quando é
certo que, exatamente por isso, se justifica o prazo
mínimo de 90 dias para a vacacio legis.
Quanto à aplicação do nôvo Código aos
processos em curso, tem irrecusável procedência
a Emenda nº 5, oferecida pelo eminente
Deputado Américo de Souza, propondo que as
condições
de
patenteabilidade
e
de
registrabilidade sejam reguladas pela lei em
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vigor na data dos pedidos, observando-se, apenas
quanto à forma de processamento, as disposições da
lei nova, tal como dispõe o atual Código da
Propriedade Industrial, no seu art. 163. Não há dizer
que, se aprovada a emenda, a política adotada pelo
projeto, de alto interêsse nacional, tardaria muito a
colhêr os seus frutos. Os depositantes dos pedidos
de patente ou de registro ainda "em andamento" (é o
que se informa lacônicamente, no INPI quando não
há despacho publicado) e que, na realidade, em
grande maioria, estão paralisados há longos anos na
repartição de propriedade industrial, devido ao
emperramento da máquina administrativa, não
devem ser prejudicados em seu direito de obterem
o privilégio ou o registro nas condições
asseguradas pelas leis em vigor ao tempo em que
seus pedidos foram depositados. A lei nova não
deve alcançá-los, a não ser quanto à forma de
processamento.
Não são apenas as disposições acima
referidas que estão a exigir o mais cuidadoso exame
do Poder Legislativo.
Muitas outras existem a merecer estudo
especial, valendo destacar, como da mais alta
relevância, as referentes às imitações de marcas
farmacêuticas, os atos de concorrência desleal, a
privilegiabilidade dos processos de fabricação de
produtos alimentícios, químicos-farmacêuticos e
medicamentos, a proteção ao nome comercial, títulos
de estabelecimentos e insígnias, na esfera da
propriedade industrial. O projeto aboliu o registro de
nomes comerciais, títulos e insígnias, remetendo a
matéria para legislação futura e deixando, entretanto,
ao desamparo tais modalidades, salvo quanto aos
registros já obtidos e que não mais poderão ser
renovados.
Há no projeto verdadeira contradição quando,
de um lado, estabelece prazo de decadência para o
exercício das ações de nulidade de registros e, de
outro lado, com ofensa ao direito adquirido, admite
seja denegada a renovação ou prorrogação do prazo

dos registros já concedidos definitivamente, quando
contrariarem a lei nova.
Extingue-se o Conselho de Recursos da
Propriedade
Industrial,
impossibilitando
a
interposição de recursos na esfera administrativa a
não ser para o próprio presidente da autarquia,
contra as decisões de seus subordinados, ou para o
Ministro de Estado na hipótese da "revisão" para o
cancelamento de patentes ou registros que tenham
sido irregularmente concedidos.
Dificulta o projeto o processamento dos
pedidos de patente ou de registro, estabelecendo
exigências que nada têm a ver com o direito de
propriedade industrial e abre campo para que a
autarquia, mediante simples portarias, passe a exigir
outros documentos que entenda necessários, mas
que não se acham previstos em lei, para instrução
dos pedidos.
Dispensa-se a legalização de procurações
mas se exige a autenticação das cópias respectivas.
Impõe o projeto, em todos os casos de
reivindicações
de
prioridades
de
pedidos
depositados no estrangeiro, a apresentação dos
respectivos certificados acompanhados do inteiro
teor do relatório das invenções e da tradução do
documento, o que só poderá ser feito, certamente,
por tradutor juramentado. Tal documento e sua
tradução deverão ser apresentados no prazo de 6
meses, contados do depósito do pedido de patente
no Brasil, mas não há tradutores, legalmente
habilitados, em número suficiente para dar vazão ao
volume de relatórios a ser traduzido. Basta assinalar
que, neste ano de 1971, foram depositados, até
agora, mais de sete mil pedidos de patente, a
maioria sob reivindicação de prioridade de pedidos
de patente depositados no exterior, sendo que, em
muitos casos, foram reivindicadas as prioridades de
vários pedidos feitos no estrangeiro.
Ora, a Convenção Internacional de Paris de
1883, revista em Haia em 1925, no art. 4º, alínea d,
apenas faculta a exigência da cópia inte-
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gral, incluídos relatório e desenhos, do pedido
feito no exterior. Não há por que exigir a cópia
completa e a respectiva tradução em todos os
casos,
quando
a
Convenção
prevê
a
comprovação apenas da data do depósito feito no
estrangeiro, acompanhada de tradução dêsse
simples documento.
A tradução integral do relatório é bastante
dispendiosa e será mais uma despesa de vulto
para os pretendentes de patente no Brasil.
Seria impraticável desenvolver, nesta
apressada indicação, maiores considerações
sôbre a copiosa matéria constante do projeto
aprovado pela Câmara dos Deputados e que já se
acha em tramitação no Senado Federal, onde
tomou o nº 74/71. Já há comissão constituída
para apreciá-lo, tendo como Presidente o
Senador Daniel Krieger e como Relator Geral o
Senador José Lindoso. A Comissão estabeleceu
o prazo a vencer-se em 23 de novembro corrente
para a apresentação de emendas (Diário do
Congresso, Seção II, nº 148, de 6 do corrente).
Em vista do exposto, propomos que, se aprovada
a presente indicação pelo Egrégio Conselho, com
a urgência que se faz necessária, seja a mesma
encaminhada aos Ex. mos Srs. Presidente do
Senado Federal, Líderes da Maioria e da Minoria,
Presidente da Comissão e ao Relator Geral,
manifestando a S. Ex. as a inconveniência da
aprovação do projeto de Código a que acima se
alude, o qual está a exigir reformulação
cuidadosa ou, pelo menos, emenda em
numerosas disposições, como as que apontamos
nesta indicação, de modo que seja promulgado
nôvo Código da Propriedade Industrial que
melhor atenda não só ao interêsse nacional, mas
também aos direitos individuais, que estão a
merecer mais efetiva e adequada proteção."
Desejo
agradecer,
Sr.
Presidente,
a V. Ex.ª a generosidade com que contou o tempo
que me dispensou, e testemunhar aos nobres
aparteantes minha gratidão pelo interêsse que
conseguiram dar a uma oração que eu esperava
não
tivesse
senão
poucos
e

desinteressados ouvintes. Foram S. Ex.as que deram
realce a êste debate e convocaram o Senado para
meditar sôbre as sugestões oferecidas.
Para não alongar minha oração, Sr. Presidente,
peço vênia a V. Ex.ª para, também, incorporar ao meu
discurso o artigo do Professor da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, Dalmo de Abreu Dallari,
sôbre "Inconstitucionalidades no Processamento do
Projeto de Código de Propriedade Industrial", publicado
no "Suplemento de Direito Tributário e Legislação
Trabalhista", de setembro do corrente ano.
São documentos, Sr. Presidente, que ficam
nos Anais do Senado para que, amanhã, até para
efeito de correção, possam ser manuseados pelos
que tiverem a tarefa de sanar os desacertos agora
apontados e outros que a experiência demonstrar.
Mas, Sr. Presidente, quero repetir que, ao
fazer estas críticas, não tenho outro propósito se não
o de convocar a atenção dos eminentes Pares para o
aperfeiçoamento de lei que, – e fui o primeiro a
declarar nesta tribuna – tem uma preocupação de
interêsse nacional evidente e que, por isso mesmo,
não pode deixar de merecer estudo e apreciação
mais demorados.
Agradeço a colaboração dos eminentes Pares
que me distinguiram com os seus apartes, e àqueles
que me honraram com a sua atenção.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR NELSON CARNEIRO EM SEU
DISCURSO.
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSAMENTO DO PROJETO DE CÓDIGO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dalmo de Abreu Dallari
(Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.)
1. Por meio da Mensagem nº 314, de 1971, o
Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional um
projeto de lei, que recebeu o número 309/71 e foi
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publicado no Diário do Congresso Nacional no dia 1º
de setembro de 1971 (Seção I, páginas 4.486 e
seguintes).
Diz a Mensagem: "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 da Indústria e do Comércio, o anexo projeto
de lei que "dá nova redação ao Código da
Propriedade Industrial e adota outras providências".
Pelo teor da Mensagem, esclarecendo que o
projeto de lei dá nova redação ao Código, bem como
pelo exame do projeto, vê-se que, de fato, se trata de
um nôvo Código destinado a substituir o atual,
consubstanciado no Decreto-lei nº 1.005, de 21 de
outubro de 1969. Com efeito, o artigo 1º do projeto
assim dispõe: "O Código da Propriedade Industrial,
promulgado pelo Decreto-lei nº 1.005, de 21 de
outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação." Seguem-se 123 artigos, que substituem,
na totalidade, o Código atual.
Não fôra isso tudo, e ainda o próprio Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio, ao
encaminhar o ante-projeto ao Chefe do Executivo, já
assinalou que se tratava da introdução de
modificações substanciais, alterando tôda a
sistemática do reconhecimento, do uso e da proteção
da propriedade industrial, com vistas inclusive, ao
âmbito internacional. Conforme suas palavras, "a
política de propriedade industrial adotada (no
anteprojeto) prevê, no âmbito externo, a participação
no sistema mundial, de forma a permitir o acesso às
informações necessárias ao conhecimento das
alternativas tecnológicas. No âmbito interno, o
reaparelhamento legal e administrativo do sistema,
mediante a criação de um mecanismo de
informações, análise, orientação e contrôle, com o
objetivo de proporcionar melhores condições de
absorção e adaptação da tecnologia importada,
assim como o desenvolvimento de tecnologia
própria" (Diário do Congresso Nacional, 1º-9-1971,
Seção I, pág. 4.514).
Por tudo isso, não resta qualquer dúvida de
que o Projeto nº 309/71 e um projeto de Código
da Propriedade Industrial, não se tratando,
como é mais do que evidente, de um simples

projeto de emenda. O que o projeto contém é um
nôvo Código, que irá substituir, na totalidade, o atual.
2. Pelo texto da Mensagem nº 314/ 71, acima
transcrita, vê-se que o Chefe do Executivo fêz o
envio "nos têrmos do artigo 51, da Constituição".
Diz o citado artigo 51: "O Presidente da
República poderá enviar ao Congresso Nacional
projetos de lei sôbre qualquer matéria, os quais, se o
solicitar, serão apreciados dentro de quarenta e
cinco dias, a contar do seu recebimento na Câmara
dos Deputados, e de igual prazo no Senado
Federal".
Assim, portanto, a referência expressa ao
artigo 51 indica que o Chefe do Executivo quis valerse da prerrogativa constitucional de fixar prazo para
a tramitação do projeto. E nos têrmos do § 3º do
mesmo artigo 51, a falta de deliberação dentro do
prazo estipulado acarretará a aprovação tácita do
projeto, na íntegra.
Não há dúvida, portanto, de que se trata de
um projeto de Código remetido ao Congresso
Nacional pelo Chefe do Executivo e para cuja
tramitação foi fixado o prazo de quarenta e cinco dias
em cada Casa do Congresso, adotando-se a norma
especial do artigo 51 da Constituição.
3. Ocorre, porém, que a própria Constituição,
no § 6º do mesmo artigo 51, dispõe com absoluta
clareza: "O disposto neste artigo não se aplicará aos
projetos de codificação".
A redação dêsse parágrafo é meridianamente
clara, não havendo necessidade de qualquer esfôrço
de interpretação para que se entenda a intenção do
legislador. Nenhum projeto de Código pode ficar
sujeito à fixação de prazo especial para sua
tramitação no Congresso, uma vez que os prazos
especiais são previstos no artigo 51 e êste não se
aplica aos projetos de codificação.
Outro aspecto importante a ressaltar é que o
dispositivo constitucional é taxativo, estabelecendo
que a norma do artigo 51 "não se aplicará aos
projetos de codificação". Isso quer dizer que nem
mesmo com a concordância do Congresso Nacional
pode ser aplicado o artigo 51, uma vez que existe
uma vedação constitucional absoluta, que não pode
ser removida pela vontade de qualquer órgão ou
autoridade.
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É importante assinalar, aliás, que a proibição
de prazos rígidos para a tramitação dos projetos de
codificação não é um benefício concedido ao
Congresso Nacional, mas, bem além disso, é uma
garantia assegurada aos destinatários da legislação.
Realmente, se a legislação com prazo fixo é
criticável em qualquer caso, porque impede o exame
cuidadoso e bem meditado de um projeto de lei, sob
risco de aprovação integral do projeto do Executivo,
com tôdas as imperfeições que possa apresentar,
muito mais grave seria a fixação de prazo para a
tramitação de um projeto de Código. Realmente,
disciplinando na totalidade tôda uma área das
atividades sociais, os Códigos precisam ser
preparados com minucioso cuidado, examinando-se
a significação e as prováveis conseqüências de cada
dispositivo,
o
que
se
consegue
pelos
pronunciamentos dos estudiosos e dos interessados,
bem como pelos debates nas comissões
especializadas e no plenário do Congresso Nacional.
Vem muito a propósito lembrar aqui o
comentário de Pontes de Miranda ao § 6º do artigo
51 da Constituição: "O prurido legiferante dos últimos
anos da História do Brasil chegou à absurdeza de se
querer a feitura de códigos dentro de prazo. Não
seria de admirar que tal ocorresse em ditadura que
impôs prazo para se fazer a Constituição. O artigo
51, § 6º, foi acertado para que não se quebrasse a
tradição jurídica do Brasil com votações apressadas
de textos medíocres e reveladores, por vêzes, de
falta de cultura jurídica" (Comentários à Constituição
de 1967, com a Emenda nº 1, de 1969, São Paulo,
ed. Revista dos Tribunais, 1970, Tomo II, pág. 157).
O que fica evidente, pois, é que não poderia
ter sido invocado, para o projeto de Código da
Propriedade Industrial (Projeto nº 309/71), o disposto
no artigo 51 da Constituição, uma vez que êste não
pode ser aplicado a projetos de codificação, por
vedação expressa do § 6º do mesmo artigo.
Em conseqüência, o Presidente da Câmara
dos Deputados não pode concordar com a fixação de
prazo, uma vez que a Constituição não lhe deu essa
faculdade.
4. E se o Congresso Nacional votar e aprovar o
projeto dentro do prazo do artigo 51, ou seja, quarenta
e cinco dias em cada Casa, ficaria sanada a

inconstitucionalidade? Evidentemente não, pois a
aprovação dentro daquele prazo só seria possível
mediante a adoção do processo acelerado previsto
para os casos em que cabe a fixação de prazo.
Se fôr obedecido o rito normal previsto para os
projetos de codificação, passando o projeto por
Comissões Especiais em ambas as Casas do
Congresso, submetido à discussão em Plenário
depois de publicado o parecer da Comissão, à qual
deve voltar para redação final com a consideração
das emendas, tudo isso dando tempo e oportunidade
para que as instituições especializadas se
pronunciem, contribuindo para o aperfeiçoamento do
projeto, é óbvio que os quarenta e cinco dias nunca
serão suficientes. A simples leitura do artigo 392 do
Regimento Interno do Senado, referente à tramitação
dos projetos de Código, deixa isso mais do que
evidente.
Uma vez que existe um dispositivo
constitucional, estabelecendo uma norma para o
assunto, a afronta àquele dispositivo acarreta a
inconstitucionalidade da lei, mesmo que a regra
contrariada refira-se apenas ao prazo. Eis o que
ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho: "Contrôle
de constitucionalidade é a verificação da adequação
de um ato jurídico (particularmente da lei) à
Constituição. Envolve a verificação tanto dos
requisitos formais – subjetivos, como a competência
do órgão que o editou – objetivos, como a forma, OS
PRAZOS, O RITO, observados em sua edição –
quanto dos requisitos substanciais – respeito aos
direitos e às garantias consagradas na Constituição
– de constitucionalidade do ato jurídico" (Curso de
Direito Constitucional, São Paulo, ed. Saraiva, 1967,
pág. 31).
E no tocante às conseqüências da
inobservância dos requisitos formais, ressalta José
Afonso da Silva, numa síntese taxativa: "Para que
possa haver uma legislação válida, é necessário
ocorram certos requistos, sem os quais o ato jurídico
não pode obrigar como ato legislativo – como lei. A
êsses requisitos denominamos aqui de pressupostos
do processo legislativo, por preexistirem à formação
da lei determinada" (Princípios do Processo de
Formação das Leis no Direito Constitucional, São
Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1964, pág. 31).
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Assim, portanto, a afronta ao preceito
constitucional
acarretará
a
irremediável
inconstitucionalidade da lei, que poderá mais tarde
ser invocada por qualquer interessado que seja
atingido por um de seus preceitos, legitimando-se a
desobediência da lei pela invocação dessa
inconstitucionalidade.
5. Por último, além dos aspectos jurídicoconstitucionais
já
observados,
há
diversas
circunstâncias de fato que contra-indicam a adoção
do prazo especial, bastante reduzido, para a
tramitação do projeto de Código da Propriedade
Industrial.
Como foi assinalado na justificativa do
Ministério da Indústria e do Comércio, "a
propriedade industrial, no quadro global da
transferência de tecnologia, assume papel de
grande significado e, portanto, requer tratamento
eficiente e dinâmico, com o objetivo de transformála em fator de promoção do desenvolvimento
econômico" (Diário do Congresso Nacional, 1º-91971, Seção I, pág. 4.514). Acrescente-se ainda
que, além de afetar interêsses econômicos
substanciais no âmbito nacional, a propriedade
industrial tem repercussões internacionais muito
intensas, sobretudo em face do crescente
intercâmbio de tecnologia. Por êsse motivo é
evidente que a legislação sôbre o assunto será
objeto de estudos e apreciações no exterior, sendo
por isso inevitável que um Código improvisado e
defeituoso se converta em fator de desprestígio
para o Brasil.
O que também não se pode ignorar é que se
vai substituir um Código recentíssimo, do fim de
1969. Essa mudança total da legislação, em menos
de dois anos, que os especialistas vêm
reconhecendo como uma necessidade, demonstra
que houve improvisação naquela oportunidade, além
de comprovar que os técnicos do Executivo, por
melhores que sejam, não podem ter a pretensão de
realizarem sòzinhos uma obra perfeita. Já que se
reconhece que o atual Código é excessivamente
defeituoso, e não obstante a sensação de
insegurança jurídica fatalmente gerada pela
instabilidade da legislação, é louvável que se
procure realizar uma obra melhor, mais con-

dizente com as exigências da realidade e mais
obediente à boa técnica legislativa.
É inegável, entretanto, que seria desastroso e
imperdoável repetir-se agora, por afoiteza ou leviandade,
e contrariando norma constitucional expressa, o êrro
anterior, legislando-se apressadamente e sem permitir
debates. Considere-se, afinal, que a própria transigência
do Congresso Nacional, submetendo-se a uma
inconstitucionalidade evidente e gravemente prejudicial
ao país, poderá resultar inútil, uma vez que qualquer
interessado terá meios para obter posteriormente a
suspensão
da
aplicação
do
Código,
pelo
reconhecimento judicial de ter havido desrespeito a um
preceito constitucional. Por último, não é sem propósito
aceitar-se a hipótese de ter havido engano da assessoria
da Presidência da República, ao ser feita a invocação do
artigo 51 da Constituição, embora se tratasse de um
projeto de codificação. Neste caso seria altamente
elogiável o reconhecimento do lapso, mediante uma
comunicação ao Congresso Nacional, restaurando-se o
respeito às normas constitucionais que dispõem sôbre o
processo legislativo.
São Paulo, 21 de setembro de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Continuam em discussão o projeto e as emendas.
Se mais nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 74, DE 1971
(Nº 309, de 1971, na Casa de origem)
Dá nova redação ao Código de Propriedade
Industrial e adota outras providências.
Art. 1º – O Código de Propriedade Industrial,
promulgado pelo Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro
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de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º – A proteção dos direitos relativos à
propriedade industrial se efetua mediante;
a) concessão de privilégios;
de invenção;
de modêlo de utilidade;
de modêlo industrial; e
de desenho industrial;
b) concessão de registros:
de marca de indústria e de comércio ou de
serviço; e
de expressão ou sinal de propaganda;
c) repressão a falsas indicações de
procedência;
d) repressão à concorrência desleal".
Art. 2º – As disposições dêste Código são
aplicáveis também aos pedidos de privilégios e de
registros depositados no estrangeiro e que tenham
proteção assegurada por tratados ou convenções de
que o Brasil seja signatário, desde que depositados
no País.
Art. 3º – Tôda pessoa física ou jurídica
domiciliada no Brasil com legítimo interêsse, poderá,
administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação
em igualdade de condições de qualquer dispositivo
de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.
TÍTULO I
Dos Privilégios
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
SEÇÃO I
Do autor ou requerente
Art. 4º – Ao autor de invenção, de modêlo de
utilidade, de modêlo industrial e de desenho
industrial será assegurado o direito de obter patente
que lhe garanta propriedade e o uso exclusivo, nas
condições estabelecidas neste Código.
§ 1º – Para efeito de concessão de patente,
presume-se autor o requerente do privilégio.
§ 2º – O privilégio poderá ser requerido pelo
autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas
jurídicas para tanto autorizadas, ou eventuais ces-

sionários, mediante apresentação de documentação
hábil, dispensada a legalização consular no país de
origem, sem prejuízo da autenticação ou exibição do
original, no caso de fotocópia.
§ 3º – Quando se tratar de invenção realizada
por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio
poderá ser requerido por tôdas ou qualquer delas,
mediante nomeação e qualificação de tôdas para
ressalva dos respectivos direitos.
SEÇÃO II
Das invenções dos modelos e dos desenhos
privilegiáveis
Art. 5º – São privilegiáveis a invenção, o
modêlo de utilidade, o modêlo e o desenho industrial
considerados novos e sucetíveis de utilização
industrial.
§ 1º – Uma invenção é considerada nova
quando não compreendida pelo estado da técnica.
§ 2º – O estado da técnica é constituído por
tudo que foi tornado acessível ao público, seja por
uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou
qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes
no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do
pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 6º
e 16 do presente Código.
§ 3º – Uma invenção é considerada suscetível
de aplicação industrial quando possa ser fabricada
ou utilizada industrialmente.
SEÇÃO III
Da garantia de prioridade
Art. 6º – Antes de requerida a patente, a
garantia de prioridade poderá ser ressalvada
quando o autor pretenda fazer demonstração e
comunicação a entidades científicas ou exibição
do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente
reconhecidas.
§ 1º – Apresentado o pedido de garantia de
prioridade, acompanhado de relatório descritivo
circunstanciado, bem como desenhos, se fôr o
caso, será lavrada a respectiva certidão de
depósito, que vigorará por um ano para os casos
de invenção e por seis meses para os de modelos
ou desenhos.
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§ 2º – Dentro dêsses prazos deverá ser
apresentado o pedido de privilégio das condições e
para os efeitos do disposto neste Código,
prevalecendo a data do depósito a que se refere o
parágrafo anterior.
Art. 7º – Findos os prazos estabelecidos no §
1º, do art. 6º, sem ter sido requerido o privilégio,
extinguir-se-á automàticamente a garantia de
prioridade, considerando-se do domínio público a
invenção, modelos ou desenho.
CAPÍTULO II
Das Invenções não-privilegiáveis
Art. 8º – Não são privilegiáveis:
a) as invenções de finalidade contrária às leis,
à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos
religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e
veneração;
b) as substâncias, matérias ou produtos
obtidos por meios ou processos químicos,
ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos
respectivos
processos
de
obtenção
ou
modificação;
c) as substâncias, matérias, misturas ou
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e
medicamentos, de qualquer espécie, bem como os
respectivos
processos
de
obtenção
ou
modificação;
d) as misturas e ligas metálicas em geral,
ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas
na alínea anterior, apresentarem qualidades
intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas
pela
sua
composição
qualitativa,
definida
quantiativamente, ou por tratamento especial a que
tenham sido submetidas;
e) as justaposições de processos, meios ou
órgãos conhecidos, a simples mudança de forma,
proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí
resultar, no conjunto, um efeito técnico nôvo ou
diferente, não compreendido nas proibições dêste
artigo;
f) os usos ou empregos relacionados com
descobertas, inclusive de variedades ou espécies de
microrganismos, para fim determinado;
g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de
terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos
ou máquinas;

h) os sistemas e programações, os planos ou
os esquemas de escrituração comercial, de cálculos,
de financiamento, de crédito, de sorteios, de
especulação ou de propaganda;
i) as concepções puramente teóricas;
j) as substâncias, matérias, misturas,
elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificação de suas propriedades físicoquímicas e seus respectivos processos de obtenção
ou
modificação,
quando
resultantes
de
transformação do núcleo atômico.
CAPÍTULO III
Do Modêlo de Utilidade e do Modêlo do Desenho
Industrial
SEÇÃO I
Dos modelos e dos desenhos privilegiáveis
Art. 9º – Para os efeitos dêste Código,
considera-se modêlo de utilidade tôda disposição ou
forma nova obtida ou introduzida em objetos
conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou
uso prático.
§ 1º – A expressão objeto compreende
ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.
§ 2º – A proteção é concedida sòmente à
forma ou à disposição nova que traga melhor
utilização à função a que o objeto ou parte de
máquina se destina.
Art. 10 – Para os efeitos dêste Código
considera-se:
1) modêlo industrial tôda forma plástica que
possa servir de tipo de fabricação de um produto
industrial e ainda se caracterize por nova
configuração ornamental;
2) desenho industrial tôda disposição ou
conjunto nôvo de linhas ou côres que, com fim
industrial ou comercial, possa ser aplicado à
ornamentação de um produto, por qualquer meio
manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.
Art. 11 – Para os efeitos dêste Código,
considera-se ainda modêlo ou desenho industrial
aquêle que, mesmo composto de elementos
conhecidos, realize combinações originais, dando
aos respectivos objetos aspecto geral com
características próprias.
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SEÇÃO II

Parágrafo único – Da certidão de depósito,
quando requerida, constarão hora, dia, mês, ano
e numero de ordem da apresentação do pedido,
Dos Modelos e dos Desenhos não Privilegiáveis
título e natureza do privilégio, indicação de
Art. 12 – Não são privilegiáveis:
prioridade quando reivindicada, nome e enderêço
a) o que não fôr privilegiável, como invenção, completos do interessado e de seu procurador, se
nos têrmos do disposto no art. 8º;
houver.
b) as obras de escultura, arquitetura, pintura,
gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer
CAPÍTULO VI
outros modelos ou desenhos de caráter puramente
artístico;
Do Depósito Feito no Estrangeiro
c) o que constituir objeto de privilégios de
invenção ou de registros previstos na alínea b do art. 1º.
Art. 16 – O pedido de privilégio,
depositado regularmente em país com o qual o
Brasil mantenha acôrdo internacional, terá
CAPÍTULO IV
assegurado direito de prioridade para ser
apresentado no Brasil, no prazo estipulado no
Do Pedido de Privilégio
respectivo acôrdo.
Art. 13 – Além do requerimento, o pedido, que
§ 1º – Durante êsse prazo, a prioridade não
só poderá se referir a um único privilégio, conterá será invalidada por pedido idêntico, sua publicação,
ainda:
uso, exploração ou concessão da patente.
a) relatório descritivo;
§ 2º – A reivindicação de prioridade deverá ser
b) reivindicações;
comprovada mediante documento hábil do país de
c) desenho, se fôr o caso;
origem, sempre acompanhado de tradução na
d) resumo;
íntegra, contendo o número, a data, o título, e
e) prova do. cumprimento de exigências relatório descritivo e as reivindicações relativas ao
contidas em legislação especifica;
depósito ou à patente.
f) outros documentos necessários à instrução
§ 3º – A apresentação dêsse comprovante,
do pedido.
quando não tiver sido feita juntamente com o do
§ 1º – O requerimento, o relatório descritivo, depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias,
as reivindicações, o desenho e o resumo deverão contados da data do mesmo depósito sob pena de
satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto perda da prioridade reivindicada.
Nacional da Propriedade Industrial.
§ 4º – No caso de antecipação do exame na
§
2º
–
As
reivindicações,
sempre forma do artigo 17, o depositante será notificado para
fundamentadas no relatório descritivo, caracterização a apresentar o citado comprovante dentro de
as particularidades do invento, estabelecendo e noventa dias, observado o prazo limite a que se
delimitando os direitos do inventor.
refere o § 3º dêste artigo.
Art. 14 – Qualquer particularidade do invento,
para ter assegurada proteção isoladamente, deverá
CAPÍTULO VII
ser requerida em separado, desde que possa ser
destacada do conjunto e não tenha sido, antes, Da Publicação e do Exame do Pedido de Privilégio
descrita pormenorizadamente.
Art. 17 – O pedido de privilégio será mantido
em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de
CAPÍTULO V
dezoito meses, contados da data da prioridade mais
antiga, podendo ser antecipada a requerimento do
Do Depósito do Pedido de Privilégio
depositante.
Art. 15 – Apresentado o pedido, será
§ 1º – O pedido do exame deverá ser
procedido o exame formal preliminar e, se formulado pelo depositante ou qualquer interessado,
devidamente instruído, será protocolado.
até vinte e quatro meses contados da publicação a
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que se refere êste artigo, ou da vigência desta lei,
nos casos em andamento.
§ 2º – O pedido de privilégio será considerado
definitivamente retirado se não fôr requerido o exame
no prazo previsto.
§ 3º – O relatório descritivo, as reivindicações,
os desenhos e o resumo não poderão ser
modificados, exceto:
a) para retificar erros de impressão ou
datilográficos;
b) se imprescindível, para esclarecer, precisar
ou restringir o pedido e sòmente até a data do pedido
de exame;
c) no caso do artigo 18, § 3º.
Art. 18 – Publicado o pedido de exame,
correrá o prazo de noventa dias para apresentação
de eventuais oposições, dando-se ciência ao
depositante.
§ 1º – O exame, que não ficará
condicionado a eventuais manifestações sôbre
oposições oferecidas, verificará se o pedido de
privilégio está de acôrdo com as prescrições
legais, se está tècnicamente bem definido, se não
há anterioridades e se é suscetível de utilização
industrial.
§ 2º – O pedido será indeferido se fôr
considerado imprivilegiável, por contrariar as
disposições dos artigos 8º e 12 dêste Código.
§ 3º – Por ocasião do exame, serão
formuladas as exigências julgadas necessárias,
inclusive no que se refere à apresentação de nôvo
relatório descritivo, reivindicações, desenhos e
resumo, desde que dentro dos limites do que foi
inicialmente requerido.
§ 4º – No cumprimento das exigências;
deverão ser observados os limites do que foi
inicialmente requerido.
§ 5º – A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de noventa dias acarretará o
arquivamento do pedido, encerrando-se a instância
administrativa.
§ 6º – O pedido será arquivado se fôr
considerada improcedente a contestação oferecida à
exigência.
§ 7º – Salvo o disposto no § 5º
dêste
artigo,
do
despacho
que
conce-

der, denegar ou arquivar o pedido de privilégio
caberá recurso, no prazo de sessenta dias.
Art. 19 – Quando se tratar de pedido com
reivindicação
de
prioridade,
deverão
ser
apresentadas, sempre que solicitados, as objeções,
as buscas de anterioridades ou o resultado dos
exames para a concessão de pedido correspondente
em outros países.
CAPÍTULO VIII
DA EXPEDIÇÃO DA PATENTE
Art. 20 – A carta-patente será expedida depois
de decorrido o prazo para o recurso ou, se interposto
êste, após a sua decisão.
§ 1º – Findo o prazo a que se refere êste
artigo, e não sendo comprovado, em sessenta dias,
o pagamento da retribuição devida, o processo será
arquivado, encerrando-se a instância administrativa.
§ 2º – Da patente deverão constar o número
respectivo, nome, nacionalidade, profissão e
domicílio do inventor, do seu sucessor ou
cessionário, se houver, o título e natureza do
privilégio e o prazo de sua duração, bem como,
quando fôr o caso, a prioridade estrangeira, se
comprovada, ressalvando-se os direitos de terceiros
e a responsabilidade do Govêrno quanto à novidade
e à utilidade, contendo ainda as reivindicações e os
desenhos.
Art. 21 – Os privilégios concedidos terão
ampla divulgação através de publicação no órgão
oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único – Para os fins previstos no
artigo, poderá o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, através de convênios com entidades
governamentais ou de classe, promover a divulgação
por outros meios de comunicação.
Art. 22 – A exploração da invenção por terceiro
não autorizado, entre a data do depósito e a da
concessão do privilégio, permitirá ao titular obter,
após a expedição da respectiva patente, a
indenização que fôr fixada judicialmente.
Parágrafo único – A fixação da indenização
considerará, inclusive, a exploração feita no período
a que se refere êste artigo.
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CAPÍTULO IX
DA DURAÇÃO DO PRIVILÉGIO
Art. 23 – O privilégio de invenção vigorará pelo
prazo de quinze anos, o de modêlo de utilidade e o
de modêlo ou desenho industrial pelo prazo de dez
anos, todos contados a partir da data do depósito,
desde que observadas as prescrições legais.
Parágrafo único – Extinto o privilégio, o objeto
da patente cairá em domínio público.
CAPÍTULO X
DAS ANUIDADES
Art. 24 – O pagamento das anuidades do
privilégio deverá ser feito a partir do início do terceiro
ano da data do depósito, comprovado cada
pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias
do respectivo período anual.
CAPÍTULO XI
DA TRANSFERÊNCIA, DA ALTERAÇÃO DE NOME
E DE SEDE DO TITULAR DE PRIVILÉGIO
DEPOSITADO OU CONCEDIDO E DOS
CONTRATOS PARA SUA EXPLORAÇÃO
Art. 25 – A propriedade do privilégio poderá
ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de
sucessão legítima ou testamentária.
Art. 26 – O pedido de anotação de
transferência e o de alteração de nome ou de sede
do titular deverão ser formulados mediante
apresentação da patente e demais documentos
necessários.
§ 1º – A transferência só produzirá efeito em
relação a terceiros depois de publicado o
deferimento da respectiva anotação.
§ 2º – Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais de transferência
conterão, no mínimo, a qualificação completa do
cedente e do cessionário, bem como das
testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou da
patente.
§ 3º – Serão igualmente anotados os atos que
se refiram a suspensão, limitação, extinção ou
cancelamento do privilégio por decisão de autoridade
administrativa ou judiciária.
Art. 27 – O titular de privilégio
depositado
ou
concedido,
seus
herdei-

ros ou sucessores poderão conceder licença para
sua exploração.
Art. 28 – A concessão de licença para
exploração será feita mediante ato revestido das
formalidades legais contendo as condições de
remuneração e as relacionadas com a exploração
do privilégio bem como referência ao número e ao
título do pedido ou da patente.
§ 1º – A remuneração será fixada com
observância da legislação vigente e das normas
baixadas pelas autoridades monetárias e
cambiais.
§ 2º – A concessão não poderá impor
restrições à comercialização e à exportação do
produto de que trata a licença bem como à
importação de insumos necessários à sua
fabricação.
§ 3º – Nos têrmos e para os efeitos dêste
Código pertencerão ao licenciado os direitos
sôbre os aperfeiçoamentos por êle introduzidos
no produto ou no processo.
Art. 29 – A aquisição de privilégio ou a
concessão de licença para a sua exploração
estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
Parágrafo único – A averbação não
produzirá qualquer efeito, no tocante a royalties,
quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente,
domiciliado ou sediado no exterior, sem a
prioridade
prevista
no
artigo
16
dêste
Código;
c) privilégio extinto ou em processo de
nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração.
Art. 30 – Do despacho que denegar a
anotação ou a averbação caberá recurso, no
prazo de sessenta dias.
Art. 31 – A requerimento de qualquer
pessoa, com legítimo interêsse, que tenha
iniciado processo judicial de falsidade ou relativo
à ineficácia dos atos referentes a anotação de
transferência de direitos de patentes, ou de
pedidos de patentes, ou a averbação de contrato
de exploração, poderá o Juiz, motivando seu
ato, ordenar a suspensão do processo de ano-
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tação de transferência ou de averbação até
§ 4º – Para atender ao disposto no parágrafo
decisão final.
anterior, poderá ser designada uma comissão
constituída de três técnicos, inclusive estranhos ao
quadro do Instituto Nacional da Propriedade
CAPÍTULO XII
Industrial a qual deverá elaborar parecer conclusivo
DA LICENÇA OBRIGATÓRIA PARA
dentro de sessenta dias.
EXPLORAÇÃO DO PRIVILÉGIO
Art. 34 – Salvo motivo de fôrça maior
comprovado, o detentor da licença obrigatória deverá
Art. 32 – Salvo motivo de fôrça maior iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos
comprovado, o titular do privilégio que não doze meses seguintes à data de sua concessão, não
houver iniciado a exploração da patente podendo interrompê-la por prazo superior a um ano.
de modo efetivo no País, dentro dos três
Art. 35 – Caberá ao titular da patente o direito
anos que se seguirem a sua expedição, ou de fiscalizar a produção, o montante do invento,
que a tenha interrompido por tempo superior conforme os têrmos da licença, bem como o de exigir
a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro a retribuição estipulada.
que a requeira licença para exploração da
Art. 36 – O titular da patente poderá obter o
mesma, nos têrmos e condições estabelecidos cancelamento da licença obrigatória, quando provar
neste Código.
que o cessionário deixou de atender ao disposto nos
§ 1º – Por motivo de interêsse público, artigos 34 e 35.
poderá também ser concedida a terceiro que a
Art. 37 – O detentor da licença de exploração
requeira licença obrigatória especial, não ficará investido de podêres de representação que lhe
exclusiva, para a exploração de privilégio em permitam agir administrativamente ou judicialmente
desuso ou cuja exploração efetiva não atenda à em defesa do privilégio.
demanda do mercado.
§ 2º – Não será considerada exploração de
CAPÍTULO XIII
modo efetivo a industrialização que fôr
substituída ou suplementada por importação,
DA DESAPROPRIAÇÃO DO PRIVILÉGIO
salvo no caso de ato internacional ou de
acôrdo de complementação de que o Brasil
Art. 38 – A desapropriação do privilégio poderá
participe.
ser promovida na forma da lei, quando considerado
§ 3º – .Para os efeitos dêste artigo, bem de interêsse da Segurança Nacional exigir a sua
como dos artigos 48 e 51, deverá o titular da vulgarização ou ainda sua exploração exclusiva por
patente, sempre que solicitado, comprovar a entidade ou órgão da administração federal ou de
exploração efetiva de seu objeto no País, quer que esta participe.
diretamente quer por terceiros autorizados.
Parágrafo único – Salvo no caso de interêsse
Art. 33 .– O pedido de licença obrigatória da Segurança Nacional, o pedido de desapropriação,
deverá ser formulado mediante indicação sempre fundamentado, será formulado ao Ministro
das condições oferecidas ao titular da da Indústria e do Comércio, por qualquer órgão ou
patente.
entidade da administração federal ou de que esta
§ 1º – Apresentado o pedido de licença participe.
será notificado o titular da patente para
manifestar-se, no prazo de sessenta dias.
CAPÍTULO XIV
§ 2º – Findo êsse prazo, sem manifestação
do notificado, será considerada aceita a proposta
DO INVENTO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DE
nas condições oferecidas.
CONTRATO DE TRABALHO OU DE PRESTAÇÃO
§ 3º – No caso de contestação, deverão
DE SERVIÇOS
ser ordenadas investigações e perícias, bem
como providenciado tudo quanto se faça
Art. 39 – Pertencerão exclusivamente
necessário ao esclarecimento do assunto ao
empregador
os
inventos,
bem
para permitir determinar a retribuição a ser como
os
aperfeiçoamentos,
realizados
estipulada.
durante
a
vigência
de
contra-
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to expressamente destinado a pesquisa no Brasil,
em que a atividade inventiva do assalariado ou do
prestador de serviços seja prevista, ou ainda que
decorra da própria natureza da atividade
contratada.
§ 1º – Salvo expressa disposição contratual
em contrário, a compensação do trabalho ou
serviço prestado será limitada a remuneração ou ao
salário ajustado.
§ 2º – Salvo ajuste em contrário, serão
considerados feitos durante a vigência do contrato
os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, cujas
patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo
prestador de serviços até um ano depois da
extinção do mesmo contrato.
§ 3º – Qualquer invento ou aperfeiçoamento
decorrente de contrato, na forma dêste artigo,
será obrigatória e prioritàriamente patenteado no
Brasil.
§ 4º – A circunstância de que o invento ou o
aperfeiçoamento resultou de contrato, bem como o
nome do inventor, constarão do pedido e da
patente.
Art. 40 – Pertencerá exclusivamente ao
empregado ou prestador de serviços o invento ou o
aperfeiçoamento realizado sem relação com
contrato de trabalho ou prestação de serviços ou
ainda, sem utilização de recursos, dados, meios,
materiais, instalações ou equipamentos do
empregador.
Art. 41 – Salvo expressa estipulação em
contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado
pelo empregado ou pelo prestador de serviços não
compreendido no disposto no artigo 39, quando
decorrer de sua contribuição pessoal e também de
recursos, dados, meios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, será de propriedade,
comum, em partes direito exclusivo da licença de
exploração, assegurada ao empregado ou
prestador de serviços a remuneração que fôr fixada.
§ 1º – A exploração do objeto da
patente deverá ser iniciada pelo empregador
dentro do prazo de um ano, a contar da
data da expedição da patente, sob pena de
passar a exclusiva propriedade do empregado ou

do prestador de serviços o invento ou o
aperfeiçoamento.
§ 2º – O empregador poderá ainda requerer
privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao
empregado ou prestador de serviços a remuneração
que fôr fixada.
§ 3º – Na falta de acôrdo para iniciar a
exploração da patente, ou no curso dessa
exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade
de condições, poderá exercer a preferência, no prazo
que dispuser a legisação comum.
Art. 45 – A invenção considerada se Capítulo,
no que couber, às entidades da administração
pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal.
CAPÍTULO XV
DA INVENÇÃO DE INTERÊSSE DA SEGURANÇA
NACIONAL
Art. 43 – O pedido de privilégio, cujo objeto fôr
julgado do interêsse da Segurança Nacional, será
processado em caráter sigiloso, não sendo
promovidas as publicações de que trata êste Código.
§ 1º – Para os fins dêste artigo o pedido será
submetido à Secretaria-Geral do Conselho de
Segurança Nacional.
§ 2º – Ao Estado-Maior das Fôrças Armadas
caberá emitir parecer técnico conclusivo sôbre os
requisitos exigidos para a concessão do privilégio em
assuntos de natureza militar podendo o exame
técnico ser delegado aos Ministérios Militares.
§ 3º – Não sendo reconhecido o interêsse da
Segurança Nacional, o pedido perderá o caráter
sigiloso.
Art. 44 – Da patente resultante do pedido a
que se refere o art. 43, que será também conservada
em sigilo, será enviada cópia à Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional e ao Estado-Maior
das Fôrças Armadas.
Art. 45 – A invenção considerada de interêsse
da Segurança Nacional poderá ser desapropriada na
forma do art. 38, após resolução da Secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Nacional.
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Art. 46 – A violação do sigilo de invenção que dução através de concessão de licenças de
interessar à Segurança Nacional, assim julgada nos exploração a terceiros, observado o disposto no § 3º
têrmos do art. 43, será punida como crime contra a do art. 32.
segurança nacional.
Art. 52 – A decisão sôbre a caducidade por
falta de uso efetivo será proferida após decorrido o
prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular
CAPÍTULO XVI
do privilégio.
DA EXTINÇÃO E DA CADUCIDADE DO
Art. 53 – Do despacho que declarar ou
PRIVILÉGIO
denegar a caducidade da patente por falta de uso
efetivo, caberá recurso, no prazo de sessenta dias.
Art. 47º – O privilégio extingue-se:
Parágrafo único – A patente cairá em domínio
a) pela expiração do prazo de proteção legal;
público quando o ato que declarou a caducidade ficar
b) pela renúncia do respectivo titular ou seus irrecorrido ou fôr mantido em grau de recurso.
sucessores, mediante documentação hábil;
c) pela caducidade.
CAPÍTULO XVII
Art. 48 – Salvo motivo de fôrça-maior
comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou
DA NULIDADE E DO CANCELAMENTO DO
mediante requerimento de qualquer interessado,
PRIVILÉGIO
quando:
a) não tenha sido iniciada a sua exploração no
Art. 54 – É nulo o privilégio quando:
país, de modo efetivo, dentro de quatro anos ou
a) seu objeto não observou as condições dos
dentro de cinco anos, se concedida licença para sua arts. 5º, 9º, 10 e 11;
exploração, sempre contados da data da expedição
b) tiver sido concedido contrariando aos arts.
da patente.
8º e 12;
b) a sua exploração fôr interrompida por mais
c) tiver sido concedido contrariando direitos de
de dois anos consecutivos.
terceiros;
Parágrafo único – Ao titular do privilégio
d) o título não corresponder ao seu verdadeiro
notificado de acôrdo com o art. 52, caberá provar objeto;
não terem ocorrido as hipóteses previstas neste
e) no seu processamento, tiver sido omitido
artigo ou a existência de motivo de fôrça maior.
qualquer das providências determinadas por êste
Art. 49 – Caducará automàticamente a patente Código, necessárias à apreciação e expedição da
se não fôr comprovado o pagamento da respectiva respectiva carta-patente;
anuidade no prazo estabelecido no art. 24,
f) não tiver sido observado o disposto no § 3º
ressalvado o caso de restauração, ou quando não fôr do art. 39.
observado o disposto no art. 115.
Parágrafo único – A nulidade poderá não
Art. 50 – Até o máximo de trinta dias após a incidir sôbre tôdas as reivindicações do privilégio.
data da ocorrência da caducidade por falta da
Art. 55 – Ressalvado o disposto no art. 57 do
comprovação tempestiva do pagamento da anuidade presente Código, a argüição de nulidade só será
e independentemente de qualquer notificação, apreciada judicialmente, podendo a competente ação
poderá ser requerida a restauração da patente.
ser proposta em qualquer tempo de vigência do
Art. 51 – Considera-se uso efetivo a privilégio.
exploração comprovada, contínua e regular da
Art. 56 – São competentes para promover a
invenção em escala industrial, seja através de ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade
produção pelo titular da patente, seja por pro- Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interêsse.
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Art. 57 – O privilégio poderá ser cancelado
administrativamente quando tenha sido concedido
contrariando o disposto nos arts. 5º, 8º e 12, quando
não tenha sido observado o disposto no § 3º do art.
39, ou quando, no seu processamento, tiver sido
omitida qualquer das providências determinadas por
êste Código, necessárias à apreciação e expedição
da respectiva carta-patente.
§ 1º – O processo de cancelamento só poderá
ser iniciado dentro do prazo de um ano, contado da
concessão de privilégio.
§ 2º – Da notificação do início do processo de
cancelamento, o interessado terá o prazo de
sessenta dias para contestação.
§ 3º – A decisão do pedido de cancelamento
será proferida dentro de cento e oitenta dias
contados da sua apresentação.
§ 4º – Do despacho que conceder ou denegar
o cancelamento caberá recurso, no prazo de
sessenta dias.

Art. 60 – Para os efeitos dêste Código,
considera-se:
1) marca de indústria a usada pelo fabricante
industrial ou artífice para distinguir os seus produtos;
2) marca de comércio a usada pelo
comerciante para assinalar os artigos ou
mercadorias do seu negócio;
3) marca de serviço a usada por profissional
autônomo, entidade ou emprêsa para distinguir os
seus serviços ou atividades;
4) marca genérica aquela que identifica a
origem de uma série de produtos ou artigos, que por
sua vez são individualmente caracterizados por
marcas específicas.
Parágrafo único – A marca genérica só poderá
ser usada quando acompanhada de marca
específica.
Art. 61 – Só podem requerer registro de marca
as pessoas de direito privado, a União, os Estados,
os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus
órgãos de administração direta ou indireta.
Parágrafo único – As pessoas de direito
TÍTULO II
privado só podem requerer registro de marca relativa
DAS MARCAS DE INDÚSTRIAS, DE COMÉRCIO E à atividade que exerçam efetiva e lìcitamente, na
DE SERVIÇOS E EXPRESSÕES OU SINAIS DE
forma do artigo 60.
PROPAGANDA
Art. 62 – Os preceitos dêste Capítulo serão
aplicáveis, no que couber, às expressões ou sinais
de propaganda.
CAPÍTULO I
DAS MARCAS DE INDÚSTRIA DE COMÉRCIO E
DE SERVIÇO
SEÇÃO I

SEÇÃO II
Das marcas registráveis

Art. 63 – São registráveis como marca os
nomes, palavras, denominações, monogramas,
emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros
Art. 58 – Será garantida no território nacional a sinais distintivos que não apresentem anterioridades
propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele ou colidências com registros já existentes e que não
que obtiver o registro de acôrdo com o presente estejam compreendidos nas proibições legais.
Código, para distinguir seus produtos, mercadorias
ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na
SEÇÃO III
classe correspondente à sua atividade.
Parágrafo único – A proteção de que trata
Das marcas não-registráveis
êste artigo abrange o uso da marca em papéis,
impressos e documentos relativos à atividade do
Art. 64 – Não é registrável como marca:
titular.
1) brasão, armas, medalha, emblema,
Art. 59 – As marcas de indústria e de comércio distintivo e monumento, oficiais, públicos ou
podem ser usadas diretamente em produtos, correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais,
mercadorias, recipientes, invólucros, rótulos ou bem como a respectiva designação, figura ou
etiquêtas.
imitação;
Disposições Gerais
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2) letra, algarismo ou data, isoladamente,
salvo quando se revestir de suficiente forma
distintiva;
3) expressão figura ou desenho contrário à
moral e aos bons costumes e os que envolvam
ofensa individual ou atentem contra culto religioso
ou idéia e sentimento digno de respeito e
veneração;
4) designação e sigla de repartição ou
estabelecimento oficial que legìtimamente não
possa usar o registrante;
5) título de estabelecimento ou nome
comercial;
6)
denominação
genérica
ou
sua
representação gráfica, expressão empregada
comumente para designar gênero, espécie,
natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e
qualidade;
7) formato e envoltório de produto ou
mercadoria;
8) côr e sua denominação, salvo quando
combinadas em conjunto original;
9) nome ou indicação de lugar de
procedência, bem como a imitação suscetível de
confusão;
10) denominação simplesmente descritiva
do produto, mercadoria ou serviço a que a marca
se aplique ou, ainda aquela que possa,
falsamente, induzir indicação de qualidade ou
procedência;
11) medalha de fantasia passível de
confusão com a concedida em exposição, feira,
congresso, ou a título de condecoração;
12) nome civil, ou pseudônimo notório, e
efígie de terceiro, salvo com expresso
consentimento do titular ou de seus sucessores
diretos;
13) têrmo técnico usado na indústria, na
ciência e na arte, que tenha relação com produto,
mercadoria ou serviço a distinguir;
14) reprodução ou imitação de cunho
oficial, regularmente adotado para garantia de
metal precioso de arma de fogo e de padrão
oficial de qualquer gênero ou natureza;
15) nome de obra literária, artística
ou
científica,
de
peça
teatral,
ci-

nematográfica, de competições ou jogos esportivos
oficiais ou equivalentes, que possam ser divulgados,
por qualquer meio de comunicação, bem como o
desenho artístico, impressão por qualquer forma,
salvo para distinguir mercadoria, produto ou serviço,
com o consentimento expresso do respectivo autor
ou titular;
16) reprodução ou imitação de título, apólice,
moeda e cédula da União, dos Estados, dos
Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de
país estrangeiro;
17) imitação, bem como reprodução no todo,
em parte, ou com acréscimo, de marca alheia
registrada para distinguir produto, mercadoria ou
serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim, ao
ramo de atividade que possibilite êrro, dúvida ou
confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;
18) marca constituída de elemento passível de
proteção como modêlo ou desenho industrial;
19) dualidade de marcas de um só titular, para
o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de
suficiente forma distintiva;
20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou
símbolo de uso necessário, comum ou vulgar,
quando tiver relação com o produto, mercadoria ou
serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de
suficiente forma distintiva.
Art. 65 – Não será registrada marca que
contenha nos elementos que a caracterizem outros
dizeres ou indicações, inclusive em língua
estrangeira, que induzam falsa procedência ou
qualidade.
SEÇÃO IV
Da marca notória
Art. 66 – A marca considerada notória no
Brasil registrada nos têrmos e para os efeitos dêste
Código terá assegurada proteção especial, em tôdas
as classes, mantido registro próprio para impedir o
de outra que a reproduza ou imite no todo ou em
parte desde que haja possibilidade de confusão
quanto à origem dos produtos, mercadorias ou
serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da
marca.
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Parágrafo único – O uso indevido de marca da mercadoria ou produto, ressalvado o disposto
que reproduza ou imite marca notória registrada no no art. 70.
Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei
Art. 70 – A utilização de nome geográfico
própria.
que se houver tornado comum para designar
natureza, espécie ou gênero de produto ou
SEÇÃO V
mercadoria a que a marca se destina, não será
considerada indicação de lugar de procedência.
Art. 71 – Excetuada a designação de lugar
Das marcas procedentes do exterior
de procedência, o nome de lugar só poderá servir
Art. 67 – Para os efeitos dêste Código, de elemento característico de registro de marca
considera-se marca estrangeira a que, depositada para distinguir mercadoria ou produto procedente
regularmente em país vinculado a acôrdo de lugar diverso quando empregado como nome
internacional do qual o Brasil seja signatário ou de fantasia.
partícipe, fôr também depositada no Brasil dentro do
prazo de prioridade estipulado no respectivo acôrdo
CAPÍTULO II
sob reserva de direitos de terceiros, e desde que
seja assegurada reciprocidade de direitos para o
DAS EXPRESSÕES OU SINAIS DE
registro de marcas brasileiras, naquele país.
PROPAGANDA
§ 1º – Durante êsse prazo a prioridade não
será invalidada por igual depósito da marca, por
SEÇÃO I
terceiros.
§ 2º – A reivindicação de prioridade deverá ser
Disposições gerais
comprovada mediante documento hábil do país de
origem, sempre acompanhado de tradução na
Art. 72 – Entende-se por expressão
íntegra, contendo o número, a data e a reprodução ou sinal de propaganda tôda legenda, anúncio,
do pedido ou do registro.
reclame, palavra, combinação de palavras,
§ 3º – A apresentação dêsse comprovante desenhos, gravuras, originais e característicos
quando não tiver sido feita juntamente com o que se destinem a emprêgo como meio de
depósito, deverá ocorrer até cento e vinte dias recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar
contados da data do mesmo depósito sob pena de qualidades de produtos, mercadorias ou serviços,
perda da propriedade reivindicada.
ou a atrair a atenção dos consumidores ou
Art. 68 – Ressalvado o previsto no art. 67, a usuários.
marca requerida por pessoa domiciliada no exterior
§ 1º – Pode requerer o registro de
poderá ser registrada como brasileira nos têrmos e expressão ou sinal de propaganda todo aquêle
para os efeitos dêste Código, desde que o titular que exercer qualquer atividade lícita.
prove que se relaciona com sua atividade industrial,
§ 2º – As expressões ou sinais de
comercial ou profissional efetiva e lìcitamente propaganda podem ser usados em cartazes,
exercida no país de origem.
tabuletas, papéis avulsos, impressos em geral ou
em quaisquer meios de comunicação.
SEÇÃO VI
Art. 73 – A marca de indústria, de comércio
ou de serviço poderá fazer parte de expressão
ou sinal de propaganda, quando registrada
Das indicações de procedência
em nome do mesmo titular, na classe ou
Art. 69 – Para os efeitos dêste Código, nas classes correspondentes ao objeto da
considera-se lugar de procedência o nome de propaganda.
localidade, cidade, região ou país, que seja
Art. 74 – O registro de expressão ou sinal
notòriamente
conhecido
como
centro
de de propaganda valerá para todo o território
extração, produção ou fabricação de determina- nacional.
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SEÇÃO II

CAPÍTULO IV

Das expressões ou sinais de propaganda nãoregistráveis

DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 75 – Não são registráveis como
expressões ou sinais de propaganda:
1) palavras ou combinações de palavras ou
frase exclusivamente descritivas das qualidades
dos artigos ou atividades;
2) cartazes, tabuletas, anúncios ou
reclames que não apresentem cunho de
originalidade ou que sejam conhecidos e usados
pùblicamente em relação a outros artigos ou
serviços por terceiros;
3) anúncios, reclames, frases ou palavras
contrárias à moral ou que contenham ofensas ou
alusões individuais, ou atentem contra idéias,
religiões ou sentimentos veneráveis;
4) todo cartaz, anúncio ou reclame que
inclua marca, título de estabelecimento, insígnia,
nome de emprêsa ou recompensa, dos quais
legìtimamente não possa usar o registrante;
5) palavras, frases, cartazes, anúncios,
reclame ou dísticos que já tenham sido
registrados por terceiros ou sejam capazes de
originar êrro ou confusão com tais anterioridades;
6) o que estiver compreendido em
quaisquer das proibições concernentes ao
registro de marca.
CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE REGISTRO
Art. 76 – Além do requerimento, o pedido,
que só poderá se referir a um único registro,
conterá ainda:
a) exemplar descritivo;
b) clichê tipográfico;
c) prova do cumprimento da exigência
contida em legislação específica;
d) outros documentos necessários à
introdução do pedido.
Parágrafo único – O requerimento, o
exemplar descritivo e o clichê tipográfico deverão
satisfazer às condições estabelecidas pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Art. 77 – Apresentado o pedido, será
procedido o exame formal preliminar e, se
devidamente instruído, será protocolado.
Parágrafo único – Da certidão do depósito, se
requerida, constarão hora, dia, mês, ano e número
de ordem da apresentação do pedido, sua natureza,
indicação de prioridade, quando reivindicada, o nome
e enderêço completos do interessado e de seu
procurador, se houver.
CAPÍTULO V
DO EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO
Art. 78 – O exame verificará se o pedido está
de acôrdo com as prescrições legais, tècnicamente
bem definido e se não há anterioridade ou
colidências.
§ 1º – Por ocasião do exame, serão
formuladas as exigências julgadas necessárias,
inclusive no que se refere à apresentação de nôvo
exemplar descritivo, clichê e outros documentos.
§ 2º – A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de sessenta dias, acarretará o
arquivamento do processo, encerrando-se a
instância administrativa.
§ 3º – Considerada improcedente a
contestação oferecida a exigência, o processo será
arquivado.
§ 4º – Verificada a viabilidade do registro, será
publicado o clichê para apresentação, no prazo de
sessenta dias de eventuais oposições, dando-se
ciência ao depositante.
§ 5º – Salvo o disposto no § 2º dêste artigo, do
despacho que conceder, denegar ou arquivar o
pedido de registro, e que não ficara condicionado a
eventuais manifestações sôbre oposições oferecidas,
caberá recurso no prazo de sessenta dias.
Art. 79 – Poderão ser registradas como
marcas, denominações semelhantes, destinadas a
distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com
a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver
flagrante possibilidade de êrro, dúvida ou confusão
para o consumidor.
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Art. 80 – A marca destinada a distinguir
produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser
usada com a marca genérica a que se refere o artigo
60 dêste Código, e com igual destaque.
Art. 81 – Ficará condicionada à apresentação
do comprovante de cumprimento de exigência
contida em legislação específica a concessão de
registro de marca para distinguir mercadorias,
produtos ou serviços.
Parágrafo único – Não apresentado o
comprovante exigido, dentro de cento e oitenta dias,
contados da data de prioridade, o pedido será
arquivado, cabendo recurso, no prazo de sessenta
dias.
CAPÍTULO VI
DA EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE
REGISTRO
Art. 82 – O certificado de registro será
expedido depois de decorrido o prazo para recurso
ou, se interposto êste, após a sua decisão.
§. 1º – Findo o prazo a que se refere êste
artigo, e não sendo comprovado em sessenta dias o
pagamento da retribuição devida, o processo será
arquivado encerrando-se a instância administrativa.
§ 2º – O Certificado deverá conter o número
do registro respectivo, nome, nacionalidade,
domicílio completo e ramo de atividade do
interessado, do seu sucessor ou cessionário se
houver, as características do registro e a data de sua
extinção e a prioridade estrangeira, se comprovada.
Art. 83 – Não terá a proteção assegurada por
êste Código a marca ou expressão ou sinal de
propaganda que fôr usado com modificação ou
alteração dos seus elementos característicos,
constantes do certificado de registro.
CAPÍTULO VII
DA DURAÇÃO DA PRORROGAÇÃO E DA
RETRIBUIÇÃO RELATIVA AO REGISTRO
Art. 84 – O registro de marca ou de expressão
ou sinal de propaganda vigorará pelo prazo de dez
anos, contado da data da expedição do certificado,
podendo êsse prazo ser prorrogado por períodos
iguais e sucessivos.

§ 1º – A prorrogação sòmente poderá ser
requerida na vigência do último ano do decênio de
proteção legal.
§ 2º – A prorrogação não será concedida se
o registro estiver em desacôrdo com as
disposições dêste Código, ressalvado ao titular o
direito de adaptá-lo, se possível, as mesmas
disposições.
Art. 85 – O pagamento da retribuição relativa
ao decênio deverá ser comprovado juntamente com
o da expedição do certificado de registro, observado
o disposto no artigo 82.
Parágrafo único – O pagamento da retribuição
relativa ao decênio subseqüente deverá ser
comprovado quando requerida a prorrogação a que
se refere o § 1º do artigo 84.
CAPÍTULO VIII
DA TRANSFERÊNCIA, DA ALTERAÇÃO DE NOME
E DE SEDE DO TITULAR DE REGISTRO E DO
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
Art. 86 – A propriedade da marca ou da
expressão ou sinal de propaganda poderá ser
transferida por ato "inter vivos" ou em virtude de
sucessão legítima ou testamentária.
Parágrafo único – O nôvo titular deverá
preencher aos requisitos legais exigidos para o
pedido de registro, salvo no caso de sucessão
legítima ou testamentária.
Art. 87 – O pedido de anotação de
transferência e o de alteração de nome ou sede do
titular deverão ser formulados mediante a
apresentação do Certificado de Registro e demais
documentos necessários.
§ 1º – A transferência só produzirá efeito em
relação a terceiros depois de publicado o
deferimento da respectiva anotação.
§ 2º – Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais da transferência
conterão, no mínimo, a qualificação completa do
cedente e do cessionário bem como das
testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou do
registro.
§ 3º – Serão igualmente anotados os atos que
se refiram à suspensão, limitação, extinção ou
cancelamento do registro, por decisão de autoridade
administrativa ou judiciária.
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Art. 88 – A transferência para o cessionário
deverá compreender todos os registros ou pedidos
de registros de marcas iguais ou semelhantes em
nome do cedente, sob pena de cancelamento ex
officio dos registros ou pedidos de registros não
transferidos.
Art. 89 – O titular de marca ou expressão ou
sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por
terceiros devidamente estabelecidos, mediante
contrato de exploração que conterá o número do
pedido ou do registro e as condições de
remuneração, bem como a obrigação de o titular
exercer contrôle efetivo sôbre as especificações,
natureza e qualidade dos respectivos artigos ou
serviços.
§ 1º – A remuneração será fixada com
observância da legislação vigente e das normas
baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.
§ 2º – A concessão não poderá impor
restrições à industrialização ou a comercialização,
inclusive à exportação.
§ 3º – O contrato de exploração bem como
suas renovações ou prorrogações só produzirão
efeito em relação a terceiros depois de julgados
conformes e averbados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
§ 4º – A averbação não produzirá qualquer
efeito, no tocante a pagamento de royalties quando
se referir a:
a) registro não concedido no Brasil;
b) registro concedido a titular domiciliado ou
sediado no exterior, sem a prioridade prevista no
artigo 67 dêste Código;
c) registro extinto ou em processo de nulidade
ou de cancelamento;
d) registro em vigência por prorrogação;
e) registro cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração.
Art. 90 – Do despacho que denegar a
anotação ou a averbação caberá recurso, no prazo
de sesenta dias.
Art. 91 – A requerimento de qualquer pessoa
com legítimo interêsse que tenha iniciado processo
judicial de falsidade ou relativo a ineficácia

dos atos referentes a anotação de transferência do
pedido de registro ou dos direitos do registro ou a
averbação do respectivo contrato de exploração,
poderá o juiz, motivando seu ato, ordenar a
suspensão do processo de anotação de
transferência ou de averbação, até decisão final.
CAPÍTULO IX
DA EXTINÇÃO E DA CADUCIDADE DO REGISTRO
Art. 92 – O registro de marca ou de expressão
ou sinal de propaganda extingue-se:
1) pela expiração do prazo de proteção legal,
sem que tenha havido prorrogação;
2) pela renúncia expressa do respectivo titular
ou seus sucessores mediante documentação hábil;
3) pela caducidade.
Art. 93 – Salvo motivo de fôrça maior,
caducará o registro ex officio ou mediante
requerimento de qualquer interessado, quando o seu
uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois
anos contados da concessão do registro, ou se fôr
interrompido por mais de dois anos consecutivos.
Parágrafo único – Ao titular do registro,
notificado de acôrdo com o artigo 94, caberá provar o
uso ou o desuso por motivo de fôrça maior.
Art. 94 – A decisão sôbre a caducidade por
falta de uso efetivo será proferida após decorrido o
prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular
do registro.
Parágrafo único – Não impedirá a declaração
de caducidade a infração do disposto nos artigos 80
e 83.
Art. 95 – Caducará automàticamente o registro
quando não fôr observado o disposto no artigo
115.
Art. 96 – Do despacho que declarar ou
denegar a caducidade do registro por falta de
uso efetivo caberá recurso, no prazo de sessenta
dias.
Parágrafo único – Quando o ato declaratório
ficar irrecorrido ou fôr mantido em grau de recurso, a
caducidade será anotada no registro próprio.
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CAPÍTULO X
DA NULIDADE E DA REVISÃO DO REGISTRO
Art. 97 – É nulo o registro efetuado
contrariando as determinações dêste Código.
Parágrafo único – A ação de nulidade
prescreve em cinco anos contados da concessão do
registro.
Art. 98 – Ressalvado o disposto no artigo 100
do presente Código, a argüição de nulidade de
registro só poderá ser apreciada judicialmente.
Art. 99 – São competentes para promover
a ação de nulidade o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com
legítimo interêsse.
Art. 100 – A concessão do registro poderá ser
revista administrativamente quando tenha infringido o
disposto nos arts. 61, 63, 64, 65 e 75.
§ 1º – O processo de revisão sòmente poderá
ser iniciado dentro do prazo de seis meses, contado
da concessão do registro.
§ 2º – Da notificação do início do processo de
revisão correrá o prazo de sessenta dias para a
contestação, devendo a decisão ser proferida em
igual prazo.
§ 3º – Da decisão caberá recurso no prazo de
sessenta dias.

pedido de privilégio ou registro a órgão ou entidade a
que se refere o artigo 101.
TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS ATOS, DOS DESPACHOS E DOS PRAZOS

Art. 103 – Os atos, despachos e decisões nos
processos administrativos referentes a propriedade
industrial, só produzirão efeito a partir da sua
publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, ressalvados:
a) os que expressamente independerem de
notificação ou publicação por fôrça do disposto no
presente Código;
b) os despachos interlocutórios, quando feita
notificação por via postal ou por ciência dada ao
interessado no processo;
c) os pareceres e despachos internos que não
necessitem ser do conhecimento das partes.
Art. 104 – Salvo expressa disposição em
contrário, os prazos consignados neste Código
contam-se a partir da publicação ou da ciência de
que trata o artigo 103.
Art. 105 – Na ausência de disposição em
contrário, o prazo para adoção de providências
TÍTULO III
determinadas por êste Código será de sessenta dias.
DOS TÉCNICOS CREDENCIADOS
Parágrafo único – Expirado o prazo fixado
neste artigo, sem que tenha sido adotada a
Art. 101 – O Instituto Nacional da Propriedade providência devida, o processo a êle relativo será
Industrial poderá manter, além do quadro de pessoal automàticamente arquivado.
próprio, um corpo de técnicos credenciados
diretamente, ou por convênio firmado com órgão ou
CAPÍTULO II
entidade da Administração Pública, com organização
reconhecida pelo Govêrno Federal como órgão de
DA PETIÇÃO, DA OPOSIÇÃO E DO RECURSO
utilidade pública ou com entidade de ensino.
Parágrafo único – Os técnicos credenciados
Art. 106 – Não serão conhecidos a petição, a
serão remunerados de acôrdo com tabela aprovada oposição e o recurso quando:
pelo Ministro da Indústria e do Comércio por
a) apresentado fora de prazo previsto neste
proposta do Instituto Nacional da Propriedade Código;
Industrial.
b) não contiver fundamentação legal;
Art. 102 – O Instituto Nacional da Propriedade
c) desacompanhado do comprovante do
Industrial poderá delegar, em caso especial, o exame de pagamento da retribuição correspondente.

– 633 –
Art. 107 – Os recursos previstos neste Código
serão decididos pelo Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, salvo nos casos do § 3º do
art. 57 e § 3º do art. 100, em que a decisão será do
Ministro da Indústria e do Comércio.
§ 1º – O recurso, nos casos do § 3º do art. 57
e do § 3º do art. 100, será decidido pelo Ministro da
Indústria e do Comércio dentro do prazo de noventa
dias contados da interposição.
§ 2º – A decisão dos recursos encerrá a
instância administrativa.

CAPÍTULO VI
DA PROCURAÇÃO

CAPÍTULO V

Art. 114 – Quando o interessado não
requerer pessoalmente, a petição ou o processo
será instruído com procuração contendo os
podêres necessários, traslado, certidão ou
fotocópia autenticada do instrumento, dispensada
a legalização da procuração.
§ 1º – Quando a procuração não fôr
apresentada inicialmente, poderá ser concedido o
prazo de sessenta dias para a sua apresentação,
sob pena de arquivamento definitivo.
§ 2º – Salvo o disposto no art. 115, depois
de concedido o registro ou a patente, decorridos
dois anos da outorga do mandato, o procurador
sòmente poderá proceder mediante nôvo
instrumento, traslado ou certidão atualizados.
§ 3º – No caso de fotocópia, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir a
apresentação do original.
Art. 115 – A pessoa domiciliada no
estrangeiro deverá constituir e manter procurador,
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil
com podêres para representá-la e receber
citações judiciais relativas aos assuntos atinentes
à Propriedade Industrial desde a data do
depósito e durante a vigência do privilégio ou do
registro.
Parágrafo
único
–
O
prazo
para
contestação de ações, em que a citação se fizer
na forma dêste artigo, será de sessenta dias.

DAS RETRIBUIÇÕES

CAPÍTULO VII

Art. 110 – O custeio dos serviços previstos
neste Código se fará mediante retribuição dos
usuários, de acôrdo com ato do Ministro da Indústria
e do Comércio, que fixará os seus valôres e vigência,
na forma do art. 2º do Decreto-lei nº 1.156, de 9 de
março de 1971.
Art. 111 – O processo de recolhimento da
retribuição será disciplinado pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
Art. 112 – O pagamento da retribuição só
produzirá efeito se comprovado perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, dentro do
respectivo prazo, na conformidade da tabela vigente.
Art. 113 – Não será restituída a retribuição
devidamente recolhida.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO III
DA CERTIDÃO E DA FOTOCÓPIA
Art. 108 – O Instituto Nacional da Propriedade
Industrial
assegurará
aos
interessados
o
fornecimento
de
certidões
ou
fotocópias,
regularmente requeridas, com relação às matérias de
que trata êste Código, no prazo de trinta dias, salvo
motivo de fôrça maior.
CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRIVILÉGIOS E DOS
REGISTROS
Art. 109 – A classificação dos privilégios e dos
registros será estabelecida pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

Art. 116 – O disposto neste Código se
aplica a todos os pedidos em andamento
inclusive os de prorrogação e recurso.
Art. 117 – Os privilégios de invenção, de
modêlo de utilidade e de modêlo ou desenho
industrial, já concedidas, vigorarão pelos prazos
estabelecidos na legislação anterior, ficando
sujeitos ao pagamento das anuidades de acôrdo
com o disposto no Capítulo V, Título IV, dêste
Código.
Parágrafo único – Os pedidos de privilégio em
andamento, com mais de três anos na data de
vigência desta lei, passarão a pagar, a partir da
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mesma data, as anuidades relativas aos períodos
restantes, na forma do art. 24.
Art. 118 – O nome comercial ou de emprêsa e
o título de estabelecimento continuarão a gozar de
proteção, através de legislação própria, não se lhes
aplicando o disposto neste Código.
§ 1º – Os pedidos de registro de nome
comercial ou de emprêsas e de título de
estabelecimento, ainda não concedidos, serão
encaminhados ao Departamento Nacional do
Registro do Comércio.
§ 2º – Os registros de nome comercial ou de
emprêsa, insígnia, título de estabelecimento e
recompensa industrial, já concedidos, extinguir-se-ão
definitivamente, expirados os respectivos prazos de
vigência.
Art. 119 – Os registros de expressões ou
sinais de propaganda, concedidos na vigência da
legislação
anterior,
vigorarão
pelos
prazos
originários, podendo ser prorrogados pelos prazos e
nas condições previstas neste Código desde que
requerido dentro do último ano de duração dos
respectivos registros.
Art. 120 – Enquanto não fôr adotada nova
classificação, nos têrmos do art. 109, os pedidos de
privilégio, e de registro serão apresentados com
remissão aos Quadros I e II, anexos ao Decreto-lei
nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.
Art.
121
–
Aplicam-se
às
marcas
internacionais, enquanto estiverem em vigor no
Brasil os mesmos direitos estabelecidos neste
Código para as marcas estrangeiras no que se refere
à transferência, alteração de nome, cancelamento,
desistência, caducidade e prorrogação.
Art. 122 – Para que possa gozar da proteção
do Código da Propriedade Industrial, é concedido o
prazo de noventa dias, contado da vigência desta
Lei, ao utente de marca, sinal ou expressão de
propaganda ainda não registrado, mas em uso
comprovado no Brasil, para requerer o registro a que
se julgue com direito.
Art. 123 – O pedido de reconsideração, a
impugnação e o recurso, previstos em legislação
anteriores mas não nesta lei, serão decididos
pelo Presidente do Instituto Nacional da Pro-

priedade Industrial cujo despacho encerrará a
instância administrativa.
Art. 124 – Fica assegurado ao titular de
privilégio ou registro concedido até a data da
vigência desta lei o prazo de cento e oitenta dias,
contado da mesma data, para o cumprimento do
disposto no art. 115."
Art. 2º – Ficam sujeitas à averbação no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para
os efeitos do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou
contratos que impliquem em transferência de
tecnologia.
Art. 3º – Fica extinto o Conselho de Recursos
da Propriedade Industrial criado pelo Decreto-lei nº
254, de 28 de fevereiro de 1967, com as alterações
da legislação posterior.
Art. 4º – Continuam em vigor os artigos 169 –
170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 –
178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 –
186 – 187 – 188 e 189 do Decreto-lei nº 7.903, de 27
de agôsto de 1945, até que entre em vigor o Código
Penal (Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de
1969).
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6º – Revogam-se os dispositivos do
Código da Propriedade Industrial promulgado pelo
Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, não
modificados nem repetidos por esta lei, bem como
quaisquer outras disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em votação as emendas da Comissão, de números
12 a 14-R, que alteram a redação da ementa dos
artigos 1º e 6º do projeto.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA Nº 12 (R)
Dê-se à ementa a seguinte redação:
"Institui o nôvo Código de Propriedade
Industrial, e dá outras providências."
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EMENDA Nº 13 (R)

EMENDA Nº 5

I – Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
"Art. 1º – É instituído o nôvo Código de
Propriedade Industrial, de acôrdo com o estabelecido
nesta lei."
II – Dê-se, em conseqüência, nova numeração
aos dispositivos que se seguem.

Acrescente-se, no Capítulo XIV (Do invento
ocorrido na vigência de contrato de trabalho ou de
prestação de serviços), mais um artigo com a
seguinte redação:
"Art. – A Justiça do Trabalho será competente
para conhecer e julgar as ações decorrentes de
violações do disposto neste Capítulo, ressalvada a
competência da Justiça Federal (Constituição
Federal, art. 125, I). Em qualquer hipótese, porém,
aplicar-se-á o princípio da correção monetária."

EMENDA Nº 14 (R)
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
"Art. 6º – Revogam-se o Decreto-lei nº 1.005,
de 21 de outubro de 1969, e demais disposições em
contrário."
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
– Em votação as emendas de parecer
contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:

EMENDA Nº 6
Suprima-se os arts. 57 e 100.
EMENDA Nº 7
Suprima-se o § 2º do art. 84.
EMENDA Nº 8

Dê-se à alínea b do art. 103 a seguinte
redação:
EMENDA Nº 1
"b) os despachos interlocutórios, quando feita
notificação por via postal ou por ciência, através da
Suprima-se o artigo 3º do projeto e, no caput "vista", dada ao interessado ou seus representantes
do artigo 107 e no artigo 123, onde se lê: "Presidente no processo;"
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial", leiaEMENDA Nº 9
se: "Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial".
No art. 108, onde se lê: "no prazo de trinta
dias", leia-se: "no prazo de dez dias".
EMENDA Nº 2
EMENDA Nº 10
Dê-se ao art. 5º do Projeto a seguinte
redação:
De-se ao caput do art. 114, mantidos os seus
"Art. 5º – Esta lei entra em vigor noventa dias parágrafos, a seguinte redação:
após a sua publicação."
"Art. 114 – Quando o interessado não
requerer, pessoalmente, a petição ou o processo
será instruído com procuração, a advogado ou
EMENDA Nº 3
agente da propriedade industrial, contendo os
Nos arts. 13, f, e 76, d, logo após a podêres necessários, traslado, certidão ou fotocópia
do
instrumento,
dispensada
a
palavra "pedido", inclua-se: "na conformidade da autenticada
legalização da procuração."
lei".
EMENDA Nº 4

EMENDA Nº 11

Dê-se ao art. 116 a seguinte redação:
No art. 23, onde se lê "a partir da data do
"Art. 116 – Os requisitos de patenteabilidade
depósito", leia-se "a partir da data da expedição".
serão regulados pela lei em vigor na data dos pedi-
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dos, devendo o seu processamento reger-se pelas
disposições dêste Código."
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
matéria volta à Comissão Especial para redação
final.
Peço aos meus eminentes Colegas que
permaneçam até 3ª feira em Brasília, para assim
ensejarem a vocação de importantes matérias em
tramitação.
Na oportunidade, assinalo, agradecido, a
presença de quantos aqui permaneceram neste fim
de semana, proporcionando ensejo da votação de
matérias da maior importância.
Nada mais havendo que tratar, convoco os
Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária, dia
29, segunda-feira, às 10 horas, com a seguinte:

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 78, de 1971 (nº 440-B/71, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar utilizando como recurso o
excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício e dá outras providências, tendo PARECER
favorável, sob nº 649, de 1971, da Comissão:
– de Finanças.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 89, de 1971 (nº 470-B/71, na Casa
de origem) – de iniciativa do Presidente da
República – que acrescenta parágrafos ao art. 11
ORDEM DO DIA
do Decreto-lei nº 55, de 18 de novembro de 1966,
que define a política nacional do turismo, cria o
1
Conselho Nacional do Turismo e a Emprêsa
Brasileira de Turismo e dá outras providências,
Votação, em turno único, do Requerimento nº tendo PARECER favorável, sob nº 659, de 1971,
265, de 1971, de autoria do Senador Benjamin da Comissão:
Farah, que solicita a transcrição nos Anais do
– de Economia.
Senado do editorial publicado pelo jornal O Globo, da
Guanabara, no dia 23 de novembro de 1971, sob o
5
título "Punindo o Estado que paga impostos", tendo
PARECER favorável, sob número 657, de 1971, da
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Comissão:
do Senado nº 108, de 1971-DF, que dispõe sôbre o
– Diretora.
Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal, e dá outras providências,
2
tendo PARECERES, sob nos 650, 651 e 652, de
1971, das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Discussão, em turno único, da redação final
oferecida pela Comissão de Redação em seu constitucionalidade e juridicidade;
– do Distrito Federal, favorável;
Parecer nº 658, de 1971, do Projeto de Decreto
– de Finanças, favorável.
Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na Câmara
dos Deputados), que aprova o Acôrdo Sanitário entre
Está encerrada a Sessão.
a República Federativa do Brasil e a República do
Paraguai, firmado em Assunção a 16 de julho de
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 15
1971.
minutos.)

183ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir
Milet – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Távora – Waldemar Alcântara – Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro –
Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello
– Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto
Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista –
Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos –
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – João
Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres –
Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson
Carneiro – Gustavo Capanema – Franco Montoro
– Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires
Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto Müller –
Saldanha Derzi – Accioly Filho – Ney Braga –
Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger –
Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– A lista de presença acusa o comparecimento de
57 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
Nº 667, DE 1971
da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
88, de 1971 (número 448-B/71, na Câmara), que
prorroga o prazo estabelecido no item I do art. 14 do
Decreto-lei número. 61, de 21 de novembro de 1966,
que altera a legislação relativa ao Impôsto único
sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
e dá outras providências.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
Vem ao exame dêste órgão técnico do Senado
Federal o presente projeto, que tem por objetivo
prorrogar de 1971 até o exercício de 1976, inclusive,
o prazo para o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem destinar, obrigatòriamente, o valor
correspondente a 11%, no máximo, da cota do
Fundo Rodoviário Nacional para as rodovias
substitutivas
de
linhas
férreas
federais
reconhecidamente anti-econômicas.
Esta providência se recomenda, segundo o
ponto de vista do Senhor Ministro dos Transportes,
pelas seguintes razões:
"A
erradicação
de
linhas
férreas
federais
comprovadamente
anti-econômicas
se constitui num dos itens do programa
estabelecido pelo Govêrno a partir de 1964,
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para a recuperação do Sistema Ferroviário
Nacional.
A fim de possibilitar a implementação das
medidas englobadas nesse item, foram tomadas
as providências de natureza técnica, financeira e
jurídica que se faziam necessárias.
De acôrdo com o Decreto número
58.992/66, foram relacionadas diversas linhas
férreas anti-econômicas, num total de 6.275
km.
Posteriormente,
novas
linhas
foram
incorporadas a êsse relacionamento, numa
extensão de 972 km, perfazendo, assim, um total
de 7.247 km de linhas anti-econômicas.
A Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima – RFFSA – vem de solicitar
autorização para incluir no relacionamento básico
novas linhas, perfazendo 1.227 km, bem como
excluir outras, somando 667 km, chegandose, dêsse modo, a uma extensão de 7.807
km
de
linhas
férreas
anti-econômicas
relacionadas.
Dêsse total, 2.669 km ainda se encontram
em tráfego, dos quais 1.074 km têm sua
erradicação dependente da construção de
rodovias substitutivas.
A total efetivação do programa assim
estabelecido depende da construção de 600 km
de novas rodovias substitutivas, além da
conclusão de 500 km de outras já em execução,
dos quais 280 km referem-se a rodovias
substitutivas de linhas antieconômicas, já
erradicadas.
Os recursos financeiros disponíveis no
corrente exercício totalizam Cr$ 65.000.000,00
julgados suficientes para a conclusão de cêrca de
130 km de rodovias, cujas obras se acham em
andamento.
Dêsse modo, e tendo em vista que a
legislação vigente só prevê a aplicação de
recursos até o corrente ano, verifica-se a
necessidade de cobertura financeira para a
construção de 970 km de rodovias substitutivas,
sendo 370 km referentes a obras em execução e
600 km referentes a obras a iniciar."

Nestas condições, êste órgão técnico nada
tem a opor à aprovação do projeto, razão pela qual
somos de parecer favorável.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Dinarte Mariz, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência – Geraldo Mesquita, Relator –
Benedito Ferreira – Virgílio Távora.
PARECER
Nº 668, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 1971.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
O Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, nos têrmos do artigo 51 da Constituição e
acolhendo Exposição de Motivos do Senhor Ministro
dos Transportes, submete à apreciação do
Congresso Nacional o presente projeto, que tem por
objetivo prorrogar até o exercício de 1976 a
destinação de, no máximo, 11% da cota do Fundo
Rodoviário Nacional para o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem destinar, obrigatòriamente,
em obras das rodovias substitutivas de linhas férreas
federais reconhecidamente antieconômicas.
A medida tem por fim dilatar o prazo até o
exercício financeiro de 1976, inclusive, visto que o
mencionado artigo 14, item I, do Decreto-lei nº 61, de
21 de novembro de 1966, fixava essa
obrigatoriedade sòmente até o corrente exercício de
1971.
Essa providência dará os recursos financeiros
aos programas já em execução e os que estão
previstos para os próximos exercícios alcançados
pelo período a terminar no ano de 1976, nas obras
de conclusão e de construção de rodovias
substitutivas de linhas férreas já declaradas
antieconômicas e a serem, brevemente, incluídas
entre elas, no total de 7.807 quilômetros de
extensão.
Embora
já
tenham
sido
declaradas
antieconômicas, continuam em tráfego 2.669
quilômetros de linhas, dos quais 1.074 quilômetros
têm sua erradicação dependente da construção das
rodovias substitutivas, dentre as quais 600
quilômetros estão programados e 500 quilômetros já
em execução.
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Para a conclusão e construção desses 1.100
quilômetros de rodovias é que se tornam necessários
os recursos financeiros oriundos da destinação
obrigatória dos citados 11% da quota do Fundo
Rodoviário Federal, formado da alíquota do impôsto
único sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos.
Há, no corrente exercício, apenas a
importância de Cr$ 65 milhões de cruzeiros em
recursos financeiros disponíveis e considerados
suficientes para a conclusão de apenas 130
quilômetros de rodovias já em andamento, de modo
que, para os restantes 1.000 quilômetros de
construção, se faz imperiosa a dilatação do prazo a
que se refere o citado art. 14, para os exercícios
financeiros de 1972 a 1976.
À vista do exposto, somos pela aprovação do
Projeto, visto como está de acôrdo com a legislação
relativa ao Impôsto único sôbre lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos, segundo as normas
de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e dos dispositivos
constitucionais que regem as questões financeiras
da Nação.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Geraldo
Mesquita, Relator – Lourival Baptista – Saldanha
Derzi – Dinarte Mariz – Jessé Freire – Wilson
Gonçalves – Cattete Pinheiro – Fausto CastelloBranco – Amaral Peixoto – Ruy Santos.
PARECER
Nº 669, DE 1971
da Comissão de Agricultura, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 90, de 1971 (nº 469-B/71, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sôbre a
inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal e dá outras providências.
Relator: Sr. Antônio Fernandes
O projeto que vem ao estudo desta Comissão
estabelece (art. 1º) ser da competência da União,
como norma geral de defesa e proteção da saúde, a
prévia fiscalização – do ponto de vista industrial e
sanitário, inclusive quanto ao comércio municipal ou

intermunicipal – dos produtos de origem animal,
comestíveis ou não comestíveis, indicados pela
Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950,
e que são (art. 2º): a) os animais destinados à
matança, seus produtos e subprodutos e
matérias-primas; b) o pescado e seus derivados;
c) o leite e seus derivados; d) o ôvo e seus
derivados; e) o mel e cêra de abelhas e seus
derivados.
A proposição, oriunda do Poder Executivo,
é submetida à deliberação do Congresso, nos
têrmos do art. 51 da Constituição, acompanhada
de exposição de motivos em que o Ministro da
Agricultura salienta a necessidade de levar a
inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal a todo o território nacional. É que,
pela Lei nº 1.283/50, a ação da União, no tocante
à matéria, se restringiria ao âmbito do comércio
interestadual e internacional, escapando, assim, o
comércio local e o intermunicipal.
"Às razões de ordem econômica – diz a
exposição de motivos – soma-se a importante
missão de garantir a sanidade dos produtos
alimentícios de origem animal, pois é chegada a
hora de enfrentar o perigo que representa o
consumo de alimentos não inspecionados, ante a
possibilidade de transmissão de doenças
altamente danosas à saúde humana".
Para atender às despesas, o projeto prevê
(art. 4º) a "remuneração dos serviços pelo regime
de preços públicos, cabendo ao Ministro de
Estado fixar os valôres de custeio e regular seu
recolhimento".
As
providências
preconizadas
pela
proposição merecem, do ponto de vista desta
Comissão, a mais alta acolhida, principalmente
porque a fiscalização não se limitará aos
estabelecimentos industriais especializados, mas
abrangerá as instalações rurais, na maior parte
das vêzes inadequadas para a matança de
animais e o seu preparo ou industrialização, sob
qualquer forma, para o consumo. Neste
particular, atenderá não apenas ao que convém à
saúde pública, mas também ao que diz de perto à
agricultura, porquanto poderá localizar focos de
doenças transmissíveis que, de outro modo, se
tornaria de fácil propagação.
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Somos, portanto, pela aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Amaral Peixoto, Presidente eventual –
Antônio Fernandes, Relator – Daniel Krieger –
Fernando Corrêa.
PARECER
Nº 670, DE 1971
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 90, de 1971.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Nos têrmos do art. 51 da Constituição, o
Presidente da República encaminhou à deliberação
do Congresso Nacional, acompanhado de exposição
de motivos do Ministro da Agricultura, o presente
projeto de lei, que dispõe sôbre a inspeção sanitária
e industrial dos produtos de origem animal e dá
outras providências.
O objetivo, em síntese, é entregar à União a
fiscalização prévia dos produtos de origem animal
enumerados pela Lei nº 1.283, de 18 de dezembro
de 1950. Atualmente, a União exercita a inspeção
sanitária e industrial dos referidos produtos, mas
apenas quando se trata de comércio interestadual ou
internacional.
Falece-lhe,
por
isso
mesmo,
competência para fiscalizar o comércio local ou
intermunicipal.
É reconhecido que o Ministério da Agricultura
realiza, junto à indústria, trabalho "com elevado
índice técnico, além de assegurar a preservação da
saúde pública". Isso é o que enfatiza a exposição de
motivos, que também informa ter o parque industrial
do gênero adquirido, graças à fiscalização exercida,
considerável aperfeiçoamento de suas instalações. A
exposição ministerial salienta que a salutar
orientação "permitiu ao Brasil ingressar no mercado
internacional, destacando-se aí o crescente volume
de exportação de carnes e pescado, conforme
recente estudo organizado pela FAO que aponta o
Brasil como o país que experimentou o maior
crescimento, dentre as demais regiões, em matéria
de exportação de carnes, nestes últimos anos,
atingindo a expressiva cifra de 11% do incremento
atual".

Inegàvelmente, tal êxito não poderia ser
alcançado sem o prestígio internacional do produto
brasileiro, decorrente das medidas de ordem
sanitária tomadas pelo Ministério da Agricultura e
que deixam o consumidor despreocupado quanto à
possível transmissão de doenças.
No que diz respeito a esta Comissão, o Projeto
é da mais alta importância. Por todo o interior, as
instalações em que se processa a matança de
animais, para distribuição da carne ao consumidor,
não atendem, na maioria das vêzes, aos requisitos
de higiene. Nem sempre os animais são prèviamente
examinados. O mesmo se dá com o pescado e
demais produtos de origem animal entregues ao
consumo. É necessária, portanto, providência
saneadora, como a sugerida no texto em exame.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Ruy Santos, Presidente – Fernando Corrêa,
Relator – Saldanha Derzi – Cattete Pinheiro –
Adalberto Sena.
PARECER
Nº 671, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 90, de 1971.
Relator: Sr. Lourival Baptista
De acôrdo com o estabelecido no artigo 51 da
Constituição, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Congresso Nacional o
presente projeto, que dispõe sôbre a inspeção
sanitária e industrial dos produtos de origem animal.
2. Na exposição de motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Sr. Ministro da Agricultura
diz que a ação da União, na inspeção sanitária e
industrial dos produtos de origem animal, restringese exclusivamente ao âmbito do comércio
interestadual e internacional ou externo.
Diz, ainda, o aludido documento:
"O
trabalho
realizado
pelo
órgão
especializado do Ministério da Agricultura, junto à
indústria, com elevado e reconhecido índice
técnico, além de assegurar a preservação da saúde
pública, obrigou o parque industrial do gênero
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a um considerável aperfeiçoamento de suas
instalações.
Concomitantemente, permitiu ao Brasil
ingressar no mercado internacional, destacando-se
aí o crescente volume de exportação de carnes e
pescado, conforme recente estudo organizado pela
FAO que aponta o Brasil como o país que
experimentou o maior crescimento, dentre as demais
nações, em matéria de exportação de carnes, nestes
últimos anos, atingindo a expressiva cifra de 11% de
incremento anual.
O projeto objetiva levar êsse alto padrão de
inspeção, mantido pelo Ministério da Agricultura, a
todo o território nacional, isto é, aos Estados e
Municípios, trate-se de comércio local ou
intermunicipal (art. 1º)."
3. Do ponto de vista financeiro, convém
transcrever o seguinte trecho da exposição de
motivos:
"Para fazer face às despesas com recursos
materiais e humanos, que a extensão dessas
atribuições acarretará para o Ministério da
Agricultura, o projeto prevê a remuneração dos
serviços pelo regime de preços públicos (art. 4º).
A justiça do sistema adotado é evidente:
haverá retribuição a um serviço realmente prestado
ao particular, enquanto que a taxa é compulsória e
sua cobrança se justifica pelo simples fato de o
serviço ser pôsto à disposição do contribuinte,
embora dêle não se utilize. Conseqüentemente, é
revogado o Decreto-lei nº 921, de 1º de dezembro de
1938, cujas taxas ali fixadas não têm hoje qualquer
significação remuneratória.
É óbvia, a faculdade do Poder Executivo
celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal
e Territórios. Mas o projeto a estabelece porque, ao
mesmo tempo, faculta a atribuição de receitas, de
cuja providência resultarão os recursos para o
desempenho do serviço, convencionado ou delegado
(art. 3º)."
4.
Da
simples
leitura
do
projeto,
que se compõe de 6 (seis) artigos, res-

salta a sua importância e conveniência, não sòmente
quanto aos objetivos específicos colimados, mas,
também, quando inova em matéria de retribuição de
serviços prestados pela União.
5. Com efeito, o artigo 4º diz:
"Art. 4º – Os serviços de inspeção realizados
pela União serão remunerados pelo regime de
preços públicos, cabendo ao Ministro de Estado
fixar os valôres de custeio e regular seu
recolhimento.
Parágrafo único – No âmbito do Ministério da
Agricultura, o recolhimento da receita da prestação
dos serviços e da imposição de multas processar-seá na conformidade dos artigos 4º e 5º da Lei
Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962."
Como se sabe, essa Lei Delegada nº 8, de
1962, criou o FFAP – Fundo Federal Agropecuário
que, sem prejuízo de auxílios e subvenções
conferidos em lei, se constitui de 3% da renda
tributária da União e de outras contribuições (art. 4º).
Além dësses ingressos, o aludido Fundo é
constituído por "emolumentos", taxas e rendas
próprias. É o que se depreende da leitura do inciso
IX do aludido artigo 4º:
"IX – emolumentos cobrados pela realização
de serviços extraordinários de inspeção sanitária,
animal e vegetal, e por patrulhas aéreas, e de
motomecanização, expurgo e reexpurgo de
vegetais."
O Artigo 5º da Lei Delegada nº 8; de 1962,
diz:
"Art. 5º – As receitas procedentes de
quaisquer fontes, bem como os danais recursos
previstos, serão depositados no Banco do Brasil S/A,
em conta especial, em nome do Fundo Federal
Agropecuário, à disposição de seu Conselho que os
movimentará e utilizará na conformidade do
regulamento a ser baixado."
Por conseguinte, o projeto inova em
matéria de remuneração de serviços de inspeção,
porquanto estabelece um "regime de preços
públicos, cabendo ao Ministro de Estado fixar
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os valôres de custeio e regular seu recolhimento".
Como vimos, ao Ministério cumpre recolher
emolumentos pela realização dêsses serviços
extraordinários.
Não se trata, pois, de instituir ou majorar
um tributo, mas de retribuir órgão da administração
direta pela efetiva prestação de um serviço
técnico, retribuição essa designada no projeto como
"preço".
Essa diferença entre os conceitos de preço,
contribuição, taxa, tarifa, etc., já mereceu muitas
considerações e discussões. Não seremos nós que
iremos dar a palavra final sôbre essa matéria do
direito tributário. Entendemos, todavia, que o "preço"
pode ser considerado como uma contribuição
destinada ao custeio de uma atividade especial, da
União ou do Estado, provocada por conveniência de
caráter geral, ou de determinados agrupamentos
humanos.
Em outras palavras, uma posição realista
indica a necessidade de se adotar o regime de preço
público, preço êsse a que deveria corresponder um
custo. Mas, êsse custo não é o de um mercado livre,
dentro da concepção da concorrência pura e
completa. Êsse custeio é o fixado pelo Govêrno, o
principal agente do sistema econômico. Nesse
sistema econômico real, todavia, predomina a
concorrência imperfeita, através de pressões de
grupos que não promovem a sanidade de seus
produtos alimentícios e, por isso mesmo, devem ser
inspecionados, além de pagar o preço empresarial
de tal serviço.
Êsse o sentido financeiro que damos ao
texto do artigo 4º da proposição em exame,
que nada mais representa do que a rejeição
do regime cartorial da administração então
vigente no País em benefício das novas técnicas
empresariais.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Lourival
Baptista, Relator – Saldanha Derzi – Dinarte Mariz –
Jessé Freire – Wilson Gonçalves – Cattete Pinheiro –
Fausto Castello-Branco – Ruy Santos – Geraldo
Mesquita – Amaral Peixoto.

PARECER
Nº 672, DE 1971
da Comissão Especial, apresentando a redação
final do Projeto de Lei (nº 309/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão Especial oferece a redação final
do Projeto de Lei nº 74, de 1971 (nº 309/71, na Casa
de origem), que institui o nôvo Código de
Propriedade Industrial, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso,
Relator – Helvídio Nunes – Osires Teixeira – Augusto
Franco – Milton Cabral – Heitor Dias – Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
Nº 672, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei nº 74, de 1971
(nº 309/71, na Câmara), que institui o Código de
Propriedade Industrial, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. – É instituído o Código da Propriedade
Industrial, de acôrdo com o estabelecido nesta lei.
Art. 2º – A proteção dos direitos relativos à
propriedade industrial se efetua mediante:
a) concessão de privilégios:
de invenção;
de modêlo de utilidade;
de modêlo industrial; e
de desenho industrial;
b) concessão de registros:
de marca de indústria e de comércio ou de
serviço; e
de expressão ou sinal de propaganda;
c) repressão a falsas indicações de
procedência;
d) repressão à concorrência desleal.
Art. 3º – As disposições dêste Código são
aplicáveis também aos pedidos de privilégios e de
registros depositados no estrangeiro e que tenham
proteção assegurada por tratados ou convenções de
que o Brasil seja signatário, desde que depositados
no País.
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Art. 4º – Tôda pessoa física ou jurídica
domiciliada no Brasil com legítimo interêsse, poderá,
administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação
em igualdade de condições de qualquer dispositivo
de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.
TÍTULO I

qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes
no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do
pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos
7º e 17.
§ 3º – Uma invenção é considerada suscetível
de aplicação industrial quando possa ser fabricada
ou utilizada industrialmente.

DOS PRIVILÉGIOS

SEÇÃO III

CAPÍTULO I

Da Garantia de Prioridade

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º – Antes de requerida a patente, a
garantia de prioridade poderá ser ressalvada
quando o autor pretenda fazer demonstração,
comunicação a entidades científicas ou exibição do
privilégio em exposições oficiais ou oficialmente
reconhecidas.
§ 1º – Apresentado o pedido de garantia de
prioridade, acompanhado de relatório descritivo
circunstanciado, bem como desenhos, se fôr o
caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito,
que vigorará por um ano para os casos de
invenção e por seis meses para os de modelos ou
desenhos.
§ 2º – Dentro dêsses prazos deverá ser
apresentado o pedido de privilégio das condições e
para os efeitos do disposto neste Código,
prevalecendo a data do depósito a que se refere o
parágrafo anterior.
Art. 8º – Findos os prazos estabelecidos no
parágrafo 1º, do art. 7º sem ter sido requerido o
privilégio, extinguir-se-á automàticamente a garantia
de prioridade, considerando-se do domínio público a
invenção, modelos ou desenho.

SEÇÃO I
Do Autor ou Requerente
Art. 5º – Ao autor de invenção, de modelo de
utilidade, de modêlo industrial e de desenho
industrial será assegurado o direito de obter patente
que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas
condições estabelecidas neste Código.
§ 1º – Para efeito de concessão de patente,
presume-se autor o requerente do privilégio.
§ 2º – O privilégio poderá ser requerido pelo
autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas
para tanto autorizadas, ou eventuais cessionários,
mediante apresentação de documentação hábil,
dispensada a legalização consular no país de
origem, sem prejuízo da autenticação ou exibição do
original, no caso de fotocópia.
§ 3º – Quando se tratar de invenção realizada
por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio
poderá ser requerido por tôdas ou qualquer delas,
mediante nomeação e qualificação de tôdas para
ressalva dos respectivos direitos.

CAPÍTULO II

SEÇÃO II

DAS INVENÇÕES NÃO-PRIVILEGIÁVEIS

Das Invenções, dos Modelos e dos Desenhos
privilegiáveis

Art. 9º – Não são privilegiáveis:
a) as invenções de finalidade contrária às leis,
à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos
religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e
veneração;
b) as substâncias, matérias ou produtos
obtidos por meios ou processos químicos,
ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos
respectivos processos de obtenção ou modificação;
c)
as
substâncias,
matérias,
misturas ou produtos alimentícios, químicofarmacêuticos
e
medicamentos,
de

Art. 6º – São privilegiáveis a invenção, o
modêlo de utilidade, o modêlo e o desenho industrial
considerados novos e suscetíveis de utilização
industrial.
§ 1º – Uma invenção é considerada nova
quando não compreendida pelo estado da técnica.
§ 2º – O estado da técnica é constituído por
tudo que foi tornado acessível ao público, seja por
uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou
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qualquer espécie, bem como os respectivos
processos de obtenção ou modificação;
d) as misturas e ligas metálicas em geral,
ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas
na alínea anterior, apresentarem qualidades
intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas
pela
sua
composição
qualitativa,
definida
quantitativamente, ou por tratamento especial a que
tenham sido submetidas;
e) as justaposições de processos, meios ou
órgãos conhecidos, a simples mudança de forma,
proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí
resultar, no conjunto, um efeito técnico nôvo ou
diferente, não compreendido nas proibições dêste
artigo;
f) os usos ou empregos relacionados com
descobertas, inclusive de variedades ou espécies de
microorganismo, para fim determinado;
g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de
terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos
ou máquinas;
h) os sistemas e programações, os planos ou
os esquemas de escrituração comercial, de cálculos,
de financiamento, de crédito, de sorteios, de
especulação ou de propaganda;
i) as concepções puramente teóricas;
j) as substâncias, matérias, misturas,
elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificação de suas propriedades físicoquímicas e seus respectivos processos de obtenção
ou
modificação,
quando
resultantes
de
transformação do núcleo atômico.
CAPÍTULO III
DO MODELO DE UTILIDADE E DO MODÊLO E DO
DESENHO INDUSTRIAL

§ 2º – A proteção é concedida sòmente à
forma ou à disposição nova que traga melhor
utilização à função a que o objeto ou parte de
máquina se destina.
Art. 11 – Para os efeitos dêste Código,
considera-se:
1) modêlo industrial toda forma plástica que
possa servir de tipo de fabricação de um produto
industrial e ainda se caracterize por nova
configuração ornamental;
2) desenho industrial tôda disposição ou
conjunto nôvo de linhas ou côres que, com fim
industrial ou comercial, possa ser aplicado à
ornamentação de um produto, por qualquer meio
manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.
Art. 12 – Para os efeitos dêste Código, considerase ainda modêlo ou desenho industrial aquêle que,
mesmo composto de elementos conhecidos, realize
combinações originais, dando aos respectivos
objetos aspecto geral com características próprias.
SEÇÃO II
Dos Modelos e dos Desenhos Não-Privilegiáveis
Art. 13 – Não são privilegiáveis:
a) o que não fôr privilegiável, como invenção,
nos têrmos do disposto no art. 9º;
b) as obras de escultura, arquitetura, pintura,
gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer
outros modelos ou desenhos de caráter puramente
artístico;
c) o que constituir objeto de privilégios de
invenção ou de registros previstos na alínea "b" do
art. 2º.
CAPÍTULO IV

SEÇÃO I

DO PEDIDO DE PRIVILÉGIO

Dos modelos e dos desenhos privilegiáveis

Art. 14 – Além do requerimento, o pedido, que
só poderá se referir a um único privilégio, conterá
ainda:
a) relatório descritivo;
b) reivindicações;
c) desenho, se fôr o caso;
d) resumo;
e) prova do cumprimento de exigências
contidas em legislação específica;

Art. 10 – Para os efeitos dêste Código,
considera-se modêlo de utilidade tôda disposição ou
forma nova obtida ou introduzida em objetos
conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou
uso prático.
§ 1º – A expressão objeto compreende
ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.
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f) outros documentos necessários à instrução
do pedido.
§ 1º – O requerimento, o relatório descritivo,
as reivindicações, o desenho e o resumo deverão
satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
§
2º
–
As
reivindicações,
sempre
fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão
as particularidades do invento, estabelecendo e
delimitando os direitos do inventor.
Art. 15 – Qualquer particularidade do invento,
para ter assegurada proteção isoladamente, deverá
ser requerida em separado, desde que possa ser
destacada do conjunto e não tenha sido, antes,
descrita pormenorizadamente.

§ 3º – A apresentação dêsse comprovante,
quando não tiver sido feita juntamente com a do
depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias,
contados da data do mesmo depósito, sob pena de
perda da prioridade reivindicada.
§ 4º – No caso de antecipação do exame na
forma do artigo 18, o depositante será notificado para
apresentar o citado comprovante dentro de noventa
dias, observado o prazo limite a que se refere o
parágrafo 3º dêste artigo.

CAPÍTULO V

Art. 18 – O pedido de privilégio será mantido
em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de
dezoito meses, contados da data da prioridade mais
antiga, podendo ser antecipada a requerimento do
depositante.
§ 1º – O pedido do exame deverá ser
formulado pelo depositante ou qualquer interessado,
até vinte e quatro meses contados da publicação a
que se refere êste artigo, ou da vigência desta lei,
nos casos em andamento.
§ 2º – O pedido de privilégio será considerado
definitivamente retirado se não fôr requerido o exame
no prazo previsto.
§ 3º – O relatório descritivo, as reivindicações,
os desenhos e o resumo não poderão ser
modificados, exceto:
a) para retificar erros de impressão ou
datilográficos;
b) se imprescindível, para esclarecer, precisar
ou restringir o pedido e sòmente até a data do pedido
de exame;
c) no caso do artigo 19, parágrafo 3º.
Art. 19 – Publicado o pedido de exame,
correrá o prazo de noventa dias para apresentação
de eventuais oposições, dando-se ciência ao
depositante.
§ 1º – O exame, que não ficará condicionado a
eventuais manifestações sôbre oposições oferecidas,
verificará se o pedido de privilégio está de acôrdo
com as prescrições legais, se está tecnicamente bem
definido, se não há anterioridades e se é suscetível
de utilização industrial.
§ 2º – O pedido será indeferido
se
fôr
considerado
imprivilegiável,
por

DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE PRIVILÉGIO
Art. 16 – Apresentado o pedido, será
procedido o exame formal preliminar e, se
devidamente instruído, será protocolado.
Parágrafo único – Da certidão de depósito,
quando requerida, constarão hora, dia, mês,
ano e número de ordem da apresentação do
pedido, título e natureza do privilégio, indicação de
prioridade quando reivindicada, nome e enderêço
completos do interessado e de seu procurador, se
houver.
CAPÍTULO VI
DO DEPÓSITO FEITO NO ESTRANGEIRO
Art. 17 – O pedido de privilégio depositado
regularmente em país com o qual o Brasil mantenha
acôrdo internacional terá assegurado direito de
prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo
estipulado no respectivo acôrdo.
§ 1º – Durante êsse prazo, a prioridade
não será invalidada por pedido idêntico, sua
publicação, uso, exploração ou concessão da
patente.
§ 2º – A reivindicação de prioridade deverá ser
comprovada mediante documento hábil do país de
origem, sempre acompanhado de tradução, na
integra, contendo o número, a data, o título, e
relatório descritivo e as reivindicações relativas ao
depósito ou à patente.

CAPÍTULO VII
DA PUBLICAÇÃO E DO EXAME DO PEDIDO DE
PRIVILÉGIO
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contrariar as disposições dos artigos 9º e 13.
§ 3º – Por ocasião do exame, serão
formuladas as exigências julgadas necessárias,
inclusive no que se refere à apresentação de nôvo
relatório descritivo, reivindicações, desenhos e
resumo, desde que dentro dos limites do que foi
inicialmente requerido.
§ 4º – No cumprimento das exigências,
deverão ser observados os limites do que foi
inicialmente requerido.
§ 5º – A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de noventa dias acarretará o
arquivamento do pedido, encerrando-se a instância
administrativa.
§ 6º – O pedido será arquivado se fôr
considerada improcedente a contestação oferecida à
exigência.
§ 7º – Salvo o disposto no parágrafo 5º dêste
artigo, do despacho que conceder, denegar ou
arquivar o pedido de privilégio caberá recurso, no
prazo de sessenta dias.
Art. 20 – Quando se tratar de pedido com
reivindicação
de
prioridade,
deverão
ser
apresentados, sempre que solicitados, as objeções,
as buscas de anterioridades ou o resultado dos
exames para a concessão de pedido correspondente
em outros países.

Art. 22 – Os privilégios concedidos terão
ampla divulgação através de publicação no órgão
oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único – Para os fins previstos neste
artigo, poderá o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, através de convênios com entidades
governamentais ou de classe, promover a divulgação
por outros meios de comunicação.
Art. 23 – A exploração da invenção por terceiro
não autorizado entre a data do depósito e a da
concessão do privilégio, permitirá ao titular obter,
após a expedição da respectiva patente, a
indenização que for fixada judicialmente.
Parágrafo único – A fixação da indenização
considerará, inclusive, a exploração feita no período
a que se refere êste artigo.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO X

DA EXPEDIÇÃO DA PATENTE

DAS ANUIDADES

Art. 21 – A carta-patente será expedida depois
de decorrido o prazo para o recurso ou, se interposto
êste, após a sua decisão.
§ 1º – Findo o prazo a que se refere êste
artigo, e não sendo comprovado, em sessenta
dias, o pagamento da retribuição devida, o
processo será arquivado, encerrando-se a instância
administrativa.
§ 2º – Da patente deverão constar o número
respectivo, nome, nacionalidade, profissão e
domicílio do inventor, do seu sucessor ou
cessionário, se houver, o título e natureza do
privilégio e o prazo de sua duração, bem como,
quando fôr o caso, a prioridade estrangeira, se
comprovada, ressalvando-se os direitos de terceiros
e a responsabilidade do Govêrno quanto à novidade
e à utilidade, contendo ainda as reivindicações e os
desenhos.

Art. 25 – O pagamento das anuidades do
privilégio deverá ser feito a partir do início do terceiro
ano da data do depósito, comprovado cada
pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias
do respectivo período anual.

CAPÍTULO IX
DA DURAÇÃO DO PRIVILÉGIO
Art. 24 – O privilégio de invenção vigorará pelo
prazo de quinze anos, o de modêlo de utilidade e o
de modêlo ou desenho industrial pelo prazo de dez
anos, todos contados a partir da data do depósito,
desde que observadas as prescrições legais.
Parágrafo único – Extinto o privilégio, o objeto
da patente cairá em domínio público.

CAPÍTULO XI
DA TRANSFERÊNCIA, DA ALTERAÇÃO DE NOME
E DE SEDE DO TITULAR DE PRIVILÉGIO
DEPOSITADO OU CONCEDIDO E DOS
CONTRATOS PARA SUA EXPLORAÇÃO
Art. 26 – A propriedade do privilégio poderá
ser transferida por ato "inter vivos" ou em virtude de
sucessão legítima ou testamentária.
Art. 27 – O pedido de anotação
de transferência e o de alteração de nome
ou
de
sede
do
titular
deverão
ser
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formulados mediante apresentação da patente e
demais documentos necessários.
§ 1º – A transferência só produzirá efeito em
relação a terceiros depois de publicado o
deferimento da respectiva anotação.
§ 2º – Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais de transferência
conterão, no mínimo, a qualificação completa do
cedente e do cessionário, bem como das
testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou da
patente.
§ 3º – Serão igualmente anotados os atos que
se refiram à suspensão, limitação, extinção ou
cancelamento do privilégio por decisão de autoridade
administrativa ou judiciária.
Art. 28 – O titular de privilégio depositado ou
concedido, seus herdeiros ou sucessores poderão
conceder licença para sua exploração.
Art. 29 – A concessão de licença para
exploração será feita mediante ato revestido das
formalidades legais contendo as condições de
remuneração e as relacionadas com a exploração do
privilégio bem como referência ao número e ao título
do pedido ou da patente.
§ 1º – A remuneração será fixada
com observância da legislação vigente e das
normas baixadas pelas autoridades monetárias e
cambiais.
§ 2º – A concessão não poderá impor
restrições à comercialização e à exportação do
produto de que trata a licença bem como à
importação de insumos necessários à sua
fabricação.
§ 3º – Nos têrmos e para os efeitos dêste
Código, pertencerão ao licenciado os direitos sôbre
os aperfeiçoamentos por êle introduzidos no produto
ou no processo.
Art. 30 – A aquisição de privilégio ou a
concessão de licença para a sua exploração estão
sujeitas à averbação no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
Parágrafo único – A averbação não produzirá
qualquer efeito, no tocante a "royalties", quando se
referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b)
privilégio
concedido
a
titular
residente,
domiciliado
ou
com
sede
no

exterior, sem a prioridade prevista no artigo 17;
c) privilégio extinto ou em processo de
nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração.
Art. 31 – Do despacho que denegar a
anotação ou a averbação caberá recurso, no prazo
de sessenta dias.
Art. 32 – A requerimento de qualquer pessoa,
com legítimo interêsse, que tenha iniciado processo
judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos
referentes à anotação de transferência de direitos de
patentes, ou de pedidos de patentes, ou a averbação
de contrato de exploração, poderá o Juiz, motivando
seu ato, ordenar a suspensão do processo de
anotação de transferência ou de averbação até
decisão final.
CAPÍTULO XII
DA LICENÇA OBRIGATÓRIA PARA EXPLORAÇÃO
DO PRIVILÉGIO
Art. 33 – Salvo motivo de fôrça maior
comprovado, o titular do privilégio que não houver
iniciado a exploração da patente de modo efetivo no
País, dentro dos três anos que se seguirem à sua
expedição, ou que a tenha interrompido por tempo
superior a um ano, ficará obrigado a conceder a
terceiro que a requeira licença para exploração da
mesma, nos têrmos e condições estabelecidas neste
Código.
§ 1º – Por motivo de interêsse público, poderá
também ser concedida a terceiro que a requeira
licença obrigatória especial, não exclusiva, para a
exploração de privilégio em desuso ou cuja
exploração efetiva não atenda à demanda do
mercado.
§ 2º – Não será considerada exploração de
modo efetivo a industrialização que fôr substituída ou
suplementada por importação, salvo no caso de ato
internacional ou de acôrdo de complementação de
que o Brasil participe.
§ 3º – Para os efeitos dêste artigo, bem como
dos artigos 49 e 52, deverá o titular da patente,
sempre que solicitado, comprovar a exploração
efetiva de seu objeto no País, quer diretamente, quer
por terceiros autorizados.
Art.
34
–
O
pedido
de
licença
obrigatória
deverá
ser
formulado
median-
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te indicação das condições oferecidas ao titular da
patente.
§ 1º – Apresentado o pedido de licença será
notificado o titular da patente para manifestar-se, no
prazo de sessenta dias.
§ 2º – Findo êsse prazo, sem manifestação do
notificado, será considerada aceita a proposta nas
condições oferecidas.
§ 3º – No caso de contestação, deverão ser
ordenadas investigações e perícias, bem como
providenciado tudo quanto se faça necessário ao
esclarecimento do assunto para permitir determinar a
retribuição a ser estipulada.
§ 4º – Para atender ao disposto no parágrafo
anterior poderá ser designada uma comissão
constituída de três técnicos, inclusive estranhos ao
quadro do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, a qual deverá elaborar parecer conclusivo
dentro de sessenta dias.
Art. 35 – Salvo motivo de fôrça maior
comprovado, o detentor da licença obrigatória deverá
iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos
doze meses seguintes à data de sua concessão, não
podendo interrompê-la por prazo superior a um ano.
Art. 36 – Caberá ao titular da patente o direito
de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a
boa utilização do invento, conforme os têrmos da
licença, bem como o de exigir a retribuição
estipulada.
Art. 37 – O titular da patente poderá obter o
cancelamento da licença obrigatória, quando provar
que o cessionário deixou de atender ao disposto nos
artigos 35 e 36.
Art. 38 – O detentor da licença de exploração
ficará investido de podêres de representação que lhe
permitam agir administrativa ou judicialmente em
defesa do privilégio.
CAPÍTULO XIII
DA DESAPROPRIAÇÃO DO PRIVILÉGIO
Art. 39 – A desapropriação do privilégio poderá
ser promovida na forma da lei, quando considerado
de interêsse da Segurança Nacional ou quando o
interêsse nacional exigir a sua vulgarização ou ainda
sua exploração exclusiva por entidade ou ór-

gão da administração federal ou de que esta
participe.
Parágrafo único – Salvo no caso de interêsse
da Segurança Nacional, o pedido de desapropriação,
sempre fundamentado, será formulado ao Ministro
da Indústria e do Comércio, por qualquer órgão ou
entidade da administração federal ou de que esta
participe.
CAPÍTULO XIV
DO INVENTO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DE
CONTRATO DE TRABALHO OU DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Art. 40 – Pertencerão exclusivamente ao
empregador
os
inventos,
bem
como
os
aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de
contrato expressamente destinado a pesquisa no
Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado
ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda
que decorra da própria natureza da atividade
contratada.
§ 1º – Salvo expressa disposição contratual
em contrário, a compensação do trabalho ou serviço
prestado será limitada à remuneração ou ao salário
ajustado.
§ 2º – Salvo ajuste em contrário, serão
considerados feitos durante a vigência do contrato os
inventos, bem como os aperfeiçoamentos, cujas
patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo
prestador de serviços até um ano depois da extinção
do mesmo contrato.
§ 3º – Qualquer invento ou aperfeiçoamento
decorrente de contrato, na forma dêste artigo, será
obrigatória e prioritàriamente patenteado no Brasil.
§ 4º – A circunstância de que o invento ou o
aperfeiçoamento resultou de contrato, bem como o
nome do inventor, constarão do pedido e da patente.
Art. 41 – Pertencerá exclusivamente ao
empregado ou prestador de serviços o invento ou o
aperfeiçoamento realizado sem relação com contrato
de trabalho ou prestação de serviços ou, ainda, sem
utilização de recursos, dados, meios, materiais,
instalações ou equipamento do empregador.
Art. 42 – Salvo expressa estipulação
em
contrário,
o
invento
ou
aper-
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feiçoamento realizado pelo empregado ou pelo
prestador de serviços não compreendido no disposto
no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição
pessoal e também de recursos, dados, meios,
materiais,
instalações
ou
equipamentos
do
empregador, será de propriedade comum, em partes
iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da
licença de exploração, assegurada ao empregado ou
prestador de serviços a remuneração que fôr fixada.
§ 1º – A exploração do objeto da patente
deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo
de um ano, a contar da data da expedição da
patente, sob pena de passar à exclusiva propriedade
do empregado ou do prestador de serviços o invento
ou o aperfeiçoamento.
§ 2º – O empregador poderá ainda requerer
privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao
empregado ou prestador de serviços a remuneração
que fôr fixada.
§ 3º – Na falta de acôrdo para iniciar a
exploração da patente, ou no curso dessa
exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade
de condições, poderá exercer a preferência, no prazo
que dispuser a legislação comum.
Art. 43 – Aplica-se o disposto neste Capítulo,
no que couber, às entidades da administração
pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal.
CAPÍTULO XV
DA INVENÇÃO DE INTERÊSSE DA SEGURANÇA
NACIONAL
Art. 44 – O pedido de privilégio, cujo objeto fôr
julgado de interêsse da Segurança Nacional, será
processado em caráter sigiloso, não sendo
promovidas as publicações de que trata êste Código.
§ 1º – Para os fins dêste artigo, o pedido será
submetido à Secretaria-Geral do Conselho de
Segurança Nacional.
§ 2º – Ao Estado-Maior das Fôrças Armadas
caberá emitir parecer técnico conclusivo sôbre os
requisitos exigidos para a concessão do privilégio em
assuntos de natureza militar, podendo o exame
técnico ser delegado aos Ministérios Militares.

§ 3º – Não sendo reconhecido o interêsse da
Segurança Nacional, o pedido perderá o caráter
sigiloso.
Art. 45 – Da patente resultante do pedido a
que se refere o artigo 44, que será também
conservada em sigilo, será enviada cópia à
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional e ao Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Art. 46 – A invenção considerada de
interêsse da Segurança Nacional poderá ser
desapropriada na forma do artigo 39, após resolução
da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional.
Art. 47 – A violação do sigilo de invenção que
interessar à Segurança Nacional nos têrmos do
artigo 44, será punida como crime contra a
Segurança Nacional.
CAPÍTULO XVI
DA EXTINÇÃO E DA CADUCIDADE DO
PRIVILÉGIO
Art. 48 – O privilégio extingue-se:
a) pela expiração do prazo de proteção legal;
b) pela renúncia do respectivo titular ou seus
sucessores, mediante documentação hábil;
c) pela caducidade.
Art. 49 – Salvo motivo de fôrça maior
comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou
mediante requerimento de qualquer interessado,
quando:
a) não tenha sido iniciada a sua exploração no
país, de modo efetivo, dentro de quatro anos ou
dentro de cinco anos, se concedida licença para sua
exploração, sempre contados da data da expedição
da patente.
b) a sua exploração fôr interrompida por mais
de dois anos consecutivos.
Parágrafo único – Ao titular do privilégio
notificado de acôrdo com o artigo 53, caberá
provar não terem ocorrido as hipóteses previstas
neste artigo ou a existência de motivo de fôrça
maior.
Art. 50 – Caducará automàticamente a patente
se não fôr comprovado o pagamento da respectiva
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anuidade no prazo estabelecido no artigo 25,
ressalvado o caso de restauração, ou quando não fôr
observado o disposto no artigo 116.
Art. 51 – Até o máximo de trinta dias após
a data da ocorrência da caducidade por falta
da comprovação tempestiva do pagamento da
anuidade e independentemente de qualquer
notificação, poderá ser requerida a restauração da
patente.
Art. 52 – Considera-se uso efetivo a
exploração comprovada, contínua e regular da
invenção em escala industrial, seja através de
produção pelo titular da patente, seja por produção
através de concessão de licenças de exploração a
terceiros, observado o disposto no parágrafo 3º do
artigo 33.
Art. 53 – A decisão sôbre a caducidade por
falta de uso efetivo será proferida após decorrido o
prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular
do privilégio.
Art. 54 – Do despacho que declarar ou
denegar a caducidade da patente por falta de
uso efetivo, caberá recurso, no prazo de sessenta
dias.
Parágrafo único – A patente cairá em domínio
público quando o ato que declarou a caducidade
ficar irrecorrido ou fôr mantido em grau de
recurso.
CAPÍTULO XVII
DA NULIDADE E DO CANCELAMENTO DO
PRIVILÉGIO

Parágrafo único – A nulidade poderá não
incidir sôbre tôdas as reivindicações do privilégio.
Art. 56 – Ressalvado o disposto no artigo 58, a
argüição de nulidade só será apreciada judicialmente,
podendo a competente ação ser proposta em
qualquer tempo de vigência do privilégio.
Art. 57 – São competentes para promover a
ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interêsse.
Art. 58 – O privilégio poderá ser cancelado
administrativamente quando tenha sido concedido
contrariando o disposto nos artigos 6º, 9º e 13,
quando não tenha sido observado o disposto no
parágrafo 3º do artigo 40, ou quando, no seu
processamento, tiver sido omitida qualquer das
providências determinadas por êste Código
necessárias à apreciação e expedição da respectiva
carta-patente.
§ 1º – O processo de cancelamento só poderá
ser iniciado dentro do prazo de um ano, contado da
concessão do privilégio.
§ 2º – Da notificação do início do processo de
cancelamento, o interessado terá o prazo de
sessenta dias para contestação.
§ 3º – A decisão do pedido de cancelamento
será proferida dentro de cento e oitenta dias
contados da sua apresentação.
§ 4º – Do despacho que conceder ou denegar
o cancelamento caberá recurso, no prazo de
sessenta dias.
TÍTULO II

DAS MARCAS DE INDÚSTRIA, DE COMÉRCIO E
Art. 55 – É nulo o privilégio quando:
DE SERVIÇOS E DAS EXPRESSÕES OU SINAIS
a) seu objeto não observou as condições dos
DE PROPAGANDA
artigos 6º, 10, 11 e 12;
b) tiver sido concedido contrariando os artigos
CAPÍTULO I
9º e 13;
c) tiver sido concedido contrariando direitos de DAS MARCAS DE INDÚSTRIA DE COMÉRCIO E
terceiros;
DE SERVIÇOS
d) o título não corresponder ao seu verdadeiro
objeto;
SEÇÃO I
e) no seu processamento, tiver sido omitida
qualquer das providências determinadas por êste
Disposições Gerais
Código, necessárias à apreciação e expedição da
respectiva carta-patente;
Art. 59 – Será garantida no território nacional
f) não tiver sido observado o disposto no a propriedade da marca e o seu uso exclusivo
parágrafo 3º do artigo 40.
àquele que obtiver o registro de acôrdo com o
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presente Código, para distinguir seus produtos,
mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou
semelhantes, na classe correspondente à sua
atividade.
Parágrafo único – A proteção de que trata êste
artigo abrange o uso da marca em papéis, impressos
e documentos relativos à atividade do titular.
Art. 60 – As marcas de indústria e de comércio
podem ser usadas diretamente em produtos,
mercadorias, recipientes, invólucros, rótulos ou
etiquêtas.
Art. 61 – Para os efeitos dêste Código,
considera-se:
1) marca de indústria a usada pelo fabricante
industrial ou artífice para distinguir os seus produtos;
2) marca de comércio a usada pelo
comerciante para assinalar os artigos ou
mercadorias do seu negócio;
3) marca de serviço a usada por profissional
autônomo, entidade ou emprêsa para distinguir os
seus serviços ou atividades;
4) marca genérica aquela que identifica a
origem de uma série de produtos ou artigos, que por
sua vez são, individualmente, caracterizados por
marcas específicas.
Parágrafo único – A marca genérica só poderá
ser usada quando acompanhada de marca
específica.
Art. 62 – Só podem requerer registro de marca
as pessoas de direito privado, a União, os Estados,
os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus
órgãos de administração, direta ou indireta.
Parágrafo único – As pessoas de direito
privado só podem requerer registro de marca relativa
à atividade que exerçam efetiva e lìcitamente, na
forma do artigo 61.
Art. 63 – Os preceitos dêste Capítulo serão
aplicáveis, no que couber, às expressões ou sinais
de propaganda.

los, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que
não apresentem anterioridades ou colidências com
registros já existentes e que não estejam
compreendidos nas proibições legais.
SEÇÃO III
Das Marcas Não-Registráveis

Art. 65 – Não é registrável como marca:
1) brasão, armas, medalha, emblema,
distintivo e monumento, oficiais, públicos ou
correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais,
bem como a respectiva designação, figura ou
imitação;
2) letra, algarismo ou data, isoladamente,
salvo quando se revestir de suficiente forma
distintiva;
3) expressão, figura ou desenho contrário à
moral e aos bons costumes e os que envolvam
ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou
idéia e sentimento digno de respeito e veneração;
4) designação e sigla de repartição ou
estabelecimento oficial que legìtimamente não possa
usar o registrante;
5) título de estabelecimento ou nome
comercial;
6)
denominação
genérica
ou
sua
representação gráfica, expressão empregada
comumente para designar gênero, espécie, natureza,
nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade;
7) formato e envoltório de produto ou
mercadoria;
8) côr e sua denominação, salvo quando
combinadas em conjunto original;
9) nome ou indicação de lugar de procedência
bem como a imitação suscetível de confusão;
10) denominação simplesmente descritiva do
produto, mercadoria ou serviço a que a marca se
aplique ou, ainda, aquela que possa falsamente
SEÇÃO II
induzir indicação de qualidade ou procedência;
11) medalha de fantasia passível de confusão
com a concedida em exposição, feira, congresso, ou
Das Marcas Registráveis
a título de condecoração;
Art.
64
–
São
registráveis
como
12) nome civil, ou pseudônimo notório, e efígie
marca dos nomes, palavras, denominações, de terceiro, salvo com expresso consentimento do
monogramas,
emblemas,
símbo- titular ou de seus sucessores diretos;
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13) têrmo técnico usado na indústria, na
ciência e na arte, que tenha relação com produto,
mercadoria ou serviço a distinguir;
14) reprodução ou imitação de cunho oficial,
regularmente adotado para garantia de metal
precioso, de arma de fogo e de padrão oficial de
qualquer gênero ou natureza;
15) nome de obra literária, artística ou
científica, de peça teatral, cinematográfica, de
competições ou jogos esportivos oficiais ou
equivalentes, que possam ser divulgados por
qualquer meio de comunicação, bem como o
desenho artístico, impresso por qualquer forma,
salvo para distinguir mercadoria, produto ou serviço,
com o consentimento expresso do respectivo autor
ou titular;
16) reprodução ou imitação de título, apólice,
moeda e cédula da União, dos Estados, dos
Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de
país estrangeiro;
17) imitação, bem como reprodução no
todo, em parte ou com acréscimo de marca alheia
registrada para distinguir produto, mercadoria
ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim
ao ramo de atividade que possibilite êrro, dúvida
ou confusão, salvo a tradução não explorada no
Brasil;
18)
marca
constituída
de
elemento
passível de proteção como modêlo ou desenho
industrial;
19) dualidade de marcas de um só titular, para
o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de
suficiente forma distintiva;
20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou
símbolo de uso necessário, comum ou vulgar,
quando tiver relação com o produto, mercadoria ou
serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de
suficiente forma distintiva.
Art. 66 – Não será registrada marca que
contenha nos elementos que a caracterizem outros
dizeres ou indicações, inclusive em língua
estrangeira, que induzam falsa procedência ou
qualidade.
SEÇÃO IV
Da Marca Notória

assegurada proteção especial, em tôdas as classes,
mantido registro próprio para impedir o de outra que
a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde
que haja possibilidade de confusão quanto à origem
dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda
prejuízo para a reputação da marca.
Parágrafo único – O uso indevido de marca
que reproduza ou imite marca notória registrada no
Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei
própria.
SEÇÃO V
Das Marcas Procedentes do Exterior
Art. 68 – Para os efeitos dêste Código,
considera-se marca estrangeira a que, depositada
regularmente em país vinculado a acôrdo
internacional do qual o Brasil seja signatário ou
partícipe, fôr também depositada no Brasil dentro do
prazo de prioridade estipulado no respectivo acôrdo,
sob reserva de direitos de terceiros, e desde que
seja assegurada reciprocidade de direitos para o
registro de marcas brasileiras, naquele país.
§ 1º – Durante êsse prazo a prioridade não
será invalidada por igual depósito da marca, por
terceiros.
§ 2º – A reivindicação de prioridade deverá ser
comprovada mediante documento hábil do país de
origem, sempre acompanhado de tradução na
íntegra, contendo o número, a data e a reprodução
do pedido ou do registro.
§ 3º – A apresentação dêsse comprovante,
quando não tiver sido feita juntamente com o
depósito, deverá ocorrer até cento e vinte dias
contados da data do mesmo depósito, sob pena de
perda da propriedade reivindicada.
Art. 69 – Ressalvado o previsto no artigo 68, a
marca requerida por pessoa domiciliada no exterior
poderá ser registrada como brasileira nos têrmos e
para os efeitos dêste Código, desde que o titular
prove que se relaciona com sua atividade industrial,
comercial ou profissional efetiva e lìcitamente
exercida no país de origem.
SEÇÃO VI

Das Indicações de Procedência
Art.
67
–
A
marca
considerada
notória
no
Brasil,
registrada
nos
têrmos
Art.
70
–
Para
os
efeitos
dêste
e
para
os
efeitos
dêste
Código,
terá Código,
considera-se
lugar
de
procedên-
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cia o nome de localidade, cidade, região ou país, que
seja notòriamente conhecido como centro de
extração, produção ou fabricação de determinada
mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no
artigo 71.
Art. 71 – A utilização de nome geográfico que
se houver tornado comum para designar natureza,
espécie ou gênero de produto ou mercadoria a que a
marca se destina, não será considerada indicação de
lugar de procedência.
Art. 72 – Excetuada a designação de lugar de
procedência, o nome de lugar só poderá servir de
elemento característico de registro de marca para
distinguir mercadoria ou produto procedente de
lugar diverso quando empregado como nome de
fantasia.

SEÇÃO II
Das Expressões ou Sinais de Propaganda NãoRegistráveis

Art. 76 – Não são registráveis como
expressões ou sinais de propaganda:
1) palavras ou combinações de palavras ou
frases, exclusivamente descritivas das qualidades
dos artigos ou atividades;
2) cartazes, tabuletas, anúncios ou reclames
que não apresentem cunho de originalidade ou que
sejam conhecidos e usados pùblicamente em
relação a outros artigos ou serviços por terceiros;
3) anúncios, reclames, frases ou palavras
contrárias à moral ou que contenham ofensas ou
alusões individuais, ou atentem contra idéias,
religiões ou sentimentos veneráveis;
4) todo cartaz, anúncio ou reclame que inclua
CAPÍTULO II
marca, título de estabelecimento, insígnia, nome de
emprêsa ou recompensa, dos quais legìtimamente
DAS EXPRESSÕES OU SINAIS DE PROPAGANDA
não possa usar o registrante;
5) palavras frases, cartazes, anúncios,
SEÇÃO I
reclame ou dísticos que já tenham sido registrados
por terceiros ou sejam capazes de originar êrro ou
Disposições Gerais
confusão com tais anterioridades;
6) o que estiver compreendido em quaisquer
Art. 73 – Entende-se por expressão ou sinal de das proibições concernentes ao registro de marca.
propaganda tôda legenda, anúncio, reclame, palavra,
CAPÍTULO III
combinação de palavras, desenhos, gravuras,
originais e característicos que se destinem a
DO PEDIDO DE REGISTRO
emprêgo como meio de recomendar quaisquer
atividades lícitas, realçar qualidades de produtos,
Art. 77 – Além do requerimento, o pedido, que
mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos
só poderá se referir a um único registro, conterá
consumidores ou usuários.
ainda:
§ 1º – Pode requerer o registro de expressão
a) exemplar descritivo;
ou sinal de propaganda todo aquêle que exercer
b) clichê tipográfico;
qualquer atividade lícita.
c) prova do cumprimento da exigência contida
§ 2º – As expressões ou sinais de propaganda em legislação específica;
podem ser usados em cartazes, tabuletas, papéis
d) outros documentos necessários à instrução
avulsos, impressos em geral ou em quaisquer meios do pedido.
Parágrafo único – O requerimento, o exemplar
de comunicação.
descritivo
e o clichê tipográfico deverão satisfazer as
Art. 74 – A marca de indústria, de
condições
estabelecidas pelo Instituto Nacional da
comércio ou de serviço poderá fazer parte de
Propriedade
Industrial.
expressão ou sinal de propaganda, quando
registrada em nome do mesmo titular, na classe ou
CAPÍTULO IV
nas classes correspondentes ao objeto da
propaganda.
DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO
Art. 75 – O registro de expressão ou
sinal de propaganda valerá para todo o território
Art.
78
–
Apresentado
o
pedido,
nacional.
será
procedido
o
exame
formal
pre-
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liminar e, se devidamente instruído, será
protocolado.
Parágrafo único – Da certidão do depósito, se
requerida, constarão hora, dia, mês, ano e número
de ordem da apresentação do pedido, sua natureza,
indicação de prioridade quando reivindicada, o nome
e enderêço completos do interessado e de seu
procurador, se houver.
CAPÍTULO V
DO EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO
Art. 79 – O exame verificará se o pedido está
de acôrdo com as prescrições legais, tècnicamente
bem definido e se não há anterioridade ou
colidências.
§ 1º – Por ocasião do exame, serão
formuladas as exigências julgadas necessárias,
inclusive no que se refere à apresentação de
nôvo exemplar descritivo, clichê e outros
documentos.
§ 2º – A exigência não cumprida ou não
contestada no prazo de sessenta dias acarretará o
arquivamento do processo, encerrando-se a
instância administrativa.
§ 3º – Considerada improcedente a
contestação oferecida à exigência, o processo será
arquivado.
§ 4º – Verificada a viabilidade do registro, será
publicado o clichê para apresentação, no prazo de
sessenta dias, de eventuais oposições, dando-se
ciência ao depositante.
§ 5º – Salvo o disposto no parágrafo 2º dêste
artigo, do despacho que conceder, denegar ou
arquivar o pedido de registro, e que não ficará
condicionado a eventuais manifestações sôbre
oposições oferecidas, caberá recurso no prazo de
sessenta dias.
Art. 80 – Poderão ser registradas como
marcas denominações semelhantes destinadas a
distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com
a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver
flagrante possibilidade de êrro, dúvida ou confusão
para o consumidor.
Art. 81 – A marca destinada a distinguir
produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser
usada com a marca genérica a que se refere o art.
61, e com igual destaque.

Art. 82 – Ficará condicionada à apresentação
do comprovante de cumprimento de exigência
contida em legislação específica a concessão de
registro de marca para distinguir mercadorias,
produtos ou serviços.
Parágrafo único – Não apresentado o
comprovante exigido, dentro de cento e oitenta dias,
contados da data de prioridade, o pedido será arquivado,
cabendo recurso, no prazo de sessenta dias.
CAPÍTULO VI
DA EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE
REGISTRO
Art. 83 – O certificado de registro será
expedido depois de decorrido O prazo para recurso
ou, se interposto êste, após a sua decisão.
§ 1º – Findo o prazo a que se refere êste
artigo, e não sendo comprovado, em sessenta dias,
o pagamento da retribuição devida, o processo será
arquivado, encerrando-se a instância administrativa.
§ 2º – O certificado deverá conter o número do
registro respectivo, nome, nacionalidade, domicílio
completo e ramo de atividade do interessado, do seu
sucessor
ou
cessionário,
se
houver,
as
características do registro e a data de sua extinção e
a prioridade estrangeira, se comprovada.
Art. 84 – Não terá a proteção assegurada por
êste Código a marca ou expressão ou sinal de
propaganda que fôr usado com modificação ou
alteração dos seus elementos característicos,
constantes do certificado de registro.
CAPÍTULO VII
DA DURAÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DA
RETRIBUIÇÃO RELATIVA AO REGISTRO
Art. 85 – O registro de marca ou de expressão
ou sinal de propaganda vigorará pelo prazo de dez
anos, contado da data da expedição do certificado,
podendo êsse prazo ser prorrogado por períodos
iguais e sucessivos.
§ 1º – A prorrogação sòmente poderá ser
requerida na vigência do último ano do decênio de
proteção legal.
§
2º
–
A
prorrogação
não
será
concedida
se
o
registro
estiver
em
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desacôrdo com as disposições dêste Código,
ressalvado ao titular o direito de adaptá-lo, se
possível, às mesmas disposições.
Art. 86 – O pagamento da retribuição relativa
ao decênio deverá ser comprovado juntamente com
o da expedição do certificado de registro, observado
o disposto no artigo 83.
Parágrafo único – O pagamento da retribuição
relativa ao decênio subseqüente deverá ser
comprovado quando requerida a prorrogação a que
se refere o parágrafo 1º do artigo 85.
CAPÍTULO VIII
DA TRANSFERÊNCIA, DA ALTERAÇÃO DE NOME
E DE SEDE DO TITULAR DE REGISTRO E DO
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
Art. 87 – A propriedade da marca ou da
expressão ou sinal de propaganda poderá ser
transferida por ato inter vivos ou em virtude de
sucessão legítima ou testamentária.
Parágrafo único – O nôvo titular deverá
preencher os requisitos legais exigidos para o pedido
de registro, salvo no caso de sucessão legítima ou
testamentária.
Art. 88 – O pedido de anotação de
transferência e o de alteração de nome ou sede do
titular deverão ser formulados mediante a
apresentação do certificado de registro e demais
documentos necessários.
§ 1º – A transferência só produzirá efeito em
relação a terceiros depois de publicado o
deferimento da respectiva anotação.
§ 2º – Sem prejuízo de outras exigências
cabíveis, os documentos originais de transferência
conterão, no mínimo, a qualificação completa do
cedente e do cessionário, bem como das testemunhas,
e a indicação precisa do pedido ou do registro.
§ 3º – Serão igualmente anotados os atos que
se refiram à suspensão, limitação, extinção ou
cancelamento do registro, por decisão de autoridade
administrativa ou judiciária.
Art. 89 – A transferência para o
cessionário
deverá
compreender
todos
os
registros
ou
pedidos
de
regis-

tros de marcas iguais ou semelhantes em nome
do cedente, sob pena de cancelamento ex officio
dos registros ou pedidos de registros não
transferidos.
Art. 90 – O titular de marca ou expressão ou
sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por
terceiros devidamente estabelecidos, mediante
contrato de exploração que conterá o número do
pedido ou do registro e as condições de
remuneração, bem como a obrigação de o titular
exercer contrôle efetivo sôbre as especificações,
natureza e qualidade dos respectivos artigos ou
serviços.
§ 1º – A remuneração será fixada com
observância da legislação vigente e das
normas baixadas pelas autoridades monetárias e
cambiais.
§ 2º – A concessão não poderá impor
restrições à industrialização ou à comercialização,
inclusive à exportação.
§ 3º – O contrato de exploração bem como
suas renovações ou prorrogações só produzirão
efeito em relação a terceiros depois de julgados
conformes e averbados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
§ 4º – A averbação não produzirá qualquer
efeito, no tocante a pagamento de royalties quando
se referir a:
a) registro não concedido no Brasil;
b) registro concedido a titular domiciliado ou
com sede no exterior, sem a prioridade prevista, no
artigo 68;
c) registro extinto ou em processo de nulidade
ou de cancelamento;
d) registro em vigência por prorrogação;
e) registro cujo titular anterior não tivesse
direito a tal remuneração.
Art. 91 – Do despacho que denegar a
anotação ou a averbação caberá recurso no prazo
de sessenta dias.
Art. 92 – A requerimento de qualquer
pessoa
com
legítimo
interêsse,
que
tenha
iniciado
processo
judicial
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de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos
CAPÍTULO X
referentes a anotação de transferência do pedido de
registro ou dos direitos do registro ou a averbação do
DA NULIDADE E DA REVISÃO DO REGISTRO
respectivo contrato de exploração, poderá o juiz,
motivando seu ato, ordenar a suspensão do
Art. 98 – É nulo o registro efetuado
processo de anotação de transferência ou de contrariando as determinações dêste Código.
averbação, até decisão final.
Parágrafo único – A ação de nulidade
prescreve em cinco anos contados da concessão do
registro.
CAPÍTULO IX
Art. 99 – Ressalvado, o disposto no artigo 101,
DA EXTINÇÃO E DA CADUCIDADE DO REGISTRO a argüição de nulidade de registro só poderá ser
apreciada judicialmente.
Art. 93 – O registro de marca ou de expressão
Art. 100 – São competentes para promover a
ou sinal de propaganda extingue-se:
ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade
1) pela expiração do prazo de proteção legal, Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interêsse.
sem que tenha havido prorrogação;
Art. 101 – A concessão do registro poderá ser
2) pela renúncia expressa do respectivo titular revista administrativamente quando tenha infringido o
ou seus sucessores, mediante documentação disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.
hábil;
§ 1º – O processo de revisão sòmente poderá
3) pela caducidade.
ser iniciado dentro do prazo de seis meses, contado
Art. 94 – Salvo motivo de fôrça maior, da concessão do registro.
caducará o registro, ex officio ou mediante
§ 2º – Da notificação do início do processo de
requerimento de qualquer interessado, quando o revisão correrá o prazo de sessenta dias para a
seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro contestação, devendo a decisão ser proferida em
de dois anos contados da concessão do registro, ou igual prazo.
se fôr interrompido por mais de dois anos
§ 3º – Da decisão caberá recurso no prazo de
consecutivos.
sessenta dias.
Parágrafo único – Ao titular do registro,
notificado de acôrdo com o artigo 95, caberá provar o
TÍTULO III
uso ou o desuso por motivo de fôrça maior.
Art. 95 – A decisão sôbre a caducidade por
DOS TÉCNICOS CREDENCIADOS
falta de uso efetivo será proferida após decorrido o
prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular
Art. 102 – O Instituto Nacional da Propriedade
do registro.
Industrial poderá manter, além do quadro de pessoal
Parágrafo único – Não impedirá a declaração próprio, um corpo de técnicos credenciados
de caducidade a infração do disposto nos artigos 81 diretamente, ou por convênio firmado com órgão ou
e 84.
entidade da Administração Pública, com organização
Art. 96 – Caducará automàticamente o registro reconhecida pelo Govêrno Federal como órgão de
quando não fôr observado o disposto no artigo 116.
utilidade pública ou com entidade de ensino.
Art. 97 – Do despacho que declarar ou
Parágrafo único – Os técnicos credenciados
denegar a caducidade do registro por falta de serão remunerados de acôrdo com tabela aprovada
uso efetivo caberá recurso, no prazo de sessenta pelo Ministro da Indústria e do Comércio, por
dias.
proposta do Instituto Nacional da Propriedade
Parágrafo único – Quando o ato declaratório Industrial.
ficar irrecorrido ou fôr mantido em grau de recurso, a
Art. 103 – O Instituto Nacional da Propriedade
caducidade será anotada no registro próprio.
Industrial poderá delegar, em caso especial, o exame de
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pedido de privilégio ou registro a órgão ou entidade a Presidente do Instituto Nacional da Propriedade
que se refere o artigo 102.
Industrial, salvo nos casos do parágrafo 3º do artigo
58 e parágrafo 3º do artigo 101, em que a decisão
será do Ministro da Indústria e do Comércio.
TÍTULO IV
§ 1º – O recurso, nos casos do parágrafo 3º do
DISPOSIÇÕES GERAIS
artigo 58 e do parágrafo 3º do artigo 101, será
decidido pelo Ministro da Indústria e do Comércio
dentro do prazo de noventa dias contados da
CAPÍTULO I
interposição.
DOS ATOS, DOS DESPACHOS E DOS PRAZOS
§ 2º – A decisão dos recursos encerrará a
instância administrativa.
Art. 104 – Os atos, despachos e decisões nos
processos administrativos referentes à propriedade
CAPÍTULO III
industrial, só produzirão efeito a partir da sua
publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da
DA CERTIDÃO E DA FOTOCÓPIA
Propriedade Industrial, ressalvados:
a) os que expressamente independerem de
Art. 109 – O Instituto Nacional da Propriedade
notificação ou publicação por fôrça do disposto no Industrial
assegurará
aos
interessados
o
presente Código;
fornecimento
de
certidões
ou
fotocópias,
b) os despachos interlocutórios, quando feita regularmente requeridas, com relação às matérias de
notificação por via postal ou por ciência dada ao que trata êste Código, no prazo de trinta dias, salvo
interessado no processo;
motivo de fôrça maior.
c) os pareceres e despachos internos
que não necessitem ser do conhecimento das
CAPÍTULO IV
partes.
Art. 105 – Salvo expressa disposição em
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRIVILÉGIOS E DOS
contrário, os prazos consignados neste Código
REGISTROS
contam-se a partir da publicação ou da ciência de
que trata o artigo 104.
Art. 110 – A classificação dos privilégios e dos
Art. 106 – Na ausência de disposição em registros será estabelecida pelo Instituto Nacional da
contrário, o prazo para adoção de providências Propriedade Industrial.
determinadas por êste Código será de sessenta
dias.
CAPÍTULO V
Parágrafo único – Expirado o prazo fixado
neste artigo, sem que tenha sido adotada a
DAS RETRIBUIÇÕES
providência devida, o processo a êle relativo será
automàticamente arquivado.
Art. 111 – O custeio dos serviços previstos
neste Código se fará mediante retribuição dos
usuários, de acôrdo com ato do Ministro da Indústria
CAPÍTULO II
e do Comércio, que fixará os seus valôres e vigência,
DA PETIÇÃO, DA OPOSIÇÃO E DO RECURSO
na forma do artigo 2º do Decreto-lei nº 1.156, de 9 de
março de 1971.
Art. 107 – Não serão conhecidos a petição, a
Art. 112 – O processo de recolhimento da
oposição e o recurso quando:
retribuição será disciplinado pelo Instituto. Nacional
a) apresentado fora de prazo previsto neste da Propriedade Industrial.
Código;
Art. 113 – O pagamento da retribuição só
b) não contiver fundamentação legal;
produzirá efeito se comprovado perante o Instituto
c) desacompanhado do comprovante do Nacional da Propriedade Industrial dentro do
pagamento da retribuição correspondente.
respectivo prazo, na conformidade da tabela vigente.
Art.
108
–
Os
recursos
previstos
Art. 114 – Não será restituída a retribuição
neste
Código
serão
decididos
pelo devidamente recolhida.
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CAPÍTULO VI
DA PROCURAÇÃO
Art. 115 – Quando o interessado não requerer
pessoalmente, a petição ou o processo será instruído
com procuração contendo os podêres necessários,
traslado, certidão ou fotocópia autenticada do
instrumento, dispensada a legalização da procuração.
§ 1º – Quando a procuração não fôr
apresentada inicialmente, poderá ser concedido o
prazo de sessenta dias para a sua apresentação,
sob pena de arquivamento definitivo.
§ 2º – Salvo o disposto no artigo 116, depois
de concedido o registro ou a patente, decorridos dois
anos da outorga do mandato, o procurador somente
poderá proceder mediante nôvo instrumento,
traslado ou certidão atualizados.
§ 3º – No caso de fotocópia, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir a
apresentação do original.
Art. 116 – A pessoa domiciliada no estrangeiro
deverá constituir e manter procurador, devidamente
qualificado e domiciliado no Brasil, com podêres para
representá-la e receber citações judiciais relativas
aos assuntos atinentes à Propriedade Industrial,
desde a data do depósito e durante a vigência do
privilégio ou do registro.
Parágrafo único – O prazo para contestação
de ações em que a citação se fizer na forma dêste
artigo será de sessenta dias.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 117 – O disposto neste Código se aplica a
todos os pedidos em andamento, inclusive os de
prorrogação e recurso.
Art. 118 – Os privilégios de invenção, de
modêlo de utilidade e de modelo ou desenho
industrial, já concedidos, vigorarão pelos prazos
estabelecidos na legislação anterior, ficando sujeitos
ao pagamento das anuidades de acôrdo com o
disposto no Capítulo V, Título IV, dêste Código.
Parágrafo
único
–
Os
pedidos
de
privilégio
em
andamento,
com
mais

de três anos na data de vigência desta lei, passarão
a pagar, a partir da mesma data, as anuidades
relativas aos períodos restantes, na forma do artigo
25.
Art. 119 – O nome comercial ou de emprêsa e
o título de estabelecimento continuarão a gozar de
proteção através de legislação própria, não se lhes
aplicando o disposto neste Código.
§ 1º – Os pedidos de registro de nome
comercial ou de emprêsas e de título de
estabelecimento ainda não concedidos, serão
encaminhados ao Departamento Nacional do
Registro do Comércio.
§ 2º – Os registros de nome comercial ou de
emprêsa, insígnia, título de estabelecimento e
recompensa industrial, já concedidos, extinguir-se-ão
definitivamente, expirados os respectivos prazos de
vigência.
Art. 120 – Os registros de expressões ou
sinais de propaganda, concedidos na vigência da
legislação
anterior,
vigorarão
pelos
prazos
originários, podendo ser prorrogados pelos prazos e
nas condições previstas neste Código, desde que
requerido dentro do último ano de duração dos
respectivos registros.
Art. 121 – Enquanto não fôr adotada
nova classificação, nos têrmos do artigo 110,
os pedidos de privilégio é de registro serão
apresentados com remissão aos Quadros I e II,
anexos ao Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de
1967.
Art.
122
–
Aplicam-se
às
marcas
internacionais, enquanto estiverem em vigor no
Brasil, os mesmos direitos estabelecidos neste
Código para as marcas estrangeiras, no que se
refere à transferência, alteração de nome,
cancelamento,
desistência,
caducidade
e
prorrogação.
Art. 123 – Para que possa gozar da proteção
do Código da Propriedade Industrial, é concedido o
prazo de noventa dias, contado da vigência desta lei,
ao utente de marca, sinal ou expressão de
propaganda ainda não registrada, mas em uso
comprovado no Brasil, para requerer o registro a que
se julgue com direito.
Art. 124 – O pedido de reconsideração,
a
impugnação
e
o
recurso,
pre-
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vistos em legislação anterior mas não nesta lei,
serão decididos pelo Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, cujo despacho encerrará a
instância administrativa.
Art. 125 – Fica assegurado ao titular de
privilégio ou registro concedido até a data da
vigência desta lei o prazo de cento e oitenta dias,
contado da mesma data, para o cumprimento do
disposto no artigo 116.
Art. 126 – Ficam sujeitos à averbação
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para
os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº
5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou
contratos que impliquem em transferência de
tecnologia.
Art. 127 – Fica extinto o Conselho de
Recursos da Propriedade Industrial criado pelo
Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, com
as alterações da legislação posterior.
Art. 128 – Continuam em vigor os artigos 169
– 170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 –
178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 –
186 – 187 – 188 e 189 do Decreto-lei nº 7.903, de 27
de agôsto de 1945, até que entre em vigor o Código
Penal (Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de
1969).
Art. 129 – Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 130 – Revogam-se o Decreto-lei nº 1.005,
de 21 de outubro de 1969, e demais disposições em
contrário.
PARECER
Nº 673, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 93/71-DF, que "dispõe
sôbre a remuneração dos funcionários do Fisco do
Distrito Federal, e dá outras providências".
Relator: Sr. Accioly Filho
Ao Projeto de Lei nº 93/71, de iniciativa do
Poder Executivo, que dispõe sôbre os funcionários
do órgão fiscal do Distrito Federal e seu regime de
remuneração, foram apresentadas, em Plenário, 13
emendas, sobre as quais compete a esta Comissão
opinar quanto à sua constitucionalidade e
juridicidade.

EMENDA Nº 1
Visa à modificação do texto do art. 1º que passa
a ser o 8º do projeto. Trata-se de emenda de redação,
aperfeiçoadora do dispositivo. Pela aprovação.
EMENDA Nº 2
Altera a redação do art. 2º, melhorando-a com
a supressão de vocábulos inúteis. Pela aprovação.
EMENDA Nº 3
Dá nova redação ao texto do art. 3º,
aperfeiçoando-o. Pela aprovação.
EMENDA Nº 4
Visa à inclusão, entre os funcionários que
podem ser aproveitados nos cargos criados, dos
ocupantes das classes de Auxiliar de Coletoria e
Exator, ao mesmo tempo em que suprime o art. 6º,
do projeto, que dispõe sôbre a remuneração dêsses
servidores. Não há aumento de despesa com a
aprovação da emenda, pois se trata de mero
aproveitamento de servidores e o número de cargos
vagos no projeto é bastante para abranger os
funcionários referidos na Emenda. Pela aprovação.
EMENDA Nº 5
Equipara, entre os critérios para o
aproveitamento dos servidores nos cargos criados, a
condição de ingresso mediante concurso e a de
contar o funcionário mais de 5 anos de serviço. Pela
aprovação.
EMENDA Nº 6
Permite o aproveitamento, nos cargos criados
pelo projeto, de funcionários que tenham sido
aprovados em concurso de readaptação para o
Grupo Ocupacional Fisco. Não importando aumento
de despesa, porque o aproveitamento há de limitarse ao número de vagas previsto no projeto, a
emenda é constitucional.
EMENDAS Nºs 7 E 8
Visam a suprimir, da proibição de acumulação
com o regime de remuneração por produtividade, o
exercício do magistério, observadas a compatibilidade
de horário e as limitações constitucionais. Nada há a
opor às emendas, quanto à constitucionalidade.
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EMENDA Nº 9
Inclui o afastamento por licença especial entre os
casos de efetivo exercício, para o efeito de percepção
de gratificação de produtividade. Pela aprovação.
EMENDA Nº 10
Inclui os servidores do Departamento da
Receita da Secretaria de Finanças colocados à
disposição de outros órgãos fazendários, entre
aquêles com direito à gratificação por produtividade.
A emenda implica em aumento de despesa, pois
estende a maior remuneração a funcionários não
previstos no projeto. Pela inconstitucionalidade.
EMENDA Nº 11
Trata-se de correção do texto do parágrafo
único, do art. 6º, cuja redação é defeituosa. Pela
aprovação.
EMENDA Nº 12
Visa-se à redação do art. 7., in-fine, cujos
defeitos evidentes são corrigidos. Pela aprovação.
EMENDA Nº 13
A defeituosa redação do art. 8º é corrigida por
esta emenda. Pela aprovação.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Accioly Filho,
Relator – Eurico Rezende – Heitor Dias – Gustavo
Capanema – Antônio Carlos – Wilson Gonçalves –
José Sarney – Helvídio Nunes – Franco Montoro.
PARECER
Nº 674, DE 1971
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1971.
Relator: Sr. Osires Teixeira
Em conseqüência da apresentação de 13
emendas, em plenário, volta, ao exame dêste órgão
Técnico, o Projeto de Lei do Senado nº 93, de 1971DF, que dispõe sôbre a remuneração dos funcionários
do Fisco do Distrito Federal, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça,
examinando a matéria sob os aspectos que lhe
são
pertinentes,
opinou
pelo
acolhimento
das emendas, salvo a de nº 10, que foi julgada
inconstitucional,
por
aumentar
a
despesa
pública.
Assim, a rigor, caberia apenas a apreciação
das emendas acolhidas pela Comissão de
Constituição e Justiça, no que elas revelam de
oportunidade e conveniência para a Administração
do Distrito Federal.
EMENDAS Nºs 1, 2 E 3
Tratam estas emendas de alterar os
arts. 1º, 2º e 3º, com o objetivo de melhorar a
sua redação e o seu sentido de técnica legislativa.
De fato, as modificações colocam a matéria
em condições mais perfeitas, no que tange
aos aspectos de interpretação e de execução da
lei.
A Emenda n. 1, por exemplo, elimina
expressões supérfluas e que poderiam causar
dúvida quando da aplicação da lei. Na realidade, a
supressão da expressão "em decorrência do
disposto no art. 196 da Constituição, ficam
suprimidos os arts. 213 e 214 do Decreto-lei nº 82,
de 26 de dezembro de 1966..." é providência que se
impõe não só à vista de sua ineficácia jurídica,
senão, também, porque espelha redundância
desaconselhável do ponto de vista técnico. Com a
redação do art. 1º do projeto, parece que apenas
em conseqüência de seu mandamento – e,
portanto, a partir da data de sua edição – estariam
suprimidos os arts. 213 e 214 do Decreto-lei nº 82,
de 1966, quando, em verdade, tais preceitos já se
acham revogados tàcitamente por fôrça do disposto
no art. 196 da Constituição. A emenda, por
conseguinte, procurando salvar as aparências –
já que todo o preceito seria dispensável –
ajusta a matéria, produzindo um bis in idem que
funciona, tão-sòmente, como elemento de ênfase
jurídica.
Acolho, por tais razões, a emenda.
A de nº 2 tem a justificá-la também
os aspectos de correção de redação. O
art. 2º do projeto diz: "São extintos por esta
lei..." Ora, a expressão "por esta lei", é
também redundante, porquanto se trata, na es-
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pécie, de preceituação imperativa do próprio projeto.
Além do mais, a expressão "automàticamente
suprimidos" em nada elidiria a execução da medida
legal, vez que, no caso, se trata de extinção direta,
ordenada imperativamente, que, em nenhuma
hipótese, poderia deixar de produzir efeito de
erradicação dos cargos do respectivo Quadro, por
ser esta providência consectária, obrigatória da
determinação legal, como simples ato de registro
administrativo.
Por tais motivos, dou parecer favorável à
emenda.
Relativamente à Emenda nº 3, verifica-se que
a mesma supre lacunas observadas no texto do
dispositivo do projeto (art. 3º), adequando-o, ainda, à
boa técnica de redação.
Aprovo, assim, a emenda.
EMENDA Nº 4
Esta emenda dá nova redação ao art. 4º do
projeto, com o objeto de estender o regime de
aproveitamento previsto pelo citado preceito também
aos Exatores e Auxiliares de Coletoria. Em
conseqüência, a emenda manda suprimir, ainda, o
art. 6º e seu parágrafo único, vez que tratam de
medidas correlatas à política de exclusão dessas
categorias do sistema do projeto.
Certamente, o que a Administração do Distrito
Federal teve em conta, acolhendo a citada exclusão,
foi identificar a situação das categorias em questões
à das análogas da Administração Federal.
Ocorre, entanto, que as situações não são
idênticas – o que ensejaria solução uniforme – mas
divorciadas em suas estruturas básicas.
Os Exatores e os Auxiliares de Coletoria,
ainda hoje, integram a mesma formação profissional
que define a atividade fiscal, participando do
processo de arrecadação tributária em condições
igual às das demais categorias do Grupo
Ocupacional – FISCO. Em concreto, na forma da
legislação vigente, estas duas categorias integram o
referido Grupo Ocupacional, participando do mesmo
regime de obrigações gerais, na área de
recolhimento das rendas publicas. Assim, não há
negar a abrangência do Decreto-lei nº 82, de 1966,

nem a explícita incidência do Decreto nº 635, de
1967, no que concerne à configuração dos cargos
de Exator e de Auxiliar de Coletoria no âmbito do
sistema fiscal. Por tais razões, não se justificaria o
estabelecimento da dicotomia que o projeto
prescreve, ainda com a criação de regimes
especiais
de
retribuição
para
categorias
identificadas em seus elementos técnicos.
Acolho, portanto, a emenda, nos seus dois
aspectos, ou seja, modificação do art. 4º, caput, e
supressão do art. 6º e seu parágrafo único.
EMENDA Nº 5
Esta emenda modifica as alíneas b e c, no
sentido de igualar, para a promoção, os atributos
de ingresso mediante concurso e o de tempo na
atividade fiscal.
Alega-se, justificando a medida, que existem
servidores prestando, a longo tempo, serviços na
atividade fiscal, sem que, na mesma, tenham
ingressado por concurso público, mas por meio de
prova interna, à vista da situação de requisitados.
Em conseqüência, se estabeleceria situação
discriminatória e, portanto, prejudicial aos
mesmos, caso aprovado o relacionamento
estabelecido pelo § 2º e suas alíneas, do art. 4º.
A emenda, como se vê, tem até certo ponto,
objetivo justo, considerada, na hipótese, a seleção
a que se submeteram os servidores requisitados,
para lograrem ingresso no Quadro próprio da
função fiscal. Neste caso, a emenda deveria
ajustar-se aos fins a que se propõe e não, como
faz, cogitando de limitar o preceito a condições de
tempo de serviço, situação, aliás, prevista na
alínea seguinte.
Por outro lado, o dispositivo do projeto merece
reparos de várias ordens – de redação e de técnica
legislativa – que justificam a sua total reformulação.
Pela forma como está redigido, o preceito não
fixa o seu objetivo principal, qual seja o de colocar,
em têrmos de seriação, os elementos que decidirão
sôbre a promoção. Além do mais, impõe-se a
substituição das alíneas por itens e a correção da
designação "Chefe do Poder Executivo do Distrito
Federal" para Governador do Distrito Federal.

– 662 –
Destarte, opino favoràvelmente à emenda, na manutenção de gratificações, o proveniente da
forma de subemenda apresentada ao fim dêste licença especial.
parecer.
Como se sabe, a legislação estatutária do
servidor público garante, ao fim de 10 anos de
EMENDA Nº 6
serviço ininterruptos, sem faltas ou licenças longas,
afastamento da atividade por 6 meses.
Quer esta emenda garantir, aos servidores
Não me parece lógico que a Administração
aprovados em concurso de readaptação para o procure anular essa garantia – sempre obtida com
Grupo Fisco, aproveitamento na Classe "A" da série acendrados esforços e sacrifícios – criando situação
de classes de Agente Fiscal de Tributos.
que obriga o servidor a renunciar à mesma, sob pena
A providência nos parece justa, desde que de sofrer imediato prejuízo. Seria a política de "dar
cercada das necessárias cautelas, impostas pela com uma mão e tirar com a outra", que não se
necessidade do serviço.
coaduna com o espírito de equilíbrio e justiça que
Não parece lógico que a Administração realize deve presidir a ação do Estado.
concurso de readaptação para o desempenho de
Julgo a emenda justa e a acolho.
determinada função – obrigando os candidatos a
esforços especiais – sem garantia da indispensável
EMENDA Nº 10
contrapartida.
Aprovo, pois, a emenda, nos têrmos de
Esta emenda, julgada inconstitucional pela
subemenda, oferecida ao fim dêste parecer.
douta Comissão de Constituição e Justiça, não pode
ser, por êsse motivo, acolhida no mérito.
EMENDAS Nºs 7 E 8
EMENDAS Nºs 11 E 12
Estas duas emendas têm o mesmo desiderato.
Visam a permitir que o servidor, submetido ao regime
Estas emendas objetivam apenas a redação
de trabalho que o projeto estabelece – tempo integral dos dispositivos, sem alterar-lhes a substância.
e dedicação exclusiva –, possa exercer, em horários
Parecer favorável.
compatíveis, o magistério.
A medida me parece razoável, vez que não a
EMENDA Nº 13
julgo atentatória a qualquer princípio de regime do
trabalho nem aos reais e práticos objetivos do
A Emenda nº 13 corrige certas falhas do art. 8º
sistema de dedicação exclusiva. O exercício do do projeto, dando-lhe redação mais escorreita. Há,
magistério, em geral, não exige jornada longa de entanto, aspectos que devem ser considerados, a fim
trabalho que o torne incompatível com o sistema de que o preceito possa envolver as situações a que
proposto, nem o atendimento a conferências e se propõe. Assim é a hipótese, por exemplo, da
palestras poderia configurar tal hipótese. A expressão "vagas existentes" que não abrange a
pretendida exceção é, assim plenamente justificável, situação
desejada,
ensejando
interpretações
ainda mais em atenção à carência de mestres em duvidosas quanto à sua eficácia. A exigência que se
nosso País, fato êste bastante, por si só, para estabelece – apresentação de diploma de curso
recomendar a medida.
superior – deve abranger os provimentos presentes e
Dou parecer às emendas, na forma da de nº 8, futuros, sob pena de estabelecerem-se, na mesma
por questão de técnica legislativa.
classe, situações de servidores com qualificações
diferentes. Deve ser considerado, ainda, que nos
EMENDA Nº 9
têrmos da Constituição Federal, o concurso terá que
ser prévio e os aspectos de qualificação – em se
Cogita-se,
com
a
presente tratando de cargos de nível superior – obrigam a
emenda, de incluir entre os afastamentos adição, também, do concurso de títulos, a fim de que
ressalvados pelo preceito, para fins de a sua regulamentação possa distinguir, em aplicação
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de pontos, a especialização mais desejada.
Dou parecer favorável a esta emenda, nos
têrmos da subemenda a ser apresentada ao fim
dêste parecer.
Estas as observações que cumpre serem
feitas na espécie e que recomendam a rejeição
da Emenda n. 10; a aprovação das de nº s 1; 2; 3;
4; 5, com subemenda; 6, com subemenda; 7 e 8,
na forma da de nº 8; 9; 11; 12; e 13, na forma de
subemenda.

concurso de readaptação para o Grupo Ocupacional
Fisco".
Subemenda nº 3

Substitua-se a Emenda nº 13 pela seguinte:
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
"Art. 8º – Ressalvados os aproveitamentos
estabelecidos nesta lei, os cargos vagos ou que venham
a vagar na Classe inicial da Série de Classes de Agente
Fiscal de Tributos serão providos mediante prévio
concurso público de provas e títulos".
Subemenda nº 1
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1971.
–
Cattete Pinheiro, Presidente – Osires Teixeira,
Substitua-se a Emenda nº 5 pela seguinte:
Relator
– Heitor Dias, com restrições quanto às
Dê-se ao § 2º e suas alíneas do art. 4º, a
emendas
7 e 8 – Antônio Fernandes, com restrições às
seguinte redação:
emendas
7
e 8 – Benedito Ferreira – Fernando Corrêa –
"§ 2º – Os cargos integrantes da Classe "B"
Adalberto
Sena,
com restrições quanto às emendas 7 e
de Agente Fiscal de Tributos serão providos, no
8.
prazo de 1 (um) ano, a contar da data de vigência
desta lei, mediante promoção, observados, na
PARECER
seguinte ordem e na forma da regulamentação a
Nº 675, DE 1971
ser baixada pelo Governador do Distrito Federal,
os critérios de:
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei
I – assiduidade e produtividade;
da Câmara nº 93, de 1971.
II – tempo de efetivo exercício em
repartições fazendárias do Distrito Federal;
Relator: Sr. Ruy Santos
III – ingresso no serviço público do Distrito
Em razão de 13 (treze) emendas apresentadas
Federal, mediante concurso público ou prova em Plenário, retorna a esta Comissão o presente projeto,
interna para o exercício da atividade fiscal;
que dispõe sôbre a remuneração dos funcionários do
IV – exercício de cargo ou função em Fisco do Distrito Federal, e dá outras providências.
comissão de direção, chefia ou assessoramento;
2. Como se sabe, o projeto é de iniciativa do
e
Senhor Presidente da República e tem por fim corrigir a
V – nível ou grau de instrução."
situação dos 199 funcionários, atuais ocupantes das
Subemenda nº 2
Substitua-se a Emenda nº 6 pela seguinte:
Inclua-se o seguinte parágrafo, no artigo 4º:
"§ .. – Observado o interêsse da
administração, poderão ser aproveitados, por
ato do Governador do Distrito Federal, nos cargos
da Classe "A" da Série de Classes de Agente
Fiscal de Tributos, os funcionários que, em
qualquer época, tenham sido aprovados em

séries de classes e classes singulares do Grupo
Ocupacional FISCO, do Quadro Provisório do Pessoal
do Distrito Federal, mediante a unificação de tôdas elas
em uma série de classes, denominada Agente Fiscal de
Tributos e escalonada nos níveis A – inicial; B –
intermediário e C – final.
3. A conclusão do parecer anterior desta
Comissão é a seguinte:
"O projeto deverá se transformar num instrumento
legal eficaz, dadas as suas disposições minuciosas
sôbre o aproveitamento, in-
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vestidura e desempenho do pessoal vinculado ao fisco
EMENDA Nº 9
do Distrito Federal.
Para concluir o nosso exame, sob o aspecto
Para o efeito de percepção de gratificação
financeiro da questão, nada há que possa impedir a de produtividade, inclui o afastamento por licença
aprovação do projeto."
especial entre os casos de efetivo exercício. É
4. Em resumo, as emendas são:
uma exceção na legislação. Parecer contrário.
EMENDA Nº 1

EMENDA Nº 10

Visa a transformar o art. 1º em art. 8º dando nova
Inclui os servidores do Departamento da
redação. Parecer favorável.
Receita da Secretaria de Finanças, colocados à
disposição de outros órgãos fazendário, entre
EMENDA Nº 2
aquêles
com
direito
à
gratificação
por
produtividade. A Comissão de Justiça considerou
Altera a redação do art. 2º, transformando-o em a emenda inconstitucional.
art. 7º. Parecer favorável.
EMENDA Nº 11
EMENDA Nº 3
Trata-se de correção do texto do parágrafo
Dá nova redação ao texto do artigo 3º, único, do art. 6º. Parecer favorável.
aperfeiçoando-o. Parecer favorável.
EMENDA Nº 12
EMENDA Nº 4
Visa-se a corrigir a redação do artigo 7º, in
Visa à inclusão, entre os funcionários que podem fine.
ser aproveitados nos cargos criados, dos ocupantes das
Parecer favorável.
classes de Auxiliar de Coletoria e Exator, ao mesmo
tempo em que suprime o art. 6º, do projeto que dispõe
EMENDA Nº 13
sôbre a remuneração dêsses servidores. Há aumento de
despesa. Parecer contrário.
Trata-se, também, de correção do texto do
art. 8º. Parecer favorável.
EMENDA Nº 5
5. A Comissão de Constituição e Justiça,
examinando essas emendas, opinou pela
Equipara a condição de ingresso mediante inconstitucionalidade da nº 10 e pela aprovação
concurso à de contar o funcionário com mais de 5 anos das demais.
de serviço, para efeitos de aproveitamento de
6. Após a análise do mérito de cada uma
servidores. Altera, sem razão de ser, o critério. Parecer
das emendas, a Comissão do Distrito Federal
contrário.
concluiu pela rejeição da nº 10 e pela aprovação
das demais, sendo que, com subemenda, pela
EMENDA Nº 6
aprovação das Emendas 5, 6, 8 e 13.
7. Sem embargo, entretanto, do ponto de
Permite o aproveitamento de funcionários que
vista
financeiro, opinamos pela rejeição das
tenham sido aprovados em concurso de readaptação
Emendas
4, 5, 6, 7, 8, 9 e, pela aprovação das
para o grupo ocupacional Fisco nos cargos criados pelo
Emendas
números
1, 2, 3, 11, 12 e 13.
Projeto. E medida autorizativa, mas que não se justifica.
É
o
parecer.
Parecer contrário.
Sala das Comissões, em 29 de novembro
s
de
1971.
– Amaral Peixoto – Presidente – Ruy
EMENDAS Nº 7 E 8
Santos, Relator – Geraldo Mesquita – Cattete
Visam a suprimir, da proibição de acumulação Pinheiro, com restrições – Saldanha Derzi, com
com o regime de remuneração por produtividade, o restrições – Flávio Brito – Fausto Castello-Branco
exercício do magistério, observadas a compatibilidade – Wilson Gonçalves, com restrições – Danton
de horário e as limitações constitucionais. O servidor do Jobim – Eurico Rezende.
O
SR.
PRESIDENTE
(Carlos
Fisco trabalha em dedicação exclusiva, não podendo
Lindenberg): – Sôbre a mesa, requerihaver compatibilidade de horário. Parecer contrário.
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mentos que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 290, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 88,
de 1971 (nº 448-B/71, na Casa de origem), que
prorroga o prazo estabelecido no item I do art. 14 do
Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966, que
altera a legislação relativa ao Impôsto Único sôbre
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, e dá
outras providências, a fim de que figure na Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
REQUERIMENTO
Nº 291, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 90,
de 1971 (nº 469-B/71, na Casa de origem), que
dispõe sôbre a inspeção sanitária e industrial dos
produtos de origem animal, e dá outras providências,
a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão
seguinte.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 293, DE 1971
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 374,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 86, de 1971 (nº 471/71, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Eleitoral,
em favor do Tribunal Eleitoral do Piauí, o crédito especial
de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros), para o
fim que especifica.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de 1971.
– Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – O
requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 294, DE 1971

Requeremos urgência, nos têrmos do art. 374,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 87/71 (489/71, na C.D.), que autoriza o Poder
Executivo a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, o crédito especial de
Cr$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos cruzeiros), para o
fim que especifica.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de 1971.
REQUERIMENTO
– Filinto Müller.
Nº 292, DE 1971
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – O
requerimento que acaba de ser lido, será votado após a
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno, Ordem do Dia, nos têrmos regimentais.
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
de avulsos para o Projeto de Lei do Senado nº 93/71
Passa-se à:
– DF – que dispõe sôbre a remuneração dos
funcionários do Fisco do Distrito Federal, e dá outras
ORDEM DO DIA
providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da
Sessão seguinte.
Item 1
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
Votação, em turno único, do Requerimento nº
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – 265, de 1971, de autoria do Senador Benjamin Farah,
Os projetos a que se referem os requerimentos que que solicita a transcrição, nos Anais do Senado, do
acabam de ser aprovados figurarão na Ordem do Dia editorial publicado pelo jornal O Globo, da Guanabara,
da próxima Sessão.
no dia 23 de novembro de 1971, sob o título "Punin-
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do o Estado que Paga Impostos", tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 657, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
EDITORIAL PUBLICADO EM O GLOBO,
EDIÇÃO DE 23-11-71, SOB O TÍTULO "PUNINDO O
ESTADO QUE PAGA IMPOSTOS", QUE SE PUBLICA
NOS TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 265/71, DE
AUTORIA DO SENADOR BENJAMIM FARAH
PUNINDO O ESTADO QUE PAGA IMPOSTOS
Embora muitos ignorem, o desenvolvimento da
Guanabara vem sendo prejudicado porque aqui se cobra
impôsto, aqui se sonega menos que em outros Estados
da Federação Brasileira.
Em outras palavras, a economia carioca recebe
punição porque seu fisco, o seu aparelho arrecadador, é
eficiente como deve ser, e deveriam ser os de todos os
Estados. Castiga-se assim o Estado que menos comete
o pecado da sonegação, enquanto outros menos
instrumentados têm na sonegação elevada o possível
fator de incentivo imprevisto nas letras do país legal.
Esta é uma forma de país fraudulento
incompatível com as profundas e benéficas reformas
realizadas pela Revolução no campo financeiro e
econômico. O desenvolvimento por via fraudulenta de
regiões econômicas em detrimento de Estados, como a
Guanabara, que pagam impostos, precisa terminar para
que se alcance o resultado de desenvolvimento
equilibrado de todo o País.
A fraude fiscal destorce a radiografia da
distribuição da riqueza na medida em que aquilo que é
fraudado não sai na chapa.
A
circunstância
é
responsável
pelo
recuo
de
muitos
investidores
que
aqui

se localizariam não fôra o mito da sobrecarga fiscal.
Uma das coisas mais divulgadas em detrimento de
nosso Estado é a inverdade de que aqui a
sobrecarga fiscal é superior à de outros Estados em
estágio de concorrência com o nosso.
Nada mais falso. Além da fraude, a falsidade.
A Guanabara não sobrecarrega mais que São Paulo,
ou Minas Gerais, ou Rio de Janeiro, em têrmos de
vantagens comparativas para o investidor. O que a
Guanabara faz contra ela, embora em favor do país
legal, é cobrar os impostos. Será correto, far-se-á
justiça ao carioca e ao seu Estado permitindo-se que
o mercado comum brasileiro sofra tal deformação?
Alguns Estados crescerem mais do que a Guanabara
porque não cobram impostos?
A questão diz respeito ao Govêrno Federal,
aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, em
particular. O regime tributário dos Estados está sob
vigilância federal, as convenções e acôrdos
interestaduais firmados sofrem arbitragem federal em
caso de caneladas. A sonegação é canelada contra
o Estado que não sonega.
O interêsse do Ministério da Fazenda não se
contém apenas na arbitragem de litígios. O interêsse
fazendário está na eliminação geral de tôdas as
formas de sonegação, uma vez que o sonegador não
burla apenas o fisco estadual ou municipal. Se pode
burlar, surrupia de todos, de um modo geral.
Sabe-se que o Ministro da Fazenda tem o
maior empenho na modernização das máquinas
arrecadadoras estaduais e sua coordenação com a
federal em um sistema. de intercâmbio de
informações de benefícios recíprocas. Portanto, do
empenho pode surgir a correção da coexistência de
dois países – o Brasil que frauda crescendo mais
rápido do que o Brasil que não frauda.
Como o Govêrno Federal orienta-se no sentido
de cumprir uma política de compensações à
Guanabara, nada melhor do que começar por aí:
exigir, com urgência, dos Estados que reduzam o
coeficiente de possibilidades de desenvolvimento
fraudulento.
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Esta é a primeira maneira indireta e Federativa do Brasil e o Govêrno da República do
eficiente de ajudar a Guanabara.
Paraguai, firmado em Assunção, a 16 de julho de
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): 1971.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
Item 2
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Discussão, em turno único, da redação final
oferecida pela Comissão de Redação em seu
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Parecer nº 658, de 1971, do Projeto de Decreto
Item 3
Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na
Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo
Sanitário entre a República Federativa do Brasil e
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
a República do Paraguai, firmado em Assunção a da Câmara nº 78, de 1971 (nº 440-B/71, na Casa de
16 de julho de 1971.
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar utilizando como recurso o
Em discussão a redação final. (Pausa.)
excesso de arrecadação previsto para o corrente
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar exercício e dá outras providências, tendo:
fazer uso da palavra para a discussão, vou dá-la
como encerrada. (Pausa.)
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 649, de 1971,
Encerrada.
da Comissão:
Não havendo emendas, nem requerimento
– de Finanças.
para que a redação final seja submetida a votos,
Em discussão o projeto.
é a mesma dada como definitivamente aprovada,
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
independentemente de votação, nos têrmos do uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
art. 362 do Regimento Interno.
Está encerrada.
O projeto vai à promulgação.
Em votação o projeto.
É a seguinte a redação final aprovada.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Redação final do Projeto de Decreto permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Legislativo nº 31, de 1971 (nº 28-B/71, na
O projeto irá à Sanção.
Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional
É o seguinte o projeto aprovado:
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I, da
Constituição,
e
eu,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.....................................................,
Nº 78, DE 1971
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
(Nº 440-B/71, na Casa de origem)
DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar utilizando como recurso o excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício e dá
Aprova o Acôrdo Sanitário entre o Govêrno outras providências.
da República Federativa do Brasil e o Govêrno da
O Congresso Nacional decreta:
República do Paraguai, firmado em Assunção, a
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
16 de julho de 1971.
abrir crédito suplementar ao Orçamento da União,
O Congresso Nacional decreta:
aprovado pela Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo 1970, até o limite de Cr$ 2.005.916.000,00 (dois
Sanitário entre o Govêrno da República bilhões, cinco milhões, novecentos e dezesseis mil
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cruzeiros), consignado, inicialmente, ao subanexo 28.00
– Encargos Gerais da União, conforme a especificação
seguinte:
28.00 – ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO – Cr$
1,00
28.02 – Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral.
28.02.18.00.1.024 – Provisão para o Atendimento
de Eventuais Insuficiências em Dotações Orçamentárias
dos Podêres Legislativo, Judiciário e Executivo.
3.2.6.0 – Reserva de Contingência – Cr$
2.005.916.000. – Total – Cr$ 2.005.916.000.
Art. 2º – É o Poder Executivo autorizado a
distribuir a importância prevista no artigo anterior,
mediante créditos suplementares às unidades
orçamentárias, na forma do item I do art. 6º da Lei nº
5.628, de 1º de dezembro de 1970.
Parágrafo único – A autorização dêste artigo é
acrescida à constante do art. 6º da referida lei.
Art. 3º – Fica o Poder Executivo igualmente
autorizado a complementar o crédito especial de que
trata a Lei nº 5.723, de 26 de outubro de 1971, destinado
a atender despesa com o recolhimento da contribuição
da União para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, até o limite de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros), utilizando como recurso o
cancelamento parcial de igual importância no Projeto
28.02.18.00.1.024 – Provisão para o Atendimento de
Eventuais Insuficiências em Dotações Orçamentárias
dos Podêres Legislativo, Judiciário e Executivo.
Art. 4º – Os recursos necessários à abertura do
crédito autorizado no art. 1º desta lei provirão do excesso
de arrecadação previsto para o corrente exercício, em
conformidade com o disposto no § 3º do art. 43 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4
do

Discussão,
Projeto de

em
Lei da

turno
Câmara

de 1971 (nº 470-B/71, na Casa de origem) – de
iniciativa do Presidente da República – que
acrescenta parágrafos ao art. 11 do Decreto-lei nº
55, de 18 de novembro de 1966, que define a política
nacional do turismo, cria o Conselho Nacional do
Turismo e a Emprêsa Brasileira de Turismo, e dá
outras providências, tendo:

PARECER FAVORÁVEL, sob nº 659, de 1971,
da Comissão:
– de Economia.
Em discussão o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, apenas duas palavras:
uma para recordar que o Poder Executivo visa a
aperfeiçoar as instituições que criou em 1966, depois
de um largo, demorado e cuidadoso estudo da
matéria pelo Congresso Nacional.
Ao vetar o projeto que criava a IBRATUR o
então Presidente da República, o Marechal
Castello Branco, assumiu o compromisso de criar
instituições que cuidassem dessa atividade.
Realmente, S. Ex.ª as criou e agora o Govêrno da
República procura aperfeiçoar esta tarefa.
Neste momento, quero acentuar que êsse
esfôrço foi inicialmente, e durante muitos anos, um
esfôrço do Poder Legislativo, atento à repercussão
e à necessidade de se tentarem providências e
medidas capazes de incentivar o intercâmbio, não
só interno como externo.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, aproveito
o ensejo para saudar os que, convocados pela
Associação Interparlamentar de Turismo, ora se
reúnem na cidade de Manaus para, daquele pólo
turístico da Amazônia, discutir os melhores
caminhos e os passos mais rápidos para tornar
realidade uma aproximação maior, não só entre os
brasileiros, mas entre todos os povos e cidadãos
do Mundo que queiram, através do turismo,
estreitar os seus laços de amizade e
compreensão. (Muito bem!)
único,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
nº 89, – Continua em discussão. (Pausa.)
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Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
discuti-lo, encerrarei a discussão.
Em votação o projeto.
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Em votação.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Aprovado. O projeto irá à sanção.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
É o seguinte o projeto aprovado:
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Nº 89, DE 1971
Vamos passar à votação do Requerimento
de urgência, nº 293/71, lido na hora do
(Nº 470-B/71, na Casa de origem)
Expediente.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Acrescenta parágrafos ao art. 11 do Decreto- queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
lei nº 55, de 18 de novembro de 1966, que define a
Aprovado o requerimento, passa-se à
política nacional do turismo, cria Conselho Nacional
do Turismo a Emprêsa Brasileira de Turismo, e dá imediata apreciação da matéria.
outras providências.
Discussão, em turno único, do Projeto de
O Congresso Nacional decreta:
Lei da Câmara nº 86, de 1971 (nº 471-B/71, na
Art. 1º – O art. 11 do Decreto-lei nº 55, de 18 Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo
de novembro de 1966, passa a vigorar acrescido dos a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
seguintes parágrafos:
Eleitoral do Piauí, o crédito especial de Cr$
"§ 3º – A EMBRATUR, para realização dos 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros), para o
seus fins, poderá organizar emprêsas subsidiárias de fim que especifica.
economia mista.
§ 4º – Os Estatutos das subsidiárias serão
Sôbre a mesa, ofício do Sr. 1º-Secretário
aprovados por decreto do Presidente da República." da Câmara dos Deputados, que vai ser lido.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
É lido o seguinte:
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
OFÍCIO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Brasília, 27 de novembro de 1971.
Item 5
Nº 604
Retifica autógrafos do Projeto de Lei nº
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 471-B, de 1971.
Senhor Secretário:
do Senado nº 108, de 1971 – DF, que dispõe sôbre o
Tenho a honra de solicitar a Vossa
Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal, e dá outras providências, Excelência a seguinte retificação nos autógrafos
referentes ao Projeto de Lei nº 471, de 1971, que
tendo:
"autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
PARECERES, sob nºs 650, 651 e 652, de Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral
1971, das Comissões:
do Piauí, o crédito especial de Cr$ 24.000,00
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela (vinte e quatro mil cruzeiros), para o fim que
constitucionalidade e juridicidade;
especifica".
– do Distrito Federal, favorável;
Onde se lê na emenda:
– de Finanças, favorável.
"Autoriza
o
Poder
Executivo
Em discussão o projeto. (Pausa.)
a
abrir
à
Justiça
Eleitoral,
em
fa-
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vor do Tribunal Eleitoral do Piauí, o crédito
especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
cruzeiros), para o fim que especifica."
Leia-se:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí, o crédito especial de Cr$ 24.000,00
(vinte e quatro mil cruzeiros), para o fim que
especifica."
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha alta
estima e mais distinta consideração.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– De acôrdo com o ofício que acaba de ser lido, o
projeto será apreciado com a alteração
comunicada pela Câmara dos Deputados.
Solicito o parecer da Comissão de Finanças,
concedendo a palavra ao nobre Senador Fausto
Castello-Branco, Relator da matéria.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO (lê o
seguinte parecer.): – Sr. Presidente, nos têrmos
do artigo 51 da Constituição, o Sr. Presidente da
República submete à deliberação do Congresso
Nacional o presente projeto, que autoriza o Poder
Executivo a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o crédito
especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
cruzeiros), para atender despesas de exercícios
anteriores (art. 1º).
Na Exposição de Motivos que instrui a
iniciativa presidencial, o Senhor Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral diz:
"O Ex.mo Sr. Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, pelo Aviso nº 1.175, de 21 de setembro
de 1971, solicita a abertura de crédito especial, no
montante de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
cruzeiros), em favor do Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí, destinado a atender despesas de
exercícios anteriores.
Após examinar o assunto, os órgãos
técnicos dêste Ministério e do Ministério da
Fazenda manifestaram-se favoràvelmente à
concessão do crédito solicitado".

O artigo 2º da proposição diz:
"Art. 2º – Os recursos necessários à execução
desta lei decorrerão de anulação parcial de dotações
orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
subanexo 07.00, a saber:
Cr$ 1,00
07.00 – Justiça Eleitoral
07.01 – Tribunal Superior Eleitoral
Atividade – 07.01.01.06.2.001
3.1.5.0 – Despesas de Exercícios Anteriores
24.000."
Do Orçamento da União para o exercício de
1971, Justiça Eleitoral do Piauí, não consta,
realmente, qualquer dotação com 3.1.5.0 –
Despesas de exercícios anteriores.
Além disso, a dotação 07.01.06.2.001
(Tribunal Superior Eleitoral), Processamento de
Contas Eleitorais em instância superior, no valor de
pouco mais, de Cr$ 4,5 milhões, o que corresponde
à dotação 3.1.5.0 Despesas dos Exercícios
Anteriores, no valor de Cr$ 1.628.500,00 (um milhão
seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos cruzeiros),
comporta uma evolução parcial de Cr$ 24 mil a que
se refere o projeto ora em exame.
Podemos, ainda, informar que êsse crédito
adicional atende ao que estabelecem os artigos 40 e
seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, que estatui
normas de direito financeiro, na medida em que são
recursos não comprometidos, resultantes da
anulação parcial de dotação autorizada em lei.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Finanças é favorável ao
projeto.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores quiser
discuti-lo, darei por encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria irá à Comissão de Redação.
Passa-se à votação do Requerimento nº 294,
também lido na hora do Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1971.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 1971 (nº 489/71, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir à
Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, o crédito especial de Cr$
4.600,00 para o fim que especifica, dependendo de
Parecer da Comissão de Finanças.
Solicito o Parecer da Comissão de Finanças,
concedendo a palavra ao nobre Senador Saldanha
Derzi, Relator designado.
O SR. SALDANHA DERZI (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, Mensagem número 458,
do Senhor Presidente da República, encaminhou ao
Congresso Nacional, nos têrmos do artigo 51 da
Constituição, o Projeto de Lei que, na Câmara dos
Deputados, recebeu o número 489/71 e, nesta Casa
o número 87/71.
A proposição originou-se do Aviso nº 714, de
28 de maio de 1971, através do qual o Senhor
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral solicitou a
abertura de crédito especial, no montante de Cr$
4.600,00 (quatro mil e seiscentos cruzeiros), que
permitisse ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso atender despesas de exercícios anteriores,
relativas a pessoal.
Depois de examinada a solicitação pelos
órgãos técnicos dos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento e Coordenação Geral, e achada sem
impedimentos, o titular desta última Pasta elaborou o
Projeto de Lei que, justificado na Exposição de
Motivos, levou o Senhor Presidente da República a
encaminhá-lo ao Congresso Nacional, buscando a
necessária autorização legislativa para o crédito
especial já discriminado.

O Senhor Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral impôs à proposição o melhor
cuidado técnico, peculiar às demais proposições
que o fazem uma presença constante na pauta de
trabalhos do Congresso Nacional. Na exposição
de motivos, Sua Excelência acentua "que as
despesas resultantes serão atendidas sob a forma
de compensação, conforme prevê o art. 43, § 1º,
item III, da Lei número 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas, assim, as prescrições do art.
61, § 1º, letra "c", da Constituição".
Na verdade, a codificação orçamentária
objeto da compensação – página 65 do Diário
Oficial de 2 de dezembro de 1970, Suplemento ao
nº 227, Seção I da Parte I – tem a dotação de Cr$
25.000,00 para "Material de Consumo" e Cr$
50.000,00 para "Serviços de Terceiros – outros
Serviços de Terceiros", montantes que confirmam
as disponibilidades do orçamento vigente para
atender, nos limites do crédito especial, às
despesas de exercícios anteriores que ainda
oneram o Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso.
Na Câmara dos Deputados, o projeto ora
submetido à revisão desta Casa foi examinado
pelas Comissões Técnicas e, com pareceres
favoráveis, aprovado sem restrições pelo seu
plenário.
Assim sendo, nada se opõe ao presente
projeto de lei, pelo que somos favoráveis à sua
aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– O parecer que acaba de ser proferido pelo nobre
Relator, Senador Saldanha Derzi, é favorável ao
projeto.
Em discussão o projeto.
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 aprovado.
Vai à sanção.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 1971
(Nº 489-B/71, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, o crédito especial de Cr$
4.600,00 (quatro mil e seiscentos cruzeiros), para
o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado
a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, o crédito
especial de Cr$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos
cruzeiros), para atender despesas de exercícios
anteriores.
Art. 2º – Os recursos necessários à
execução desta lei decorrerão de anulação
parcial de dotações orçamentárias consignadas
no vigente Orçamento ao subanexo 07.00, a
saber:
Cr$ 1,00
07.00 – JUSTIÇA ELEITORAL
07.11 – Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
Atividade – 07.11.01.06.2.022
3.1.2.0 – Material de Consumo ..................... 1.000
3.1.3.0 – Serviços de Terceiros
3.1.3.2 – Outros Serviços de Terceiros ........ 3.600
TOTAL ..................................................... 4.600

Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Lei do Senado nº
108, de 1971-DF, que dispõe sôbre o Quadro de
Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública
do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Uma vez aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final, cuja leitura
será feita pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 676, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 108,
de 1971-DF.
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 108, de 1971-DF,
que dispõe sôbre o Quadro de Pessoal Civil da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
Nº 676, DE 1971

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data 108, de 1971 – DF, que "dispõe sôbre o Quadro de
de sua publicação, revogadas as disposições em Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública do
contrário.
Distrito Federal, e dá outras providências".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Sôbre a mesa, requerimento de dispensa de
O Senado Federal decreta:
publicação que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
Art. 1º – Fica alterado, na forma da
É lido e aprovado o seguinte:
presente lei e seus anexos, o Quadro de Pessoal
Civil da Secretaria de Segurança Pública do
REQUERIMENTO
Distrito Federal (SEP) a que se refere o artigo 5º
Nº 295, DE 1971
do Decreto-lei nº 315, de 13 de março de 1967.
Parágrafo
único
–
Os
cargos
Nos têrmos do art. 359, combinado
constantes
do
Anexo
III
passam
a
intecom o parágrafo único do art. 358 do
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grar o Quadro Provisório de Pessoal do Distrito
Federal, e os relacionados no Anexo IV são
automaticamente suprimidos.
Art. 2º – Poderão ser aproveitados em cargos
das classes iniciais de Agente-Auxiliar de Polícia,
Motorista Policial, Escrivão-Auxiliar de Policia e nas
integrantes dos Grupos Ocupacionais PM-300-Perícia
e PM-100-Datiloscopia Policial, os Guardas de
Vigilância do Quadro Provisório de Pessoal do Distrito
Federal que, por fôrça do convênio celebrado entre o
Distrito Federal e o antigo Departamento Federal de
Segurança Pública, em 19 de março de 1965, foram
postos à disposição da Polícia do Distrito Federal e que
estejam, à data desta lei e no mínimo há 1 (um) ano,
em efetivo exercício daquelas funções na SEP.
Art. 3º – Poderão igualmente ser aproveitados
em cargos das classes iniciais das séries de classes
integrantes dos Grupos Ocupacionais PM-300-Perícia
e PM-100-Datiloscopia Policial, os funcionários da SEP
que, há pelo menos 1 (um) ano, se encontrarem
efetivamente exercendo as tarefas típicas daqueles
cargos.
Art. 4º – O aproveitamento de que tratam os arts.
2º e 3º da presente lei será efetivado por ato do
Governador do Distrito Federal, dependerá da
existência de vaga e obedecerá a critérios seletivos
estabelecidos em regulamento, inclusive aprovação em
curso específico de formação, ministrado pela Escola
de Policia do Distrito Federal, observados os demais
requisitos legais e regulamentares estabelecidos para o
provimento dos mencionados cargos.
§ 1º – Não havendo candidatos concursados ou
funcionários em condições de concorrer à nomeação
por acesso, ou se o número dêstes ou daqueles fôr
inferior às vagas existentes, estas serão providas nos
têrmos do disposto nos arts. 2º e 3º desta lei.
§ 2º – O aproveitamento não beneficiará
servidores que estejam respondendo a inquérito
administrativo ou policial, processo disciplinar ou
criminal, enquanto perdurarem tais impedimentos e se
dêsses atos resultar imposição de pena superior a 30

(trinta) dias de suspensão ou de qualquer das
cominadas no Código Penal.
Art. 5º – As despesas decorrentes da
execução da presente lei serão atendidas pelos
créditos orçamentários próprios da Secretaria de
Segurança Pública.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, em 24 de novembro de 1971.
(Os anexos do Quadro do Pessoal Civil da
Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal foram publicados no DCN – Seção II – do
dia 30 de novembro de 1971.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Em discussão a redação final que acaba de ser
lida.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura da
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
86/71 que se acha em regime de urgência.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 677, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 86,
de 1971 (número 471/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Danton Jobim
A
Comissão
apresenta
final
do
Projeto
de
Lei

a
da

redação
Câmara
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nº 86, de 1971 (nº 471/71, na Casa de origem),
Nenhum Sr. Senador desejando usar a palavra,
que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça declaro encerrada a discussão.
Eleitoral, em favor do Tribunal Eleitoral do Piauí,
Em votação.
o crédito especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e
Os Srs. que aprovam a redação final queiram
quatro mil cruzeiros), para o fim que especifica.
permanecer sentados. (Pausa.)
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
Aprovada.
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Danton
O projeto vai à sanção.
Jobim, Relator – Cattete Pinheiro.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. Não há
oradores inscritos. (Pausa.)
ANEXO AO PARECER
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Nº 677, DE 1971
Sessão, designando para a Ordinária de hoje a seguinte:
ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
1
nº 86, de 1971 (número 471-B/71, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir à
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí, o crédito especial de Cr$ Senado nº 93, de 1971-DF, que dispõe sôbre a
24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros), para o remuneração dos funcionarias do Fisco do Distrito
Federal, e dá outras providências (incluído em Ordem do
fim que especifica.
Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na
O Congresso Nacional decreta:
Sessão anterior), tendo:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal
PARECERES, sob nºs 550, 551 e 552, de 1971,
Regional Eleitoral do Piauí, o crédito especial de das Comissões:
Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros), para
atender despesas de exercícios anteriores.
SÔBRE O PROJETO
Art. 2º – Os recursos necessários à
execução desta lei decorrerão de anulação
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
parcial de dotações orçamentárias consignadas constitucionalidade;
no vigente Orçamento ao Subanexo 07.00, a
– do Distrito Federal, favorável;
saber:
– de Finanças, favorável, e tendo:
PARECERES, sob nºs 673, 674 e 675, de 1971,
Cr$ 1,00 das Comissões:
07.00 – Justiça Eleitoral ..................................
SÔBRE AS EMENDAS DE PLENÁRIO
07.01 – Tribunal Superior Eleitoral ..................
Atividade – 07.01.01.06.2.001 ...............................
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
3.1.5.0 – Despesas de Exercícios Anteriores
s
constitucionalidade
das
de
nº
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
11,
24.000
12 e 13; pela inconstitucionalidade da de nº 10;
– do Distrito Federal, favorável às de nºs 1, 2, 3, 4,
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
s
sua publicação, revogadas as disposições em 8, 9, 11 e 12; favorável com subemendas às de nº 5, 6 e
13; pela prejudicialidade da de nº 7;
contrário.
– de Finanças, favorável às de nºs 1, 2, 3, 11, 12 e
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
13
e
contrário
às de nºs 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
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2

o prazo estabelecido no item I do art. 14 do
Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966,
Votação, em turno único, do Requerimento nº que altera a legislação relativa ao Impôsto único
264, de 1971, de autoria do Sr. Senador Flávio Brito, que sôbre lubrificantes e combustíveis liquidas e
solicita a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo gasosos e dá outras providências, tendo:
"João Walter Presta Contas ao Povo", publicado no
jornal A Crítica do Estado do Amazonas, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nº s 667 e
668, de 1971 das Comissões:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 666, de 1971,
– de Transportes, Comunicações e Obras
da Comissão:
Públicas; e
– Diretora.
– de Finanças.
3

6

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Discussão, em turno único, do Projeto de
Câmara nº 42, de 1971 (nº 2.164-B/70, na Câmara dos
Lei
da
Câmara nº 90, de 1971 (nº 469-B/71, na
Deputados), que confere ao título eleitoral valor para
Casa
de
origem), de iniciativa do Presidente da
prova de identidade, nos casos que prevê, e dá outras
República,
que dispõe sôbre a inspeção sanitária
providências, tendo:
e industrial dos produtos de origem animal e dá
outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 626, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nº s 669,
670 e 671, de 1971, das Comissões:
4
– de Agricultura;
– de Saúde; e
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
– de Finanças.
Câmara nº 75, de 1971 (nº 1.605-B/68, na Câmara dos
Deputados), que dá nova redação ao § 2º do art. 168 do
7
Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 (Código
de Processo Civil), tendo:
Discussão, em turno único, do Parecer nº
646, de 1971, sôbre o Projeto de Lei do Senado
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 591, de 1971,
nº 59, de 1968, que dispõe sôbre a contribuição
da Comissão:
dos advogados, como trabalhadores autônomos,
– de Constituição e Justiça.
segurados obrigatórios do Instituto Nacional de
Previdência Social (Parecer no sentido de que o
5
Projeto tramite em conjunto com o PLS/15/71).
Discussão,
em
turno
único,
do
Está encerrada a Sessão.
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1971 (nº 448(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 45
B/71, na Casa de origem), de iniciativa
minutos.)
do Presidente da República, que prorroga

184ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita –
Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro –
Milton Trindade – Alexandre Costa – Clodomir
Milet – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Waldemar
Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz –
Jessé Freire – Domício Gondim – Ruy Carneiro –
Paulo Guerra – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante
– Teotônio Vilela – Augusto Franco – Lourival
Baptista – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos
Lindenberg – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres –
Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson
Carneiro – Franco Montoro – Benedito Ferreira –
Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando
Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi – Accioly
Filho – Ney Braga – Antônio Carlos – Daniel
Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 45
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFICIO
DO
SR.
PRIMEIRO-SECRETÁRIO
CÂMARA DOS DEPUTADOS

DA

– Nº 606, de 29 do corrente, comunicando a
aprovação das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 31/71 (nº 4.045-E,

de 1966, na Casa de origem), que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, e dá
outras providências. (Projeto enviado à sanção em 2911-71).
PARECERES
PARECER
Nº 678, DE 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 1971 (nº 53B/71, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado em
Nova Iorque, a 31 de janeiro de 1967, e dá autorização
para que o Brasil possa aderir ao Protocolo, bem como
retirar as reservas feitas aos artigos 15 e 17, parágrafos
1º e 3º, da Convenção relativa ao Estatuto dos
Refugiados, de 1971.
Relator: Sr. Saldanha Derzi
A Mensagem nº 410, do Senhor Presidente da
República, encaminhou ao Congresso Nacional, a 26 de
outubro do corrente ano, o Projeto de Decreto Legislativo
que, na Câmara dos Deputados, tomou o número 53-A
de 1971 e, nesta Casa, o número 43 de 1971.
Trata-se do texto do Protocolo sôbre o Estatuto
dos Refugiados, adotado em Nova Iorque a 31 de
janeiro de 1967, bem como da fixação, pelo Brasil, de
uma nova orientação acêrca de dispositivos da
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de
1951. Em ambos os casos, a matéria se enquadra na
competência exclusiva do Congresso Nacional, ao qual
incumbe ratificar ou não, com ou sem ressalvas, "os
tratados, convenções e atos internacionais celebrados
pelo Presidente da República" (artigo 44, inciso I, da
Constituição Federal).

– 677 –
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro
das Relações Exteriores, datada de 20 de setembro
de 1971, define com muita clareza as razões que
aconselham o nosso País a aderir ao referido
Protocolo, cujo objetivo é o de ampliar a todos os
refugiados
estrangeiros,
assim
tècnicamente
considerados, um Estatuto que apenas agasalhava
as vítimas dos "acontecimentos ocorridos antes de 1º
de janeiro de 1951." Por outro lado, o Protocolo
enseja ao Brasil a oportunidade de estender o
reconhecimento de refugiados que passaram a
existir em conseqüência de acontecimentos
ocorridos não necessàriamente na Europa,
extinguindo assim uma limitação geográfica na
aplicação do Estatuto, que nós próprios nos
impusemos quando lhe concedemos a adesão
perante a Secretaria Geral das Nações Unidas.
O Senhor Ministro das Relações Exteriores, no
mesmo documento em que fala pelo Govêrno
Brasileiro, justifica por que devem ser retiradas as
reservas feitas aos artigos 15 e 17, parágrafos 1º e
3º, e mantida a reserva ao parágrafo 2º do mesmo
artigo 17, da Convenção relativa ao Estatuto dos
Refugiados, na forma que sugere para o resguardo
de uma posição internacional, que não se conflite
com as nossas leis internas e nossos compromissos
firmados com Portugal no Tratado de Amizade e
Consulta de 1953.
A matéria, como se verifica, é de alto interêsse
humanitário e se coaduna com a nossa tradição
nacional de permanente sensibilidade para os
problemas e as angústias que assoberbam o mundo.
A fixação daquela data de 1951, como têrmo julgado
adequado para existência de infelizes refugiados, dá
bem uma idéia do otimismo que envolveu os
estadistas das terras então ainda flageladas por uma
terrível Guerra Mundial. Como que se idealizava a
hipótese de não mais ser possível a superveniência
de refugiados a partir de 1º de janeiro de 1951.
Infortunadamente, porém, a expectativa
parece ter-se invertido e a tragédia do refugiado
vai-se configurando no espectro de milhões e
milhões de criaturas humanas – desprovidas de lar,
de terra, do trabalho, da cidadania, da tradição
nacional, do futuro – que levantam os braços a seu

Deus para as soluções que os estadistas ainda não
conseguiram lobrigar.
Bem-aventurado aquêle que rompe as fronteiras
físicas onde se cadinha a sua desgraça para atingir um
País que o recebe com o Estatuto dos Refugiados.
A proposição sob o exame do Senado chegou
ao Congresso depois de obtidos Pareceres favoráveis
também dos Ministérios da Justiça e do Trabalho e
Previdência Social.
Na Câmara dos Deputados, foi detidamente
examinada pelas Comissões de Relações Exteriores e
de Constituição e Justiça, ambas fortalecendo a sua
procedência.
Foi aprovada sem restrições pelo Plenário
daquela Casa do Congresso. Do ponto de vista formal,
cumpriu todos os ritos exigidos. Assegura a
reciprocidade. Nada há, em conseqüência, a opor à
matéria.
Em vista do que, somos pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1971. – Wilson Gonçalves, Presidente – Saldanha
Derzi, Relator – Fernando Corrêa – Ruy Santos –
Nelson Carneiro, com restrições. Era chegado o
momento de retirar a reserva ao § 2º do art. 17, eis que
se trata de um pequeno número de refugiados. –
Danton Jobim, com as restrições acima – Lourival
Baptista – Milton Cabral – Filinto Müller.
PARECER
Nº 679, DE 1971
da
Comissão
Diretora,
sôbre
o
Requerimento nº 284, de 1971, do Senador Paulo
Guerra, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da "Ordem do Dia", do General
Orlando Geisel, Ministro do Exército, em
homenagem aos nossos compatriotas vítimas da
intentona comunista de 1935.
Relator: Sr. Petrônio Portella
Requer o Senador Paulo Guerra, nos
têrmos regimentais, seja transcrito nos Anais do
Senado a "Ordem do Dia" do General Orlando
Geisel, Ministro do Exército, em homenagem

– 678 –
aos nossos compatriotas vítimas da intentona
comunista de 1935.
II – O povo brasileiro, de formação cristã, tem
uma irresistível vocação democrática.
Em nossa terra, onde vivem em harmonia,
pràticamente, tôdas as "raças" do mundo, não há
condições para o florescimento de idéias totalitárias.
Assim, foram invariàvelmente repudiados
pela Nação todos êsses movimentos políticos que,
negando a pessoa humana e os valôres
tradicionais
da
civilização
ocidental,
aqui
pretenderam impor certos chefes e chefetes,
depressa
cobertos
pelo
ridículo
e
logo
marginalizados pela opinião pública.
III – Entretanto, mais resistentes, porque
mais organizado, o comunismo, infelizmente
dominante, hoje, em larga parte do Globo – mercê
dos descuidos de povos desavisados – continua
sendo um perigo para as democracias, pois seus
arautos, ostensivos ou ocultos, não desesperaram
do sonho de vê-lo implantado em todo mundo.
IV – O Brasil, há trinta e seis anos, sofreu o
golpe traiçoeiro dos bolchevistas, mas a Pátria, fiel
ao seu espírito cristão e democrático, soube repelir
e dominar o bando de vândalos que pretenderam
escravizar-nos à ideologia vermelha.
"Era o marxismo-leninismo que se mostrava,
sem disfarce, ao povo brasileiro. Em nome da
nova ordem, valiam a desonra e a traição para
curvar nossa soberania aos ditames da
Internacional Comunista", recorda o ilustre General
Orlando Geisel, Ministro do Exército, na "Ordem
do Dia" baixada dia 27 de novembro, em
homenagem à memória dos brasileiros que então
tombaram para sempre, dando o seu sangue em
holocausto à Pátria.
A ameaça totalitária, então repudiada pelo
nosso povo, persiste, e sôbre isso adverte, com
oportunismo, o eminente Soldado, ao proclamar,
no citado documento:
"Atentos à ameaça sempre latente,
eis-nos
prestando
homenagem
à
intrepidez
que
bloqueou
o
caminho
à

criminosa horda bolchevista, enquanto a conjuntura
política internacional acusa progressiva aproximação
entre as democracias e países subnutridos àquela
ideologia".
Toca, então, o General Orlando Geisel, num
ponto delicado da moderna política internacional: o que
diz respeito às relações dos Estados democráticos do
Ocidente com os Estados comunistas do Oriente,
relações necessárias, do ponto de vista econômico e
para o resguardo da paz mundial, mas que não podem
servir, em hipótese alguma, de "ponte" por onde o
inimigo possa penetrar na cidadela democrática. E
declara, firme: "Que essa tendência não confunda nosso
julgamento: se não é preponderante o papel da ideologia
nas relações entre Estados, no campo estritamente
nacional, ela dita normas e condiciona a forma de
governar. Que não se veja qualquer indício de
admitirmos a proliferação do comunismo em nossa terra.
Que não se tome por simpatia ou mesmo tolerância ao
marxismo-leninismo a aspiração de vivermos em paz
com os vizinhos e com o mundo, a observância do
princípio de autodeterminação dos povos, o estímulo à
economia de trocas para a aceleração do
desenvolvimento e conseqüente elevação do padrão de
vida de nossa gente".
V – O Ministro Orlando Geisel interpretou, em sua
patriótica "Ordem do Dia", o sentimento e o pensamento
de tôda a Nação.
O povo brasileiro que, em 1935, levantou-se
contra o comunismo, e, na última guerra mundial, ajudou
a derrotar o nazi-fascismo, jamais renunciaria à
liberdade, que só encontra condições de garantia no
regime democrático.
O Parlamento, que representa o povo, que é o
sinal marcante das democracias, que é o pulmão por
onde a nação respira, não poderia ficar indiferente ao
pronunciamento do Ministro do Exército, tanto a sua
Ordem do Dia pode servir como roteiro político aos
brasileiros, cuja índole condena, visceralmente, qualquer
doutrina totalitária.
Isso pôsto, considerando a "Ordem
do Dia"
baixada pelo General Orlando
Geisel,
útil
à
consolidação
da
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democracia
em
nosso
País,
opinamos
favoràvelmente ao Requerimento nº 284.
Sala da Comissão Diretora, em 29 de
novembro de 1971. – Petrônio Portella, Presidente e
Relator – Carlos Lindenberg – Ruy Carneiro – Ney
Braga – Clodomir Milet – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Expediente lido será publicado.
Sôbre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 112, DE 1971
Dispõe sôbre a obrigatoriedade do alistamento
eleitoral dos alfabetizados de mais de dezoito anos,
e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Sòmente serão considerados
alfabetizados, para os fins da Lei nº 5400, de 21 de
março de 1968; que provê sôbre a alfabetização de
adultos em idade militar, os que se hajam alistado
eleitores, na respectiva Zona Eleitoral, na forma da
lei pertinente.
Parágrafo único – A prova do cumprimento do
preceituado neste artigo será o Título de Eleitor.
Art. 2º – A matrícula em escolas públicas ou
privadas, de qualquer grau, de maior de dezoito anos
alfabetizados, só será concedida ou renovada,
mediante a apresentação do Título de Eleitor.
Art. 3º – Os professôres ou responsáveis
pelos cursos de alfabetização de adolescentes e
adultos, promovidos pela Fundação MOBRAL,
encaminharão os alunos que os terminaram à
respectiva Zona Eleitoral, para obtenção do Título
de Eleitor.
Art. 4º – Os serviços de rádio, televisão e
cinema educativos, participantes do Plano de
Alfabetização Funcional e Educação Continuada
de Adolescentes e Adultos, encarecerão em seus
programas as vantagens do cidadão eleitor no
pleno gôzo de seus direitos civis e políticos, e
informarão
da
obrigatoriedade
constitucio-

nal do alistamento e do voto, para brasileiros de ambos
os sexos, nos têrmos do § 1º do art. 147.
Art. 5º – A presente lei entrará em vigor à data de
sua publicação.
Justificação
Embora
a
Constituição
estabeleça
expressamente a obrigatoriedade do alistamento
eleitoral e do voto, para brasileiros de ambos os sexos, e
o Código Eleitoral fixe multas para os faltosos, tais
obrigações não vêm sendo cumpridas, e as multas,
geralmente, são relevadas, mediante leis periódicas
anistiadoras.
No entanto, para os destinos do Brasil, o
alistamento eleitoral apresenta-se tão relevante quanto a
alfabetização. O primeiro deve ser decorrência natural da
segunda, razão pela qual entendemos necessário
estimular – e até forçar mesmo – o alistamento de todo
aquêle que atingir a idade legal para o cumprimento
dêsse dever.
Uma vez alfabetizado, fica o cidadão em situação
de compreender que o voto é dever e direito ao mesmo
tempo, e que só pode ser votado o eleitor; e conhecedor
dos candidatos em condições de elegibilidade ou
reelegibilidade, não perderá seu voto.
Sabendo ler, melhor poderá escolher a quem
conferir seu voto, que passa a ser voto consciente,
capaz de conduzir aos postos eletivos os candidatos
aptos para ocupá-los.
A Lei nº 5.400, de 21 de março de 1968, que
provê concernentemente à alfabetização de adultos em
idade militar, previu no art. 9º:
"Para os efeitos da presente lei considerar-se-ão
alfabetizados os brasileiros que demonstrarem, na forma
que o regulamento desta lei prescreve, domínio das
técnicas de ler, escrever, contar e a aquisição de noções
elementares de educação moral e cívica e de
conhecimentos gerais."
Como se verifica, aí foi omitida referência à
obrigatoriedade constitucional do alistamento eleitoral,
um dos motivos que nos impeliram à apresentação do
presente projeto.
Com
êle
transubstanciado
em
lei, teremos mais um diploma legal in-
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serido no contexto dos empenhados no cumprimento do
preceito constitucional sôbre-referido.
Pela obviedade de sua procedência, esperamos
venha a colhêr a aprovação de meus eminentes Pares
nesta Casa Alta do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1971. –
Senador José Lindoso.

avulsos para a Redação Final do Projeto de Lei
da Câmara nº 74/71 (nº 309-B/71, na Casa de
origem), que dá nova redação ao Código de
Propriedade
Industrial
e
adota
outras
providências, a fim de que figure na Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em
conseqüência
da
aprovação
dos
LEI Nº 5.400
requerimentos, os projetos serão incluídos na
DE 21-3-1968
Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sôbre a mesa, requerimentos que serão
Provê sôbre a alfabetização de adultos em idade lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
militar.
São lidos os seguintes:
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
Art. 147 – São eleitores os brasileiros maiores de
dezoito anos, alistados na forma da lei.
§ 1º – O alistamento e o voto são obrigatórios
para brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções
previstas em lei.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
projeto, depois de publicado, será enviado às Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.
Sôbre a mesa, requerimento que serão lidos pelo
Sr. 1º-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 296, DE 1971
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para o Projeto de Decreta Legislativo nº 43, de
1971 (nº 53-B/71, na Casa de origem), que aprova o
texto do Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados,
adotado em Nova Iorque, a 31 de janeiro de 1967, e dá
autorização para que o Brasil possa aderir ao Protocolo,
bem como retirar as reservas feitas aos arts. 15 e 17 §§
1º e 3º da Convenção relativa ao Estatuto dos
Refugiados de 1951, a fim de que figure da Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de 1971.
– Ruy Santos.

REQUERIMENTO
Nº 298, DE 1971
Requeremos urgência, nos têrmos do art.
374, alínea b, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 1971 (nº
432/71, na Casa de origem), que dá nova
redação a dispositivos do Decreto-lei nº 245, de
28-2-67, que transforma o Colégio Pedro II em
autarquia, alterados pela Lei nº 5.490, de 3-9-68
e pelo Decreto-lei nº 530, de 15-4-69, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Filinto Müller.
REQUERIMENTO
Nº 299, DE 1971

Requeremos urgência, nos têrmos do art.
374, alínea b, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do Senado nº 76 de 1971, que
regula a convocação das convenções municipais
dos Partidos Políticos, onde não existem
Diretórios Municipais, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1971. – Nelson Carneiro – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Os dois requerimentos que acabam de ser lidos
serão objeto de votação após a Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Lourival
REQUERIMENTO
Baptista.
Nº 297, DE 1971
O
SR.
LOURIVAL
BAPTISTA
o
seguinte
discurso.):
–
Sr.
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno, (lê
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de Presidente, Srs. Senadores, tenho ocupado esta
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tribna com alguma insistência, para falar sôbre
assuntos que reputo de relevante interêsse para o
meu Estado. No último dia 12, comentando a visita
que o eminente Presidente Garrastazu Médici fêz a
Sergipe, trouxe novos dados sôbre as grandes
riquezas do solo e subsolo sergipano, quando
levantei, mais uma vez, a hipótese de ser instalada
em Sergipe a futura nova unidade de refino de
petróleo da Petrobrás no Nordeste. E, naquele dia,
fiz novas considerações sôbre as possibilidades de
desenvolvimento que vejo abertas para Sergipe, cujo
futuro grandioso sinto assegurado não apenas pelas
suas imensas riquezas minerais, como pelo
dinamismo e acêrto com que o Presidente Médici e
seu Govêrno vêm se empenhando em prol do
desenvolvimento brasileiro.
Hoje, retorno a esta tribuna para falar outra vez
sôbre questões que considero de sumo interêsse para
Sergipe e todo o Brasil. A freqüência com que tenho
falado nesta Casa sôbre os problemas sergipanos me
impõe uma espécie de explicação, na esperança de
que meus nobres Pares me relevem voltar a ocupar
sua atenção, insistindo nas mesmas teses e trazendo
novos subsídios à sua sustentação – o que sinto do
meu dever, como representante daquele Estado.
Sr. Presidente, tenho consciência de que
quando abordo os problemas de Sergipe o faço,
sempre, com confiança e irrecusável otimismo. Não
o faço gratuitamente, nem exagerando minha
confiança no futuro sergipano. As enormes riquezas
minerais, o êxito da exploração petrolífera na
plataforma submarina bastariam, creio, para justificar
minha inabalável e velha crença no futuro de
Sergipe. Mas, mais forte é ela em decorrência da
política que vem sendo imprida ao Brasil desde o
govêrno do saudoso presidente Castello Branco,
agora voltada para o desenvolvimento nacional em
têrmos agressivos, visando o máximo de
crescimento no mínimo prazo de tempo, conforme
patriótica e acertada orientação do Presidente
Médici.
Sei que Sergipe, pequeno Estado da
Federação e integrante que é do Nordeste,
tem muitos problemas, de importância e
gravidade diversas. Pequeno como é, muitas vêzes
foi relegado em seus interêsses. Parte do Nor-

deste, sofre de males e pobreza característicos da
região. Ainda recentemente, a sêca acarretou
grandes danos à sua economia e, desta mesma
tribuna, tratei da situação decorrente dessa
calamidade, acentuando as providências tomadas
com exemplar presteza pelo Govêrno Federal em
benefício das populações afetadas. É de se recordar,
aqui, a ação imediata, ampla e benfazeja do Banco
do Brasil, do Banco do Nordeste, da Sudene, dos
Ministérios mobilizados para o socorro à região, com
o estabelecimento imediato de Frentes de Trabalho,
que tanto favoreceram ao povo.
Há mais de vinte anos na vida pública e exgovernador, jamais poderia ignorar a situação de
pobreza de minha gente, nem os sofrimentos que lhe
são impostos por adversidades como a estiagem. E,
de tõda maneira, tenho lutado para diminuir o
sofrimento do povo sergipano. Felizmente, o
Govêrno do Presidente Garrastazu Médici tudo tem
feito nesse sentido, o Ministro Costa Cavalcanti –
nordestino como tantos de nós – tem-se colocado
sempre à frente para socorrer o mais ampla e
eficazmente as populações do Nordeste, quando
flageladas pela sêca ou outros fatôres como êste. E
o faz sem estardalhaço, sem visar proveito próprio,
político ou eleitoral, o que ainda mais depõe a seu
favor, homem cuja eficiência, dedicação, seriedade e
modéstia com que se entrega às tarefas que lhe são
confiadas são conhecidas de todos nós. Da ajuda,
considerável e sempre eficiente, dada a: Sergipe no
govêrno do grande Presidente Costa e Silva, sou
testemunha qualificada, já que era o Governador do
Estado, jamais me tendo faltado, ou mesmo
demorado, o auxílio da União, em todos os setores
governamentais, especialmente naqueles a cargo
dos ministros Costa Cavalcanti e Mário Andreazza;
Jarbas Passarinho e Delfim Netto. Disto já dei meu
depoimento nesta Casa, cumprindo o dever de
gratidão e justiça.
Sr. Presidente,
O Nordeste não se considera sem
problemas, inclusive de natureza social. Esta
uma verdade que ninguém contesta e de que o
Govêrno
tem
pleno
conhecimento,
razão
imediata de sua atuação em grande escala
naquela região. Importante é que jamais fo-
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ram êles tão decidida e acertadamente enfrentados
como se dá atualmente. O interêsse do eminente
Presidente Garrastazu Médici pela sorte do povo
nordestino é notório e inexcedível. Lá foi êle,
pessoalmente, ver e sentir a adversidade da sêca;
verificar a execução das medidas de socorro que
determinara e, também, averiguar o que poderia
fazer a mais pelas populações flageladas, cujos
sofrimentos tanto o sensibilizaram. Os órgãos
governamentais se mobilizaram e, tanto quanto
possível, foram atenuadas a dor e a sorte dos
flagelados.
E assim tem sido sempre: o Govêrno Federal
não espera pelos apelos: socorre imediatamente,
sempre que sua ajuda se faz sentir necessária em
qualquer parte do Nordeste – como, aliás, de todo o
Território Nacional. E, acima de tudo, o Govêrno
desenvolve uma política global, cuidadosamente
planejada, visando a definitiva transformação
daquela
região,
que
quer
desenvolvida,
industrializada e, dessa forma, libertado o seu povo
dos azares da natureza, aos quais tem estado
submetido durante séculos. Trata-se, aqui, de uma
ação de envergadura, de uma batalha decisiva e que
é travada em todos os setores, sempre a partir de
uma política geral de desenvolvimento e mudança
sob o comando do Presidente da República, todos os
órgãos governamentais a travam, não de modo
tumultuado ou demagógico, mas de maneira
uniforme e eficiente. E não se buscam resultados
parciais ou temporários, mas a transformação global
da economia e da situação econômico-social de todo
o Nordeste. Esta uma batalha que não poderia ser
travada e vencida de um instante para o outro, como
num sortilégio, já que visa desde problemas de
emergência até os de um futuro mais distante.
Também não se poderia realizar ação tão ampla,
profunda e renovadora sem que interêsses
momentâneos ou setoriais fôssem atingidos, por
imposição de outros maiores: gerais , e de longo
alcance. É o que, por exemplo, se passa com a
indústria açucareira que, acertadamente, o Govêrno
agora força a modernizar-se e a estruturar-se em
bases econômicas, como desta tribuna já
demonstrou exaustivamente o nobre Senador Arnon
de Mello. A transformação do Nordeste, em têr-

mos tão amplos e profundos – seria melhor dizer,
definitivos – demanda grande esfôrço e, sob vários
aspectos, tempo. O importante é que o processo de
mudança tenha prosseguimento, com segurança, e
se torne irreversível pela disposição firme do
Govêrno Federal; cujos elevados e patrióticos
propósitos. devemos apoiar e, na medida de nossas
fôrças, incentivar.
Sr. Presidente,
Da mesma forma que tenho visão otimista do
Nordeste,
em
cujas
potencialidades
confio
plenamente, antevejo o crescimento econômico e
industrial de Sergipe, que se torna uma fatalidade
por duas razões fundamentais: o empenho
desenvolvimentista
do
eminente
Presidente
Garrastazu Médici, que é partilhado com entusiasmo
pelo povo sergipano, e as imensas riquezas minerais
do meu Estado. Não temo que Sergipe venha a ser
relegado à posição secundária de mero fornecedor
de matéria-prima, o que constituiria discriminação
hoje totalmente improvável, se não impossível. O
Govêrno quer o desenvolvimento de todo o País e
luta, com tôdas suas fôrças e recursos, pela
eliminação das disparidades e desigualdades
regionais. Não seria sequer lógico que agisse de
forma a criar novas desigualdades, ainda mais que, a
esta altura, se tornariam insanáveis. A visão dos
problemas nacionais de homens como o General
Garrastazu Médici, o Ministro das Minas e Energia e
o ilustre General Ernesto Geisel, digno Presidente da
PETROBRÁS, seria bastante para que Sergipe se
sentisse tranqüilo quanto ao seu futuro.
O meu Estado possui situação privilegiada
para a implantação de diversas unidades básicas
petroquímicas, como aqui tenho reiteradamente
dito. As disponibilidades do cloro, resultantes
da eletrólise do magnésio ou dos sais sódicos, bem
como do gás existente em grande quantidade,
justificam e pesarão de modo decisivo na
sua integração no eixo petroquímico que, partindo
de Salvador, se prolongará até o Recife. É
evidente que o Pólo Petroquímico do Nordeste,
localizado na Bahia, propicia oportunidade
inigualável
para
o
enriquecimento
e
a
industrialização de quase todo o Nordeste, e tal
oportunidade jamais seria perdida por um Go-
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vêrno como o atual, pelas razões já expostas e por
outras que adiante aduzirei.
Com raro acêrto a SUDENE salientou que a
ocorrência simultânea, ao longo de um eixo de
aproximadamente 600 km (Bahia–Sergipe–Alagoas–
Pernambuco) de gás natural, petróleo, grandes
reservas de minerais de fosfatos, salgema e sais
potássio-magnesianos, acrescidas da possibilidade
de se dispor de grandes quantidades de cloro, em
região litorânea densamente urbanizada – condição
ímpar no mundo, nota a SUDENE – e a contínua
incorporação de novas reservas de hidrocarboneto
nessa área impõem a urgente implantação de um
complexo químico-mineral no Nordeste.
As possibilidades do Nordeste no setor da
petroquímica são excepcionais, dependendo apenas
da quantificação final das reservas de gás natural
sergipano – de cujo volume, creio, já não mais
podemos duvidar – e de estudos de mercado que
estão sendo realizados, para definição das unidades
petroquímicas que, dentro da economia de escala,
poderão ser instaladas no Nordeste. Calcula-se que
só os campos de Guaricema e de Caioba produzirão
cêrca de dois milhões de metros cúbicos de gás por
dia o que já basta para a instalação de uma planta
de gasolina natural, a partir da qual se poderá pensar
em outras indústrias de vulto para o meu Estado.
Numerosos estudos têm demonstrado essas
possibilidades e, ainda em setembro último, o
brilhante jornalista Orlando Dantas o fêz, em
conferência que proferiu perante alunos da ADESG,
de Sergipe.
Uma primeira análise do gás dos dois
campos da plataforma continental de Sergipe, a que
aludi antes, apresentou os seguintes resultados:
Metano, 70,36%; Etano, 13,17%, Propano, 8,97%;
Isobutano, 2,90%; Butano, 2,57%; Isopentano,
0,90% Hexano, 0,65%. Do isopentano e hexano, e
outras frações mais pesadas, sairia a gasolina
natural para suprir o mercado sergipano, o GLP
(propano e butano) para consumo doméstico, bem
como combustíveis para fins industriais. Com a
separação da corrente enriquecida de gás
sêco (metano) se poderia implantar, em Sergi-

pe, com a colaboração da Petroquisa, uma unidade
para a produção de amônia, metanol e clorados. A
amônia é matéria-prima básica para os fertilizantes
nitrogenados, o que permite venha Sergipe a
produzir nutriente componente da célebre tríade
NPM, de que tanto depende a agricultura moderna,
podendo ainda ser usada para o fabrico de borracha,
fibras de orlon e, através da uréia, fabricar plásticos.
Do metanol, poderemos chegar aos plastificantes de
uso tão generalisado no mundo atual.
É sabido que constitui problema básico da
petroquímica brasileira a produção, em escala
internacional e a preços competitivos, das matériasprimas que alimentam as indústrias de produtos
primários. Das fontes em uso no mundo a mais
importante, pelo baixo custo, é o gás natural, a
despeito das limitações de sua utilização. Já se sabe
que o gás sergipano é rico em ETANO, em
proporção comparável às mais ricas jazidas do
Texas, o que aconselha e até impõe o seu
aproveitamento para a produção de ETANO, tão logo
se confirmem, em definitivo, as grandes reservas que
existiriam em Sergipe.
No setor da petroquímica, Sergipe possui
possibilidades imensas no tocante aos produtos
clorados, com o aproveitamento do cloro e do gás
natural, de Cuja associação poderão surgir inúmeras
indústrias, cujo estudo de viabilidade está sendo
realizado desde já, graças ao apoio entusiástico que
o Governador Paulo Barreto de Meneses vem dando
a assuntos tão decisivos para o Estado. E saliento
aqui o apoio dado pelas classes produtoras,
conforme memorial encaminhado ao Ex.mo Sr.
Presidente da República, elaborado e assinado pelos
dirigentes da Associação Comercial, Federação das
Indústrias e Federação do Comércio do Estado.
Neste memorial, é dado importante apoio à extensão
do Pólo Petroquímico. a Sergipe e à instalação
naquele Estado de uma refinaria da PETROBRÁS
Como grande produtor de petróleo e
dada sua proximidade com o Pólo Petroquímico
do Nordeste, sediado em Salvador, Sergipe
poderá, após estudos apropriados, vir a
ter uma refinaria para a produção de nafta,
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que poderia, inclusive, suprir as necessidades da
petroquímica baiana. Vê-se, aqui, que falar na
localização em Sergipe da nova refinaria da
PETROBRÁS, planejada para o Nordeste, está muito
longe de ser quimera, pois se trata de algo mais do
que plausível e que, conforme os estudos finais a
serem feitos pela PETROBRÁS, poderá mesmo ser
uma imposição de interêsse nacional.
Sr. Presidente, não nos preocupamos com
desvirtuamentos, nem com decisões tècnicamente
erradas, ou mesmo menos acertadas. Para que isto
ocorresse, seria preciso que víssemos o Brasil
noutra situação que não a atual. O eminente
Presidente Médici já se impôs à confiança nacional
e, com especial carinho, do Nordeste. Suas decisões
são sempre fruto de estudos técnicos e se
subordinam, exclusivamente, ao interêsse nacional e
jamais a razões de outra espécie e muito menos
interêsses que tenham a marca de qualquer
discriminação. Seus pronunciamentos aí estão,
incisivos e reiterados, como mais uma vez o fêz ao
anunciar o PRODOESTE. Idêntico sentimento
nacional e igual preocupação técnica caracterizam
todo o atual Govêrno. Na PETROBRÁS, vemos um
homem excepcional, verdadeiramente homem
excepcional, verdadeiramente de escol, o General
Ernesto Geisel, sôbre cuja atuação jamais se poderia
argüir eiva alguma de se pautar por critérios em
desacôrdo com a melhor técnica e o interêsse geral
do País. Natural, portanto, a nossa tranqüilidade com
relação ao futuro de Sergipe. E o povo sergipano
possui a mesma fé, fruto da confiança que tem nos
estadistas e administradores do porte dos que
decidirão assuntos de tamanha relevância para
Sergipe, o Nordeste e todo o Brasil.
Sr. Presidente, é com tranqüilidade – repito –
que encaramos o futuro de Sergipe: tenho, como
a Nação inteira, conhecimento de suas grandes
riquezas; confio plenamente, como também a
gente sergipana, nos homens que dirigem o País.
Razão alguma há para temer ou duvidar do futuro.
Recordo-me, ainda, das palavras do eminente
Presidente Médica, quando, em 10 de abril de
1970, ao inaugurar o Sistema Nacional de Te-

lecomunicações dos Estados de Sergipe, Alagoas e
Pernambuco, no Recife, me dizia: "Sergipe é hoje
um Estado pequeno em tamanho, mas no futuro será
o gigante do Nordeste.
Sei e tenho absoluta segurança de que nada
deterá a marcha do progresso dêste País. E, da
mesma forma, confio no futuro do meu Estado, por
cujos interêsses, no entanto, é preciso lutar sempre
mais, sem desfalecimentos! E a tanto me
impulsionam a minha fé e o meu amor a terra
sergipana! (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello.
O orador, por intermédio da Mesa, solicita aos
Srs. Senadores que não aparteiem, em razão de
pretender discorrer sôbre assunto da maior importância
e temer que os apartes lhe tirem o tempo necessário ao
desenvolvimento da tese que pretende expender.
O SR. ARNON DE MELLO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, começo por confirmar
as palavras de V. Ex.ª Rogo aos meus eminentes
Pares que não dêem apartes a fim de que eu possa
terminar êste pronunciamento dentro do tempo
regimental. Honra maior não há, para quem ocupa
esta tribuna, especialmente para mim, do que
receber apartes dos nobres colegas, que assim
abrilhantam o que aqui se diz e engrandecem quem
aqui fala. Mas o Regimento da Casa é extremamente
exigente em matéria de tempo, já estamos no fim
dos nossos trabalhos legislativos de 1971 e eu não
desejo se encerre êle sem resumir da tribuna o que
nós, do Nordeste, apontamos como medidas
necessárias ao bom sucesso da política de
desenvolvimento da região, tão firmemente
empreendida e defendida pelo Presidente Médici.
DEVER IMPRESCINDÍVEL
Senhores Senadores, no decorrer do ano
que finda, tive ensejo de por várias vêzes ocupar
esta tribuna para tratar de assuntos ligados ao
Nordeste. Honrado com a indicação da COCENE
para estudar os efeitos da Legislação Tributária em
relação à região, animei-me a ampliar meus es-
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tudos no sentido de descobrir as causas mais
remotas e os fatores de agravamento do
subdesenvolvimento nordestino. Recorri, então, tanto
às estatísticas e aos técnicos como a homens
públicos com experiência de administração e de
govêrno e com conhecimento dos problemas do País
e vivência das realidades regionais e nacionais.
Quis, assim, melhor corresponder à confiança
do meu Partido, atendendo ao mesmo tempo às
inspirações dos que me elegeram. Grande é,
Senhores Senadores – todos nós bem o sabemos –
a responsabilidade de quem recebe o mandato
popular. A simples vitória eleitoral, que assegura o
posto político, não nutre o homem público para o
cumprimento ao longo dos anos de sua missão. Êle
há de estar permanentemente atento no captar os
anseios do povo para dar, como lhe compete,
contribuição efetiva à solução dos problemas da
comunidade,
estudando-os,
debatendo-os,
esclarecendo-os, na busca incessante dos caminhos
que levarão ao bem-estar coletivo. Não nos elege o
povo, ademais, para sermos servidos, mas para
servir. O mandato de que nos unge é antes um
munus, um dever imprescritível que nos cumpre
desempenhar com profundo sentimento de missão,
se quisermos ser dignos de viver. E atuando como
militante do bem comum sem nunca temer a
verdade. "Eu não sou nada – dizia Lincoln – mas a
verdade é tudo". E a verdade é compromisso de
honra de quem detém a confiança do povo. Deus
nos livre de faltar a essa confiança, confiança
coletiva e, por isso mesmo, nunca postergável.
AUTENTICIDADE DO MANDATO
Não é outro o procedimento do orador que
aqui fala nem de quantos integram esta Casa,
vitoriosos do último pleito eleitoral, dos mais
disputados dêste País.
A autenticidade dos nossos mandatos se
afirma no reconhecimento da lisura das eleições
por parte de tôdas as correntes partidárias, na
pureza da fonte de onde emanamos. Meses
antes de sua realização, governistas e oposicionistas
tiveram gratuitamente ao seu dispor, para
propaganda, por duas horas diàriamente, tôdas as

emissoras de televisão e de rádio do País. E através
dêles, pelas palavras de crítica dos oposicionistas e
pelas palavras de defesa dos governistas, o povo foi
esclarecido da verdade e votou com conhecimento
de causa e livremente. Muitos de nós tivemos a
confirmação dos nossos mandatos – uns vindos de
outros postos eletivos e outros reeleitos Senadores –
e nos mantemos fiéis à responsabilidade que nos
pesa. Só o futuro dirá melhor o que temos feito neste
difícil período da vida política brasileira em favor da
solução dos nossos problemas. Cada um de nós dá
o melhor de si mesmo no desempenho da sua tarefa.
E manda a justiça acentuar que nunca, em nenhuma
fase da história nacional, houve um Senado que
superasse o atual em valôres humanos e em
serviços prestados à causa nacional.
DUAS PREOCUPAÇÕES
Senhor Presidente, duas preocupações e dois
objetivos me dominaram ao ocupar a tribuna no
decorrer dêste ano. Ante o quadro de miséria da
minha região, que tanto sensibilizou o Presidente
Médici, procurei contribuir dentro da limitada área de
minhas atribuições para acelerar o processo de
desenvolvimento do Nordeste, lutando pela redução
das disparidades existentes entre êle e o Centro-Sul,
das diferenças entre os nossos Estados mais e
menos pobres, das desigualdades de crescimento
entre a zona rural da agropecuária e a zona urbana
da indústria e dos serviços, dos desequilíbrios dentro
de cada setor econômico.
Anima-me um objetivo de âmbito nacional e de
caráter
eminentemente
econômico,
qual
o
desenvolvimento equitativo, a justa distribuição de
seus efeitos em têrmos espaciais e setoriais,
para que, afinal, o Nordeste dê contribuição
decisiva à construção do Brasil Grande e do Brasil
Gente.
A preocupação de natureza econômica se
completa na de natureza social, com o promover uma
distribuição da renda e dos frutos do progresso
econômico mais justa entre os habitantes dos Estados
e das micro-regiões do Nordeste. O nordestino haverá
de ser o nosso objetivo prioritário. Evidentemente
o desenvolvimento não se faz concentrado em
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poucas regiões e em benefício de poucos, mas timula também a drenagem dos nossos minguados
expandido por todo o território nacional e por todos recursos para os centros produtores do Centro-Sul.
os brasileiros, de acôrdo, aliás, com o que prega em
seus pronunciamentos e diretrizes o Presidente
DUAS SUGESTÕES
Médici, os quais vão cada dia se tornando mais
realidade e precisam o quanto antes se efetivarem
Senhor Presidente, duas sugestões me
de todo.
permito renovar aqui para impedir essa crescente
drenagem de recursos, de que resulta o
ICM E TROCAS
enfraquecimento do mercado interno.
A primeira seria a divisão ao meio do ICM
Senhor Presidente, depois de referir tais entre o Estado produtor e o Estado consumidor, o
propósitos que me animam, volto brevemente a um que beneficiaria a ambos; tanto não adianta produzir
tema que tratei de modo exaustivo em outros sem ter a quem vender.
pronunciamentos: o das desfavoráveis relações de
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
intercâmbio do Nordeste, que mantém no seu um aparte?
balanço comercial um importante saldo positivo com
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador
o estrangeiro e um não menos expressivo saldo Eurico Rezende, sabe V. Ex.ª com que honra, com
negativo com o resto do Brasil.
que alegria, com que orgulho eu recebo sempre seus
Sabemos que o superavit com o estrangeiro apartes. Mas V. Ex.ª não estava no Plenário quando
decorre da troca de produtos aos preços do pedi...
mercado internacional, enquanto o deficit com o
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
resto do Brasil resulta do intercâmbio de produtos ilustre Senador Eurico Rezende não estava no
aos preços do mercado interno, isto é, de recinto quando foi solicitado ao Plenário, que não
produtos protegidos da concorrência externa pela aparteasse o orador, de vez que S. Ex.ª tem um ,
barreira aduaneira e onerados pela tributação discurso longo. a proferir e temeroso. está de não
interna.
dispor de tempo para ultimá-lo.
Em outras palavras, em lugar de utilizar seu
O SR. EURICO REZENDE: – Eu capitulo diante
saldo positivo em dólares para adquirir no da crueldade necessária, da advertência da Mesa.
estrangeiro, a preços e outras condições mais
O SR. ARNON DE MELLO: – Não é
favoráveis, os produtos necessários ao seu advertência, é um pedido.
desenvolvimento, o Nordeste vem empregando
O SR. EURICO REZENDE: – É uma
êsses recursos para comprar os mesmos artigos crueldade necessária para que V. Ex.ª possa
sobretudo no Centro-Sul do Brasil, e tais artigos, contemplar a Casa e a Nação com essa sua
além de em geral bem mais caros que os similares constância em focalizar temas realmente de grande
estrangeiros, estão ainda onerados pelos tributos repercussão. Eu me curvo a essa advertência.
internos, principalmente pelo ICM, cujas receitas são
retidas em sua quase totalidade nos Estados
SEGUNDA SUGESTÃO
produtores.
Assim, enquanto o Centro-Sul
do Brasil
O SR. ARNON DE MELLO: – A segunda
desenvolveu seu parque industrial com a importação de sugestão que faria ao Presidente da República
equipamentos estrangeiros, a preços do mercado seria a dispensa da cobrança do ICM sôbre bens de
mundial e ainda com câmbio favorecido, o Nordeste é capital considerados pela SUDENE essenciais
obrigado, para industrializar-se, a recorrer às compras ao desenvolvimento do Nordeste, o que contribuiria.
de equipamentos brasileiros por preços bastante mais para acelerar o crescimento econômico da Região.
elevados que os similares estrangeiros, ainda Cumpre destacar que, com isso, não pleiteio
porque incluem os impostos e taxas internos, sobretudo para o Nordeste um sistema semelhante ao
o ICM. O processo de industrialização do Nordeste existente dentro dos limites da Zona Franca
é assim dificultado pelo ICM, que promove e es- de Manaus. A isenção dos tributos internos
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seria apenas para os bens de capital indispensáveis
ao desenvolvimento do Nordeste, e não, como
ocorre naquela Zona Franca, para todos os produtos,
inclusive bens de consumo.

contento e pouco contribuiu para a solução dos
problemas do setor, tal qual destaquei em discurso
aqui pronunciado em outubro último sôbre o modêlo
econômico adotado no Nordeste. Não quer isso dizer
que defenda eu a extinção do sistema de incentivos
SUDENE
ou o fim da SUDENE, tanto considero que ao seu
funcionamento deficiente é que se devem debitar os
Senhores Senadores, não me restringi, no maus sucessos, corrigíveis, conseqüentemente, pela
desempenho da missão que me foi confiada, ao boa execução da legislação vigorante a respeito.
exame da política tributária, baseada no ICM e ao
regime de trocas, mas procurei examinar, além de
INSUCESSOS
outros aspectos da problemática regional, o
comportamento da SUDENE, do Banco do Nordeste
Fácil parece fazermos a verificação de tais
do Brasil e do Instituto do Açúcar e do Álcool, bem insucessos, se examinarmos os números constantes
como o funcionamento do mecanismo de incentivos dêsse documento da própria SUDENE. Êles
fiscais do sistema de 34/18 e as perspectivas do PIN comprovam que os projetos agropecuários
e do PROTERRA.
representaram apenas 24,17% dos recursos dos
Ninguém desconhece os bons resultados da incentivos fiscais previstos e 14,33% dos
atuação da SUDENE na implantação de extensa e efetivamente
liberados
Mereceu,
assim,
a
complexa infra-estrutura econômico-social no agropecuária menos de 1/4 dos recursos do sistema
Nordeste, afirmada através, de modernas rodovias, 34/18, embora a população rural represente 58,2%
melhores meios de telecomunicação, maior oferta de da população total do Nordeste, ou seja, de acôrdo
energia elétrica, mais ampla rêde de ensino e saúde; com o censo demográfico de 1970, 16.383.605
melhores habitações. Mas o espírito construtivo dos habitantes para 28.150.068.
meus pronunciamentos não me permitiria deixar de
ver as deficiências do sistema, fundamentalmente
DESIGUALDADES INTRA-REGIONAIS
geradas pela incapacidade de expandir, na escala e
forma razoáveis, a produção e a produtividade dos
A distribuição geográfica dos recursos do
setores agropecuários e industrial.
sistema do 34/18 tenderá a acentuar as
Na agropecuária, a ampliação da superfície desigualdades intra-regionais. Dos dez Estados
cultivada e a incorporação de novas terras integrantes do Polígono da "Sêca, a Bahia,
possibilitaram
o
aumento
da
produção Perrambuco e Paraíba absorveram, no seu conjunto,
antieconômica, sem objetivar a produtividade, vale cêrca de 3/4 dos recursos dos incentivos do sistema
dizer com o sacrifício do proprietário e do trabalhador 34/18, num total de Cr$ 3.707.104 previstos e Cr$
rural. Não houve, em tais condições, modificação da 1.327.296 liberados:
extrema desigualdade na distribuição da renda, com
Bahia
– Previsto: Cr$1.162.305.000,00
baixos níveis para a grande maioria da população, (31,38% do total geral) – Liberado: Cr$ 506.172
que continuou sem poder aquisitivo, incapaz de (38,14%. total geral).
absorver o produto industrial da Região.
Pernambuco – Previsto: Cr$ 774.328.000,00
(20,10% do total geral) Liberado: Cr$ 327.657
INCENTIVOS FISCAIS
(24,69% do total geral).
Paraíba – Previsto: Cr$ 440.392.000,00
A relação completa dos projetos aprovados e (12,13% do total. geral). – Liberado: Cr$ 147.383
capacitados para absorverem recursos dos incentivos (11,11% do total geral).
fiscais, tal como se apresentava, em 31 de agôsto de
Totais gerais: 63,61% – 73,94%.
1971, demonstra, de maneira ofuscante, que o
Assim, a Bahia obteve a liberação de 43,55%
mecanismo do sistema do 34/18 não funcionou a dos recursos que lhe foram.
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distribuídos pela SUDENE; Pernambuco 44,02% e
Paraíba 32,80%.
Enquanto isso, como se vê do quadro que
junto a êste pronunciamento, Sergipe, Piauí
e Alagoas, Estados mais pobres e mais dependentes
da agropecuária, receberam, no total, 9,66%
dos recursos previstos e 2,64% dos recursos
liberados:
Sergipe – Previsto: Cr$ 27.292.000,00 (0,74%
do total geral) – Liberado: Cr$ 9.171.000,00 (0,69%
do total geral).
Piauí – Previsto: Cr$ 133.593.000,00 (3,61%
do total geral). – Liberado: Cr$ 9.640.000,00 (0,73%
do total geral).
Alagoas – Previsto: Cr$ 196.865.000,00
(5,31% do total geral). – Liberado: Cr$ 16.254.000,00
(1,22% de total geral).
Sergipe conseguiu a liberação de 33,60% dos
recursos a êle distribuídos pela SUDENE, Piauí,
7,22% e Alagoas 8,26%.
DESIGUALDADES ENTRE SETORES
O setor agropecuário foi muito menos
beneficiado do que o industrial, pois absorveu
apenas 24,17% dos recursos previstos e 14,33% dos
liberados, enquanto o setor industrial absorveu
71,84% dos recursos previstos e 84,55% dos
recursos liberados.
Ainda mais: os poucos benefícios recebidos
pela agropecuária foram concentrados em alguns
Estados mais favorecidos econômicamente, como se
vê no quadro que aqui junto. E foram concedidos a
grandes e médios proprietários, pois só êles dispõem
de condições financeiras e técnicas para elaborarem
e obterem a aprovação de seus projetos para a
captação dos incentivos fiscais. Assim, os pequenos
proprietários, que representam cêrca de 92% do
número total de proprietários rurais no Nordeste,
permaneceram à margem do sistema.
Por outro lado, como já acentuei em discurso
anterior, o modêlo não gerou maior número de
empregos rurais, nem beneficiou o pequeno
proprietário e o trabalhador rural.
Em
suma:
além
de
não
se
ter
promovido
o
desenvolvimento
econômico
em
escala
correspondente
aos
recur-

sos investidos, não houve benefício social. Bem pelo
contrário, na agropecuária, o incentivo fiscal
funcionou como um instrumento de concentração da
renda rural em poucas regiões de alguns Estados
menos pobres e nas mãos de poucos proprietários.
OS NÚMEROS
Os números dizem melhor da realidade e
falam mais alto que as palavras sôbre a
desigualdade na distribuição de recursos do 34/18.
Se examinarmos como foram realmente distribuídos,
per capita, verificaremos que à Bahia coube Cr$
155,00 de tais recursos por habitante, enquanto
Sergipe recebeu em média Cr$ 30.00. Isso, quanto a
recursos previstos, mas, no que se refere aos
recursos liberados, a desigualdade é maior. A Bahia
recebeu Cr$ 67,00 por habitante e o Piauí Cr$ 6,00.
Confrontando essa distribuição de recursos
entre a população rural e a urbana, vemos que a
Paraíba teve em média, para a agropecuária, Cr$
119,00 por habitante, enquanto Sergipe recebeu Cr$
7,00. Isso em recursos previsto; mas, em recursos
liberados, coube à Paraíba, por cada habitante
ruralista Cr$ 36,00, e a Sergipe Cr$ 2,00. A
população das áreas de menor renda per capita foi,
assim, menos beneficiada que a de renda mais
elevada.
No caso da população urbana, por cada
habitante, recebeu a Bahia Cr$ 338,00 e o Piauí Cr$
19,00, – dos recursos previstos. Dos recursos
liberados efetivamente, a Bahia recebeu Cr$ 153,00
e o Piauí Cr$ 1,33.
PROVIDÊNCIAS SALUTARES
O atual Govêrno, ante tal quadro, adotou, com
o objetivo de suprir as falhas dos incentivos fiscais
no setor agropecuário e em outros setores,
providências salutares, tais como o Programa de
Integração Nacional (PIN), o Programa Especial de
Crédito Rural Orientado para o Norte-Nordeste e o
Programa de Redistribuição e Estímulo à
Agroindústria do Norte-Nordeste.
Tais iniciativas, porém, como já referi desta
tribuna, ainda não foram regulamentadas ou
devidamente implementadas como seria desejável.
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Mantendo íntegra a sua confiança na vontade
é decisão do Presidente Médici para alterar as
condições de desenvolvimento econômico-social da
Região, o proprietário rural nordestino não melhorou
ainda de situação, que está agravada, aliás, por não
se ter podido êle recuperar dos efeitos da sêca sôbre
sua produção. Em Alagoas, conforme declarei aqui
na semana passada, a calamidade continua a
flagelar a área sertaneja, que acabo de visitar, e os
agricultores não têm mesmo com que pagar os seus
compromissos financeiros.
SETOR INDUSTRIAL
No setor industrial, o sistema de incentivos
fiscais determinou o aparecimento ou a modernização
de emprêsas que utilizaram com maior intensidade o
fator "capital", naturalmente escasso, do que o fator
"trabalho". naturalmente abundante. Citei êstes
números em um de meus pronunciamentos: a
industrialização do Nordeste proporcionou, entre 1960
e 1970, a criação de apenas 154.000 empregos diretos
ou 600.000 empregos indiretos, quando a população
ativa dessa região era em 1970 de cêrca de 8,4
milhões de pessoas. E os empregos urbanos gerados
em 1970 (até novembro). no total de 52.318, foram em
menor número que em 1969, no total de 62.000, e
êstes em menor número que em 1968, quando se
criaram 66.000 empregos. Tais números são
alarmantes, tanto mais quanto a população nordestina
recenseada, que em 1º de setembro de 1960, era de
22.661.000, e em 1º de setembro de 1970 se elevava,
28.136.000, aumentou em 5.552.500 pessoas, ou seja,
2,2%; e a população econômicamente ativa, em 1960
de 7.105.000 de pessoas, elevou-se para 8.362.000
em 1970, ou seja, 1,6%. Carecíamos, assim, ter criado
bem maior número de empregos, mas a verdade é que,
mesmo entre os empregos criados, se incluem os
subempregos e os emprêgos disfarçados. Cumpre fixar
que as estatísticas de que me sirvo merecem fé, pois
são do magnífico trabalho do Banco do Nordeste do
Brasil "Perspectiva do Desenvolvimento do Nordeste
até 1980".
O sistema não absorveu, assim, na proporção
necessária, a fôrça-de-trabalho existente nas
zonas urbanas. Parte importante dela, tirada
a que se evadiu para o Centro-Sul, se não per-

manece em situação de desemprêgo ostensivo, vive
em subemprego no setor de serviços, consumindo
não produzindo, "pêso" e não "mola" no processo de
crescimento econômico regional, o que entrava o
desenvolvimento e perturba também a tranqüilidade
social.
SISTEMA INEFICIENTE
Tudo isso afirmei eu nos últimos meses, com
maiores detalhes e com farto material estatístico,
demonstrando que a indústria nordestina, apesar de
densamente capitalizada e moderna, não é
necessàriamente eficiente, uma vez que, por um
lado, não conta com um mercado interno que
possibilite a produção na escala necessária, e, por
outro lado, não aproveita os recursos naturais e
humanos abundantes na Região e dentro daqueles
setores, com vantagens absolutas ou relativas em
relação ao resto do Brasil.
Demonstrei
também
que
essa
indusdustrialização não contribuiu para reduzir as
disparidades entre o Nordeste o resto do Brasil, pois
a participação dessa Região na renda gerada pelo
setor industrial brasileiro, que era de 9,7% em 1947,
tem permanecido desde 1961 em tôrno de 7,5%. E,
como antes frisei, provocou o aparecimento de
maiores discrepâncias intra-regionais, os recursos
dos incentivos fiscais concentrando-se em algumas
áreas litorâneas dos Estados menos pobres da
Região, como Bahia e Pernambuco. Os dados que a
respeito aqui cito não podem sofrer contestação de
vez que são do levantamento feito pela SUDENE dos
projetos aprovados e capacitados para absorverem
recursos dos incentivos fiscais.
Em resumo: o sistema de 34/18, aplicado na
indústria, não valorizou o homem do Nordeste, que
continuou
marginalizado
do
processo
de
desenvolvimento, não promoveu a justa e adequada
distribuição da renda, não determinou o
aparecimento de um setor econômicamente
eficiente, não contribuiu para atenuar os desníveis
entre essa Região e o resto do Brasil, e provocou o
aparecimento de maiores disparidades entre os
Estados do Nordeste, pois os recursos foram
preponderantemente concentrados nas regiões mais
favorecidas dos Estados menos pobres.
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PREVISÃO DE RECURSOS
A própria SUDENE nos informa que o
funcionamento dos incentivos fiscais para a
agropecuária e a indústria é bloqueado pelas
dificuldades para a captação de recursos do sistema
do 34/18, que atrasam a execução dos projetos e
encarecem seu custo. A SUDENE não faz
evidentemente previsão dos recursos arrecadáveis
para aprovar os projetos. Daí o número imenso
dêles, aprovados sem quaisquer recursos liberados
ou com recursos insuficientes.
Para evitar tal desequilíbrio, à SUDENE
cumpriria só aprovar projetos dentro da receita
prevista de recursos do 34/18. Na reavaliação dos
incentivos fiscais, a cada setor ou a cada região
deveria caber o montante justo, de acôrdo com uma
escala de prioridade que considerasse: a) a
localização do investimento, com preferência para as
regiões mais pobres e os setores menos favorecidos;
b) o número de empregos gerados; c) a
produtividade.

DEFICIT IMPRESSIONANTE

Êsse deficit de Cr$ 1.459,8 milhões, existente
em 31 de agôsto passado, tenderá a ampliar-se
consideràvelmente, desde que mantidas as
condições prevalecentes nos últimos doze meses.
Como todos sabem, além da SUDENE, outros
organismos de desenvolvimento regional e setorial,
como a SUDAM, EMBRATUR, IBDF e SUDEPE
estão confrontados com deficits semelhantes entre
os recursos arrecadados e os recursos previstos
para aplicação nos seus projetos. Pode-se avaliar
em Cr$ 6 bilhões o deficit total do sistema de
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e
o desenvolvimento setorial.
Diante dêsse impressionante deficit, que,
repita-se, deverá aumentar bastante nos próximos
meses se não forem tomadas determinadas
providências, é natural que a SUDENE, a SUDAM, o
IBDF, a EMBRATUR, a SUDEPE, os Governos
estaduais e os próprios empresários disputem entre
si os escassos recursos existentes. O grande e único
beneficiário dessa disputa é a pessoa. jurídica
DIFICULDADES DE CAPTAÇÃO
disposta a aplicar recursos nesse mecanismo de
incentivos fiscais regionais e setoriais; a qual se
As causas das dificuldades na captação de aproveita da situação competitiva para impor suas
recursos parecem perfeitamente identificáveis condições, inclusive as elevadas e crescentes "taxas
através de dados estatísticos.
de captação".
Segundo o documento já referido e elaborado
pela SUDENE, em 31 de agôsto último o montante
AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA
total de incentivos fiscais do 34/18 previstos para os
projetos aprovados, inclusive os de pesca, turismo,
Anote-se que êsse deficit entre os recursos
energia elétrica e telecomunicações, era de Cr$ liberados e os recursos previstos , é maior na
3.704.104 milhões, mas apenas haviam sido liberados agropecuária do que na indústria.
cêrca de 35,83% dêsse total, ou seja, Cr$ 1.327.296
Alguns exemplos, retirados de documento da
milhões. O Balancete-Geral do Banco do Nordeste do SUDENE, são estarrecedores: dos 15 projetos
Brasil, mostra que, nessa data, estavam depositados agropecuários do Piauí, 8 não conseguiram levantar
nas suas contas, para efeito de aplicação em projetos sequer um centavo de incentivos fiscais, e um que.o
baseados no sistema do 34/18, tão-sómente Cr$ 881 conseguiu – a Companhia Brasileira de Carnes e
milhões. Havia, portanto, um deficit real de ordem de Derivados, de Canto do Buriti – captou apenas Cr$
Cr$ 1.495,800 milhões entre os recursos previstos e 25.339,00 de um total previsto de Cr$ 12.283.125,00,
os recursos captados.
e outro
Com uma demanda de recurso bastante
Agropecuária do Piauí S.A. – AGROPEC, de
superior à respectiva oferta, é inevitável o Teresina – captou Cr$ 212.751,00 de um total
aparecimento de taxas irregulares de captação, que previsto de Cr$ 5.020.125,00.
variam conforme as maiores ou menores perspectivas
A demora na captação por parte de
de lucros seguros e rápidos, chegando, em alguns recursos ou da totalidade dêles torna inviável a
casos, a 30%, quando o limite legal é de 5%.
execução dos projetos, cujo custo, com a inflação e a
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elevação das taxas de captação, cada ano se eleva
de maneira astronômica.
Indispensável se faz, em tais condições,
urgente
reavaliação
do
funcionamento
do
mecanismo
de
incentivos
fiscais
para
o
desenvolvimento regional e setorial, a fim de que
sejam corrigidas suas atuais deficiências. Só dessa
forma poderá o mecanismo em aprêço, cujo
funcionamento atual contribui para agravar as
disparidades,
converter-se
em
um
efetivo
instrumento para atenuar os desequilíbrios inter e
intra regionais e setoriais.
DISTRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS
Ainda a propósito de incentivos, face às
dificuldades de captação dêles para o Nordeste,
estimaria repetir palavras do economista Rômulo de
Almeida, da qual se valeu o eminente Senador
Virgílio Távora no seu notável Relatório:
"O regime de incentivos fiscais foi avaliado por
A. Hirschman e Rubens Costa. Cremos existir
consenso entre os estudiosos que o aludido regime
constitui uma grande invenção brasileira. Do seu
êxito fundamental não temos dúvida. A nossa dúvida
é sôbre o acêrto da introdução de numerosos
esquemas competindo com os recursos do esquema
nordestino antes de consolidar o desenvolvimento de
uma região com 30 milhões de habitantes e recursos
capazes de responder ao esfôrço nacional de
investimento."
Senhores Senadores, não compreendo –
sinceramente o digo – porque distribuiram os incentivos
por tantos órgãos mais ou menos desligados dos
interêsses nordestinos, quando sabemos como
estamos pobres e carentes dos recursos que êles nos
proporcionam. Viaja-se pelo Nordeste e só se vêm
obras realizadas pelo Govêrno Federal, porque os
nossos Estados, especialmente com o atual regime
tributário, nem dinheiro têm para pagar o funcionalismo,
que vive geralmente em atraso.
Muito menos entendo, Senhores Senadores –
sinceramente o digo – o critério adotado para a
distribuição dos incentivos fiscais entre os mencionados
organismos, e desde logo acentuo que, se o modêlo
da SUDENE era falho ou os seus dirigentes não o

conduziam a contento, se mudassem os modelos e
os homens, antes de decepá-la. Não se corta a mão
de quem jogou uma pedra e quebrou o vidro, nem se
abandona o automóvel que apresentou defeito e
nos deixou na estrada. Há para tudo correção e
consêrto.
A SUDENE a cada ano reduz sua
porcentagem de incentivos, que de 65% em 1968 é
hoje de 47,3%, enquanto ao IBDF se elevou de 2%
em 1968 para 18,7% em 1971 e a SUDEPE de 6% a
9,9%, a EMBRATUR de 4% em 1969 a 4, 1% em
1971, e a SUDAM apenas diminuiu 2%: 22% em
1968 passou a 20% em 1971. Por que, Srs.
Senadores, essa distribuição? Que critério de
interêsse econômico e social foi seguido para
atribuição de recursos em tais percentagens?
Atendeu-se, porventura, ao fator econômico,
isto é, produção por capital investido no tempo?
Cuidou-se do aspecto social, visando à renda social
por emprêgo criado? Considerou-se o interêsse
político no plano da unidade nacional, da
tranqüilidade interna etc.? Aí ficam as perguntas que
pedem resposta, e resposta positiva.
Cabe, no entanto, acentuar a que situação se
reduzirá a SUDENE, nos têrmos do Relatório da
Comissão de Estudos do Nordeste:
"As deduções para aplicação no Nordeste, que
eram de 65% do total dos incentivos em 1968,
decresceram sucessivamente para 56% em 1969,
54% em 1970, até atingir 47% em 1971. Tomando
por base o Estado de São Paulo, que representa
50% das deduções totais, em 1971, essa
percentagem reduzir-se-á a 40%! A queda
observada na participação da SUDENE é das mais
bruscas, pois se reduziu em 30% em três anos! O
reflorestamento, por seu turno, multiplicou de quase
dez vêzes a sua participação inicial e, de 70 a 71, de
três vêzes."
PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS
Senhores Senadores, resumindo quanto já
disse desta tribuna em meus pronunciamentos sôbre
o Nordeste, e depois de examinar novos números
oficiais e verificar fatos que ali se desenrolam,
posso sintetizar assim as providências que me pare-
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cem cabíveis para a solução dos problemas
nordestinos:
1) implementar com a maior urgência o
PROTERRA, através-de programas devidamente
articulados para ampliar e melhorar a produção
agropecuária, para aperfeiçoar a rêde de
comercialização, para ativar a agroindústria e para
incentivar a exportação;
2) proceder a uma reavaliação do
funcionamento dos incentivos fiscais para o
desenvolvimento regional e o desenvolvimento
setorial, introduzindo-se em conseqüência as
necessárias correções para que êsse mecanismo
guarde um equilíbrio entre a demanda e a oferta de
recursos e para que êsses recursos sejam
rigorosamente
aplicados
na
redução
das
disparidades econômicas e sociais entre regiões e
setores, ricos e pobres.
Paralelamente, como ponderei em outras
oportunidades nesta tribuna, providências devem ser
tomadas para simplificar e aperfeiçoar a
administração
de
tais
mecanismos
de
desenvolvimento do Nordeste, hoje entregue a cêrca
de 100 órgãos federais, que funcionam de modo
precário e sem a indispensável articulação, com
programas próprios e não raramente contraditórios.
Como mencionei em ocasião anterior,
sómente dentro do Ministério do Interior existe cêrca
de uma dezena de órgãos nessa situação.
Em março dêste ano, com o objetivo de fazer
uma verificação mais ampla da marcha das
providências que determinou para atender aos
flagelados da sêca, o Sr. Presidente da República
enviou ao Nordeste tôda a sua Assessoria Especial,
composta de bons brasileiros que no silêncio
trabalham patriòticamente pelo Brasil servindo ao
Govêrno de S. Ex.ª Lá estiveram o Sr. Coronel
Manso Neto, o Sr. Coronel Leo Etchegoyen, o
Professor Roberto Médici e o Conselheiro Raul
Fernando Leite Ribeiro. Embora rápida a viagem,
encontraram-se os emissários do Chefe dá Nação
com os dirigentes da SUDENE e do Banco do
Nordeste e visitaram Currais Novos e Crateús, onde
dez meses antes estivera o Presidente. Excelentes
foram os resultados da viagem não sòmente porque
verificaram os emissários a boa execução das

medidas tomadas em obediência às ordens do Sr.
Presidente da República, mas ainda porque
trouxeram a S. Ex.ª o testemunho da gratidão do
povo nordestino e, o que é mais importante, o
testemunho da confiança e da fé daquela boa gente
sofredora antes mergulhada na desilusão e no
desespêro.
Permito-me, então, sugerir, ao fim da nossa
Sessão Legislativa dêste ano e às vésperas da
execução do PROTERRA, que o Sr. Presidente da
República envie de novo ao Nordeste seus
assessores especiais para que façam uma avaliação
da ação dos diversos órgãos do Govêrno Federal na
Região, na base dos pronunciamentos e das
diretrizes de S. Ex.ª, que, assim, melhor poderá
tornar novas decisões correspondentes aos objetivos
que todos colimamos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– A Presidência lamenta lembrar a v. Ex.ªque
sòmente dispõe de 5 minutos para terminar seu
discurso.
O SR. ARNON DE MELLO: – Muito obrigado,
Sr. Presidente
RAZÕES DA SUGESTÃO
Srs. Senhores, animo-me a fazer tôdas estas
sugestões ao Sr. Presidente da República tendo bem
vivas na memória as sábias palavras com que S.
Ex.ª, em momento histórico sumamente grave da
vida nacional, tanta confiança e fé infundiu no povo
brasileiro
apreensivo
e
traumatizado
pelos
acontecimentos de então. A 7 de outubro de 1969,
depois de muito resistir a aceitar a Chefia da Nação
que lhe foi imposta como "um dever a cumprir",
pediu, entre outras coisas, o Presidente Médici, ao
micro-fone da rêde brasileira de emissoras de rádio e
televisão: as sugestões.
"Na marcha para o desenvolvimento, o
povo não pode ser espectador. Tem de ser o
protagonista principal. Daí, o apêlo que, nesta
oportunidade, dirijo ao País: que todos os indivíduos,
classes, organizações sociais e políticas e centros
culturais, em todos os recantos do território nacional,
formulem os seus programas e reivindicações
para o momento presente. Asseguro que ne-
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nhuma sugestão deixará de ser devidamente
apreciada. Mobilizarei, para êsse estudo e análise,
não só os órgãos de planejamento, mas, inclusive,
as diversas instituições de pesquisas – civis e
militares – a fim de realizar o levantamento global
das sugestões e a adequada formulação da sua
síntese."
"O NORDESTE HAVERÁ DE MUDAR"
Senhor Presidente, penso exprimir um
sentimento geral se disser que todos nós desta Casa
estamos solidários com o Chefe da Nação no seu
empenho de quebrar a barreira do atraso do
Nordeste, e bem avaliamos a responsabilidade que
assumiu perante o povo nordestino e brasileiro e
perante a própria História, ao aceitar, revoltado
contra a miséria e o sofrimento em que encontrou o
Nordeste, o desafio de combater e vencer o atraso
regional. Declarou S. Ex.ª em Recife, depois de
visitar as áreas mais atingidas pela sêca em julho do
ano passado:
"Ao fim desta viagem de que retorno ainda
mais determinado a cumprir minha missão, quero
dizer ao povo do Nordeste que não lhe prometo
nada, não prometo milagre, nem transmutação, nem
dinheiro, nem favores, nem peço sacrifícios, nem
votos, nem mobilizo a caridade. Só digo é que tudo
isso tem de começar a mudar.
Apelo à consciência nacional, para que todos
os brasileiros sintam que o Nordeste não é um
problema distante, não pertence só ao nordestino,
mas é um problema nacional, que toca à
sensibilidade e ao brio de todos nós.
E hoje, nesta cidade do Recife, perante
Governadores e Ministros, pensando no povo,
particularmente no povo nordestino, quero dizer que
não me sinto com podêres e dons para fazer
milagres, mas tenho firmeza, confiança e decisão
para proclamar à Nação inteira que, com a ajuda de
Deus, o Nordeste afinal haverá de mudar."
Somos 66 Senadores, dos quais 30
representantes dos Estados integrantes do Polígono
da Sêca. Mas há Senadores eleitos por outros
Estados que são filhos do Nordeste, como o digno

representante da Guanabara, Senador Nelson
Carneiro, Líder do MDB, Partido de que é dirigente o
eminente Senador Ruy Carneiro, da Paraíba, que
aqui se tem afirmado pela isenção patriótica com que
se conduz face aos atos governamentais de
interesse nacional. Estou certo de poder declarar, em
nome dos nordestinos, como de todos os Senadores
brasileiros, sejam quais forem os seus Estados e as
suas côres partidárias, que estamos ao lado do
Presidente Médici para ajudá-lo a fazer pelo
Nordeste o que anunciou e seu patriotismo lhe dita.
Ninguém pode descobrir em qualquer palavra aqui
pronunciada por qualquer um de nós nada que não
signifique apoio a S. Ex.ª no cumprimento de seus
compromissos para com as populações nordestinas.
Alegra-me destacar mesmo o aparte com que
me honrou da última vez que ocupei esta Tribuna o
eminente Senador Franco Montoro, de São Paulo,
considerando que o desenvolvimento do seu grande
Estado exige por igual o desenvolvimento do
Nordeste e que, se o ICM na prática se revelou
obstáculos ao progresso da Região, que seja quanto
antes reformulado.
MASSA E ELITE
Ao redigir no dia de ontem as notas deste
pronunciamento, revi a ilegível revelou obstáculo ao
progresso da República, e considerei que nunca, em
nossa vida pública, Chefe de Govêrno algum contou
com tanto apoio político e popular como o atual
Presidente. Elê tem, nos têrmos da Constituição, a
faculdade de exercer podêres excepcionais, mas o
que real-mente o fortalece é o apoio espontâneo da
Nação. Creio mesmo – e já o disse certa vez – que
temos em S. Ex.ª o primeiro Presidente da República
que reúne o apoio da massa e da elite.
Eis porque somos todos confiantes em que o
problema do Nordeste será resolvido como se impõe
à consciência cívica do Chefe da Nação, vale dizer
como todos nós desejamos e como é do supremo
interêsse do Brasil (Muito bem! Palmas.)
(Os anexos a que se refere o Sr. Senador
Arnon de Mello em. seu discurso encontram-se
publicados no DCN – Seção II – do dia 30-11-71)
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Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – Renato Franco
– Virgílio Távora – Milton Cabral – Wilson Campos –
Antônio Fernandes – Eurico Rezende – João Calmon –
Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema –
Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Orlando Zancaner
– Mattos Leão – Celso Ramos – Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 300, DE 1971
Requeiro, nos têrmos regimentais, seja
considerado licença para tratamento de saúde o
período de 16 a 27 de novembro de 1971, conforme
atestado médico anexo.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Teotônio Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A licença será concedida.
Sôbre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 1971
Dispõe sôbre o "superavit" do Fundo de
Compensação do Salário-Família, determinando que o
"salário-maternidade" será pago pelo mesmo e não
pelos empregadores, que o saldo remanescente será
utilizado para custear a elevação do "salário-família", e
estabelecendo que o saldo atualmente existente será
destinado ao "Fundo de Assistência Habitacional", a
que se refere o artigo 66 da Lei nº 4.380, de 1964, para
o financiamento da aquisição de casa própria pelas
populações de renda insuficiente.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
–
O
superavit
anual
do
"Fundo
de
Compensação
do
Salário-

Família", constituído na forma estabelecida no
§ 2º do artigo 3º da Lei nº 4.266, de 3 de outubro
de 1963, será utilizado para pagamento do
"salário-maternidade", durante os períodos de
afastamento da trabalhadora gestante, previstos na
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação
complementar.
§ 1º – Considera-se "salário-maternidade",
para os fins desta lei, o salário fixo contratual
normalmente devido à empregada e, quando
variável, o correspondente à média dos últimos seis
(6) meses.
§ 2º – O "salário-maternidade" será pago pelo
empregador e mediante o sistema de compensação
instituído na Lei nº 4.266, de 1963.
Art. 2º – O saldo remanescente, apurado após
o pagamento a que se refere o artigo anterior,
será aplicado para aumentar, no ano seguinte, o
valor do salário-família instituído pela Lei nº 4.266,
de 1963.
Art. 3º – O superavit, atualmente existente,
será destinado ao "Fundo de assistência
Habitacional", a que se refere o artigo 66 da Lei nº
4.380, de 21 de agôsto de 1964, para o
financiamento da aquisição de casa própria, pelas
populações de renda insuficiente.
Art. 4º – O Poder Executivo, no regulamento
desta lei, determinará a realização dos cálculos dos
percentuais do aumento do "salário-família",
estabelecido no artigo 2º, o qual só será devido
enquanto houver excedente suficiente para
êsse fim.
Art. 5º – As disposições desta lei em nenhuma
hipótese poderão implicar em aumento de
despesa para o INPS ou da alíquota contributiva
estabelecida na Lei n. 4.266, de 1963, e legislação
posterior.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Franco Montoro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.380
DE 21-8-64
Institui, a correção monetária nos contratos
imobiliários de interêsse social, o sistema financeiro
para aquisição da casa própria, cria, o Banco Nacional
da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito
Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo e dá outras providências.
Art. 66 – O Ministro do Planejamento adotará
as medidas necessárias para a criação de um Fundo
de
Assistência
Habitacional
objetivando
o
financiamento às populações de renda insuficiente,
destinando-lhes recursos próprios.
LEI Nº 4.265
DE 3 DE OUTUBRO DE 1963
Institui o salário-família. do Trabalhador e dá
outras providências.
Art. 3º – O custeio do salário-família será feito
mediante o sistema de compensação, cabendo a
cada emprêsa, qualquer que seja o número e o
estado civil de seus empregados, recolher, para êsse
fim, ao Instituto ou Institutos de Aposentadoria e
Pensões a que estiver vinculada, a contribuição que
fôr fixada em correspondência com o valor da quota
percentual referida no art. 2º
§ 1º – A contribuição de que trata êste artigo
corresponderá a uma percentagem incidente sôbre o
salário-mínimo local multiplicado pelo número total
de empregados da emprêsa, observados os mesmos
prazos de recolhimento, sanções administrativas e
penais e demais condições estabelecidas com
relação às contribuições destinadas ao custeio da
Previdência Social.
§ 2º – As contribuições recolhidas pelas
emprêsas, nos têrmos dêste artigo, constituirão, em
cada Instituto, um "Fundo de Compensação do
Salário-Família", em regime de repartição anual, cuja
destinação será exclusivamente a de custeio
do pagamento das quotas, não podendo a parce-

Ia relativa às respectivas despesas de administração
exceder de 0,5% (meio por cento) do total do mesmo
Fundo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto lido depende de justificação, a ser feita da
tribuna pelo nobre Senador Franco Montoro, seu
autor, que dispõe, nos termos regimentais, de 10
minutos para fazê-la.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Franco
Montoro
O SR. FRANCO MONTORO (para justificar o
projeto.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto
que submetemos à apreciação do Senado dispõe
sobre a aplicação dos saldos do Fundo de
Compensação do Salário-Família.
Esse Fundo, instituído pela Lei nº 4.266, de 3
de outubro de 1963, em seu art. 3º, § 2º, é formado
pela contribuição das empresas, destina-se ao
custeio do salário-família e está sob a administração
do INPS.
Como tivemos oportunidade de sintetizar, em
trabalho que escrevemos sôbre o assunto (André
Franco Montoro, "Salário-Família, promoção humana
do trabalhador", ed. Agir, Rio, 1963), o sistema
brasileiro do salário-família adotou os seguintes
princípios:
1. salário-família é pago diretamente pelas
empresas;
2. a todos os empregados sujeitos à legislação
trabalhista;
3. sob a forma de uma quota de 5% sobre o
salário-mínimo local;
4. por filho menor até 14 anos ou inválido;
5. seu custeio é feito pelo Fundo de
Compensação de Salário-Família;
6. constituído pela contribuição geral de
4,3%, paga pelas emprêsas, sobre sua folha de
salários;
7. e administrado pelo INPS.
Como se verifica pelos Balanços do
INPS, o Fundo de Compensação do SalárioFamília vem apresentando saldos sucessivos e
crescentes.
Assim:
a) de acordo com o Balanço do
INPS relativo a 1969, a arrecadação dêsse

– 696 –
Fundo, no exercício, atingiu a importância de Cr$
900.394.451,59, e a despesa foi de apenas Cr$
496.903.716,97, do que resultou um saldo de Cr$
403.490.734,59, o qual, somado aos saldos
anteriores, deu em 31-12-69, o saldo global de Cr$
935.332.277,63 (doc. 1);
b) segundo o Balanço do INPS referente a 1970,
a arrecadação desse Fundo, no exercício, foi de Cr$

1.182.413.825,81, e a despesa de Cr$ 682.850.595,89,
apresentando o saldo de Cr$ 499.563.229,92 (doc. 2);
c) a soma dos saldos acumulados
correspondia, em dezembro de 1970, a Cr$
1.434.895.507,55 (doc. 2).
Os balanços do INPS nos permitem elaborar o
seguinte quadro indicativo da situação do Fundo de
Compensação do Salário-Família:

BALANÇO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA

RECEITA
DESPESA
SALDO
SALDO ACUMULADO

Em milhares de cruzeiros
1968
1969
900.394
496.903
403.490
531.841
935.332

Em conclusão: a soma dos saldos acumulados
até dezembro de 1970, conforme documentação
oficial do INPS, é superior a 1 bilhão e quatrocentos
milhões de cruzeiros.
Essa importância, paga pelas empresas, é
destinada e vinculada ao salário-família. Não
pode ter outra destinação senão aquela que lhe
foi fixada pela Lei 4.266, que instituiu o saláriofamília.
Que fazer com êsse saldo?
O objetivo do presente projeto é dar
destinação social, humana e justa aos saldos
verificados no Fundo de Compensação do SalárioFamília.
Como o Fundo tem evidente finalidade social,
é necessário que seus recursos revertam para fins
sociais, em benefício da família trabalhadora. Com
êsse obejtivo, propomos três destinações:
1. que o auxílio à gestante ou saláriomaternidade, atualmente pago isoladamente pelas
empresas,
seja
coberto
pelo
Fundo
de
Compensação do Salário-Família.
2.
que
o
saldo
remanescente
seja
redistribuído
aos
trabalhadores,

1970

1.182.413
682.850
499.563
1.434.895

anualmente, mediante a elevação da quota do
salário-família, de acôrdo com os cálculos a serem
feitos pelo Instituto Nacional de Previdência Social;
3. quanto ao saldo atual, que é superior a 1
bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros,
propomos que o mesmo seja destinado ao Fundo de
Assistência Habitacional, criado pela Lei nº 4.380,
que o institui para o financiamento de casa própria às
populações de renda insuficiente.
São três finalidades sociais, em defesa da
família trabalhadora, que se justificam amplamente.
1. Salário-Maternidade
O salário-maternidade, ou auxílio à gestante,
já é lei no Brasil. Dispõem sobre o assunto os artigos
392 e 393 da Consolidação das Leis do Trabalho, em
seu capítulo dedicado à proteção à maternidade, nos
têrmos seguintes:
"Art. 392. É proibido o trabalho da mulher
grávida no período de 4 (quatro) semanas antes e 8
(oito) semanas depois do parto.
Art. 393. Durante o período a que se refere o
artigo 392, a mulher terá o direito ao salário in-
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tegral e, quando variável, calculado de acôrdo com a
média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, bem
como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe
ainda facultado reverter à função que anteriormente
ocupava."
Trata-se de medida de elevada significação
social e humana, qual seja a proteção à mulher que
vai ser mãe. E, nesse ponto, o preceito legal tem
recebido aplausos gerais.
Mas, ao estabelecer que esse benefício seja
pago pelo empregador individualmente, a lei
brasileira incidiu em êrro. E transformou êsse
"benefício" em verdadeiro "malefício" para a mulher
que trabalha. Realmente, como observam os
estudiosos e comentaristas de nossa legislação
social, "essa norma leva muitos empregadores a
estabelecer a praxe de dispensar tôda e qualquer.
empregada que se casa, a fim de evitar os futuros
encargos decorrentes da maternidade. Ninguém
ignora que a mulher solteira sempre encontra
emprêgo com mais facilidade do que aquela que se
casou" (EDUARDO GABRIEL SAAD, "Consolidação
das Leis do Trabalho, Comentada", ed. Ltr. S. Paulo,
1971, p. 133).
O problema não é apenas brasileiro, mas
comum a outras legislações. Por isso a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) tem-se ocupado
amplamente do assunto, e na Conferência-Geral de
1952 foi aprovada pelo plenário, com o voto do
Brasil, a Convenção nº 103, que dispõe sôbre a
proteção à maternidade (revista).
Dêsse documento constam as seguintes
normas:
"As prestações (...) serão concedidas, quer
nos moldes de um sistema de seguro obrigatório,
quer mediante pagamento efetuado por fundos
públicos" (art. IV, inciso 4).
"Em nenhuma hipótese deve o empregador
ser tido como pessoalmente responsável pelo custo
das prestações devidas à mulher que êle emprega"
(art. IV, inciso 8).
O objetivo evidente dêsses preceitos é evitar que
o auxílio-maternidade se transforme em motivo de dis-

criminação contra a mulher que trabalha, o que
ocorre, fatalmente, se o ônus do benefício recai
apenas sobre o seu empregador, isoladamente.
Essa Convenção nº 103 da OIT foi aprovada
no Congresso Brasileiro, pelo Decreto Legislativo nº
20, de 1965, e promulgado através do Decreto nº
58.820, de 14 de julho de 1966, pelo então
Presidente da República, H. A. CASTELLO
BRANCO.
Dêsse Decreto nº 58.820/65, consta a
seguinte disposição:
"E havendo a referida Convenção entrado
em vigor, para o Brasil, de conformidade com
seu artigo 9º, parágrafo 3º, a 18 de junho de 1966,
isto é, doze meses após a data do registro da
ratificação brasileira na Repartição Internacional
de Trabalho, o que se efetuou a 18 de junho de
1965:
Decreta que a referida Convenção, apensa por
cópia ao presente Decreto, observada a reserva
feita pelo Govêrno Brasileiro, seja executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Brasília, 14 de julho de 1966; 145º da Independência
e 78º da República. H. Castello Branco – Juracy
Magalhães".
Estamos, assim, diante de um compromisso
internacional e solene, que, infelizmente, ainda
não está sendo cumprido, com prejuízo para o
bom nome das autoridades brasileiras, para o
direito social da mulher que trabalha e para o
patrimônio daquelas emprêsas sôbre as quais está
recaindo discriminadamente o ônus do benefício à
gestante.
Como resolver o problema?
Parece-nos que a medida sugerida no projeto
é a mais indicada. Em lugar de criarmos um
nôvo impôsto, taxa ou contribuição que viria
sobrecarregar ainda mais a pesada carga tributária
brasileira, com sua inevitável seqüela inflacionária,
propomos que o pagamento do salário-maternidade
seja feito pelo Fundo de Compensação do SalárioFamília. Êste é constituído pela contribuição
das emprêsas e apresenta saldo comprovada-
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mente suficiente para cobrir com folga o benefício do
auxílio à gestante. Pois o custo dêsse benefício, é
calculado em 0,3% da fôlha das emprêsas –
aproximadamente Cr$ 112.000.000,00, ou 0,3% de
Cr$ 37.510.648.250,00 (montante da fôlha de
salários de contribuição das emprêsas, em 1970,
segundo levantamento da Diretoria de Contabilidade
e Auditoria do INPS) – o que representa pequena
parcela do saldo do Fundo de Compensação do
Salário-Família (doc. ..).
Essa solução beneficiará, em primeiro lugar, a
mulher que trabalha, porque eliminará a atual
discriminação que lhe restringe as possibilidades de
emprêgo. Beneficiará também as emprêsas, que
ficarão dispensadas de um ônus discriminatório. E,
sobretudo, beneficiará o bom nome do Brasil, que
honrará mais um compromisso social no plano
internacional.
2. Redistribuição do Saldo Remanescente,
Mediante Elevação do Salário-Família
De acôrdo com êsses cálculos, levados
a efeito pelo próprio INPS (doc. 3), o custeio
do
salário-maternidade,
em
1970,
exigiria
aproximadamente 112 milhões de cruzeiros e o saldo
do Fundo de Compensação do Salário-Família foi de
quase 500 milhões, ou, exatamente, Cr$
499.563.229,92.
O custeio do salário-maternidade absorverá;
assim, apenas uma parte dos saldos verificados no
Fundo de Compensação do Salário-Família.
Qual a destinação a ser dada ao saldo
remanescente?
Propomos, no Projeto apresentado, que o
saldo remanescente apurado ,após o pagamento do
salário-maternidade seja redistribuído, no exercício
seguinte, à família trabalhadora, mediante a
elevação da quota do salário-família.
Para êsse efeito, o próprio INPS fará
anualmente os cálculos do saldo verificado e da
percentagem de acréscimo do salário-família, no
exercício seguinte.

É o que dispõe o projeto, nos termos seguintes:
"O saldo remanescente, apurado após o
pagamento a que se refere o artigo anterior, será
aplicado para aumentar, no ano seguinte, o valor do
salário-família instituído pela Lei nº 4.266, de 1963".
(Art. 2º)
"O Poder Executivo, no regulamento desta lei,
determinará a realização dos cálculos dos percentuais
do aumento do "salário-família", estabelecido no artigo
2º, o qual só será devido enquanto houver excedente
suficiente para êsse fim." (Art. 4º)
Essa revisão dos percentuais e conseqüente
elevação do salário-família é, aliás, imperativo da
própria lei vigente, que fixou os atuais índices pelo
período inicial de 3 (três) anos (art. 7º da Lei nº
4.266/63). Assim, sua revisão periódica, de acôrdo
com os resultados efetivamente obtidos, é exigência
da própria lei.
É o que propõe o Projeto. Essa revisão
permitirá elevar substancialmente a cota do saláriofamília. Conceder-se-á, assim, ao empregado com
maiores encargos, um adicional que o ajudará a
enfrentar as atuais dificuldades salariais.
3. Destinação do Saldo Anterior ao Fundo de
Assistência Habitacional
As disposições do Projeto, que acabamos de
justificar, referem-se a saldos seguramente previsíveis,
mas futuros.
E os saldos anteriores, que se vêm
acumulando e chegam ao montante oficial de Cr$
1.434.895.507,55? Qual a destinação que lhes deve
ser dada?
Propomos no Projeto que êsse saldo,
atualmente existente, seja destinado ao "Fundo de
Assistência Habitacional" – criado por lei, mas até
hoje não regulamentado, por falta de recursos – com
o objetivo de facilitar o financiamento da aquisição da
casa própria pela população de renda insuficiente.
Esse Fundo de Assistência Habitacional,
criado
pela
Lei
4.380,
de
1964,
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em seu art. 66, por iniciativa do nobre Deputado
Brito Velho, tem a maior significação para a
família trabalhadora e é de rigorosa necessidade e
justiça social. Entretanto, até hoje, passados oito
anos da vigência da lei, êsse dispositivo não
foi regulamentado pelo Executivo, por falta de
recursos.
Não poderá haver, portanto, melhor aplicação
para os saldos acumulados do Fundo de
Compensação do Salário-Família, do que destiná-los
a êsse Fundo de Assistência Habitacional. Cumprirse-ia, assim, disposição de lei vigente, de elevado
sentido social, e se facilitaria a aquisição de casas
pela família trabalhadora.
São essas, em conclusão, as três destinações
sociais que propomos para os saldos que se
estão verificando no Fundo de Compensação
do Salário-Família. Tôdas voltadas para a
melhoria das condições de vida da família
trabalhadora.
Como dissemos, no trabalho citado, escrito
sôbre a matéria, dada a importância central da
instituição familiar na sociedade, proteger a
família significa defender, também, a economia
nacional, notadamente pela criação de melhores
condições para a produção e o consumo. Mas
significa, acima de tudo, defender a base da
vida social, reconhecida no preceito constitucional
que coloca a família "sob a proteção especial do
Estado".
A família não se protege com palavras e
discursos, mas com medidas concretas, como a
aplicação exata de Fundos Sociais, em fins
realmente sociais.
Êsse é o objetivo do presente projeto: evitar
desvios de finalidade e assegurar aos saldos do
Fundo de Compensação do Salário-Família
aplicação compatível com sua elevada destinação
social.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
(Os documentos a que se refere o Sr. Senador
Franco Montoro, em seu discurso, encontram-se
publicados no DCN – Seção II – de 6-5-72, págs.
0561 e 0562.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 301, DE 1971
Nos têrmos do art. 199, alínea "d", do
Regimento Interno, requeiro inversão da. Ordem do
Dia, a fim de que a matéria constante do item nº 2
seja submetida ao Plenário em 1º lugar.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Flávio Britto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em conseqüência do requerimento ora aprovado,
passa-se à. apreciação do item 2 da pauta.
Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento nº
264, de 1971, de autoria do Sr. Senador Flávio Britto,
que solicita a transcrição nos Anais do Senado do
artigo "João Walter Presta Contas ao Povo", publicado
no jornal "A Crítica" do Estado do Amazonas, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 666, de 1971,
da Comissão Diretora.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a
transcrição solicitada.
ARTIGO "JOAO WALTER PRESTA CONTAS
AO POVO", PUBLICADO NO JORNAL A CRÍTICA,
DO ESTADO DO AMAZONAS; QUE SE PUBLICA
DE ACÔRDO COM O REQUERIMENTO Nº 264, DE
AUTORIA DO SR. SENADOR FLAVIO BRITO.
Uma
filosofia
de
govêrno.
Principais
realizações nos primeiros meses de atividade.
Setores prioritários: saúde, educação, transportes,
energia, abastecimento de água, e produção rural. O
apoio do Govêrno Federal.
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Ao divulgar o balanço das atividades nos seus
primeiros meses de Govêrno, João Walter de
Andrade implicitamente manifesta o profundo
respeito que a opinião pública lhe inspira.
"Entendo – disse êle ao repórter – que
governar não é apenas promover o desenvolvimento
econômico. Não é apenas construir estradas. Edificar
escolas. Aumentar o número de leitos hospitalares.
Isso, em verdade, é de suma importância. Mas não é
tudo. Governar é principalmente promover o bemestar social. É ir ao encontro das volições populares.
É estabelecer a necessária empatia entre povo e
govêrno no sentido de que todos se empenham, com
igual entusiasmo e determinação, na construção do
bem-comum. Governar é suscitar o desejo de
progresso. É acender na alma do povo a vontade de
contribuir, de dar de si, na certeza de que o
desenvolvimento não beneficiará apenas uns
poucos, mas pelo contrário, estenderá suas
benesses a todos os que trabalham, que dão sua
parcela de contribuição para o bem comum.
Governar também é promover justiça. Estimular a
luta pelo direito. Impor o respeito de eqüidade.
Governar é captar confiança. E isso só é possível
através de um diálogo franco, aberto, sem
subterfúgio. Assim entendo e, em conseqüência,
reuni meu secretariado para realizar um
circunstanciado balanço das atividades de meu
govêrno, visando a uma prestação de contas ao
povo, que deve saber, que precisa saber do que
pensávamos fazer, estamos fazendo e pretendemos
continuar a fazer para promover o desenvolvimento
econômico conscientizados da responsabilidade de
dirigir o Estado de maior área territorial da
Federação".
POSIÇÃO CRÍTICA
João Walter lembra que, ao assumir o
Govêrno, acreditou necessária a adoção de uma
posição crítica diante da realidade amazônica, em
cujo contexto o Estado do Amazonas representa o
papel de um dos dois maiores pelos de
desenvolvimento.
"Foi partindo dessa posição crítica – disse êle ao
repórter – que decidimos, com humildade, mas firmeza,
no começo de nosso Govêrno, encaminhar medidas
que criem as pré-condições institucionais, econômicas

e sociais para as modificações necessárias.
Na dimensão da Amazônia brasileira, além do
contôrno social, é a configuração física que se
valoriza como abordagem primeira da área. O vazio
dos espaços mesopotâmicos amazônicos e a
própria extensão dos cursos dágua revelam, pela
dispersão dos aglomerados ribeirinhos, o maior
deserto demográfico em tôda a. face da terra, com
áreas muito extensas nas quais é menor que um a
relação habitante por quilômetro quadrado. Na
margem dos grandes rios, verificam-se as baixas
taxas
demográficas.
Nos
compartimentos
mesopotâmicos, o vazio. Além de ser a região
dos Trópicos úmidos do mundo que apresenta a área
mais despovoada, a Amazônia possui outros baixos
índices, os quais dão para a região, no quadro
do País, uma participação de 1,02% para a
agricultura e 1,7% para o rebanho bovino. Não há
negar que a capacidade humana de domínio e
utilização
econômica
do
espaço
territorial
amazonense tem estado em desproporção com
os esforços e o grau de desenvolvimento tecnológico
reclamados pelas dimensões, pelas peculiaridades e
pela complexidade do quadro natural existente,
nesta parte do Brasil. Êsse quadro natural exige,
para sua adaptação e utilização pelo homem,
recursos científicos, técnicos e econômicos em
escala superior aos comumentes aplicados em
outras regiões brasileiras. Por isso, ao longo de
tôda a história da nossa ocupação territorial, não
encontraram condições de atuar aqui fatôres de
atração de atividades e de populações semelhantes
aos de outras regiões. Estamos, na Amazônia,
dentro de um espaço econômico ainda sem
significativos polos de desenvolvimento. Não
constitui novidade assinalar que a caracterização
geral da infra-estrutura do Estado do Amazonas,
como parte do grande contexto, revela, na sua
abordagem primeira, uma debilidade fácil de
mensurar. Comprova-se essa assertiva pelo
pequeno significado e pelos efeitos poucos
animadores dos projetos de responsabilidade do
Setor Público Estadual já realizados nas áreas
de
energia,
saneamento,
transportes
e
comunicações. Os números revelam que em
setembro de 1970, em todo o Estado, a
potência instalada de energia elétrica era da
ordem de 40 mil KW, dos quais 33.900 em Ma-
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naus. O sistema de rodovias federais e
estaduais, até 1969, somava apenas 943 km,
dos quais sòmente 159 com pavimentação,
inexistindo instalações portuárias adequadas,
com exceção do Pôrto de Manaus, o
transporte
hidroviário
era
grandemente
dificultado, apesar de o Estado contar com uma
rêde potamográfica de dimensões continentais.
No que concerne às comunicações, não obstante
os avanços dos últimos anos, encontramos vinte
sedes municipais sem qualquer tipo de
ligação com a capital do Estado. No campo do
saneamento, verificamos a inexistência de
sistemas de esgôtos sanitários pràticamente
em todo o território estadual e, além de
Manaus, pouquíssimas as sedes municipais que
eram dotadas de sistemas de abastecimento
de água potável. Concluímos que o reduzido nível
de investimento no setor da infra-estrutura,
a pequena demanda global, a falta de integração
da economia estadual e desta com a economia
nacional, eram as causas primordiais da
reduzida
pujança
de
sua
infra-estrutura
econômica. Partindo dessa análise orientada por
uma tomada de posição crítica, acreditamos que
as principais medidas a serem adotadas deveriam
ter as seguintes conotações estratégicas:
1) consolidar a capital do Estado como
centro dinâmico e como elemento de irradiação
para o hinterland amazonense;
2) integrar a economia amazonense em
todos os seus setores;
3) compatibilizar a política do Govêrno
do Estado com os programas do Govêrno
Federal.
SETORES PRIORITÁRIOS

Govêrno de formação sabidamente técnica, à
frente de cujas Secretarias se encontram profissionais
escolhidos pelos seus profundos conhecimentos
especializados, é natural que João Walter prefira que o
repórter colha as informações nos próprios relatórios
elaborados pelos responsáveis de cada pasta.
Evidentemente, não seria possível resumir
a atividade global do Govêrno, no espaço de
uma simples reportagem. Razão pela qual nos
limitaremos a uma síntese das atividades
desenvolvidas pelos órgãos da Administração.
INOVAÇÃO
"A Secretaria da Produção Rural, durante os
primeiros meses do Govêrno João Walter de Andrade,
promoveu uma série de medidas que vieram a
transformar sensivelmente, não só a sua estrutura
organizacional, como também, e principalmente, a sua
filosofia de ação em conseqüência de profunda
reformulação conceitual. Ausenta-se a Secretaria de
uma ação direta, na faixa de execução, através da
delegação de responsabilidades e outras agências e
assume o seu verdadeiro papel de coordenação e
supervisão das atividades no setor primário da
economia amazonense."
RESULTADOS CONSEGUIDOS
No que diz respeito à Reforma Administrativa,
a Secretaria da Produção Rural já apresenta 60%
das reformulações pretendidas: 1 – provimento
efetivo do cargo de subsecretário, com o
comandamento da execução; 2 – reformulação
da Divisão de Administração, com atribuições
definidas, pessoal treinado, sistemáticas de serviços
estabelecidas e rotinas de trabalhos simplificadas; 3
– reorganização do Departamento de Alienação de
Terras, com a desobstrução de seus setores através
do arquivamento, na forma da lei, de 75% dos
processos em andamento no Departamento. Podem
ser, assim, assinalados significativos resultados,
tais como: maior contrôle sôbre a execução,
racionalização de trabalho, custos operacionais mais
baixos, melhor atendimento ao público.

Observa João Walter que em apenas
alguns meses não se pode ter uma medida
concreta dos resultados obtidos no esfôrço de
implantar uma filosofia operacional de Govêrno.
Mas, acrescenta:
"Tenho a satisfação de verificar – e o mesmo
poderá ser constatado por quem procure informar-se
corretamente das atividades de meu Govêrno – que,
em setores prioritários, tais como saúde, educação,
transportes, energia, abastecimento de água e
produção rural, já podemos apontar realizações
apreciáveis."
sua

INTERIORIZAÇÃO DA SECRETARIA
A

determinação
de
interiorizar
a
ação,
alcançando
os
municípios

– 702 –
mais distantes de Manaus, começa a constituir-se
em realidade, pois municípios como os de Bôca
do Acre, Eirunepé, Tefé e Coari estão recebendo
assistência efetiva de técnicos das agências
executoras da programação elaborada, enquanto
outros municípios já recebem recursos materiais,
carreados pela Secretaria de Produção Rural, para
implementação dos programas. Isso significa que
a ação do Estado se faz presente nas áreas
produtoras. E de forma prática e objetiva.
REESTRUTURAÇÃO DA ACAR–AMAZONAS
Visado a uma estrutura mais funcional, a
ACAR–Amazonas reestruturou os seus setores de
trabalho, criando vários órgãos, com atribuições
específicas, e ampliando o seu quadro de pessoal.
Nesse sentido, o seu quadro de funcionários, nos
primeiros meses do atual Govêrno, aumentou na
razão de 74,6%, destacando-se o crescimento de
seu corpo técnico que foi da ordem de 58,5%,
totalizando 65 profissionais. Com isto, fica essa
agência mais bem dotada para prestar melhor
assistência ao homem do campo.
PROJETOS
IMPLANTADOS

QUE

ESTÃO

SENDO

Com o objetivo de substituir as importações
de gêneros alimentícios, incrementar as exportações
de produtos oriundos do meio rural e criar condições
para o desenvolvimento do associativismo e da
organização comunitária, estão sendo implantados
os seguintes projetos:
1) Desenvolvimento de culturas alimentares
(arroz, feijão e milho, nos municípios de Itacoatiara,
Manacapuru, Coari e Tefé, atendendo a 365
produtores, com aplicação da ordem de Cr$ 146 mil
em crédito).
2) Desenvolvimento da olericultura (Manaus e
Careiro, envolvendo 40 produtores, com crédito rural
no montante de Cr$ 292 mil).
3) Desenvolvimento da bovinocultura (todos os
municípios que constituem área de ação da ACAR–
Amazonas, beneficiando 244 produtores, com um
crédito rural de Cr$ 866 mil).
4) Desenvolvimento da bovinocultura
de
leite
(Manaus,
Itacoatiara,

Autazes e Manacapuru; com um montante de crédito
da ordem de Cr$ 30 mil).
5) Desenvolvimento da suinocultura (em fase
de implantação em Manaus, objetivando a produção
de matrizes, para suportar programas futuros de
produção comercial).
6) Desenvolvimento da avicultura de corte e
postura (Manaus, com atendimento previsto para 101
produtores, que disporão de crédito no montante de
Cr$ 1.590 mil).
7) Racionalização de cultura da juta
(implantado em todos os municípios de atuação da
ACAR–Amazonas, com exceção de Manaus e
Maués, com atendimento de 1.500 produtores e
crédito de Cr$ 1.854 mil).
8)
Desenvolvimento
da
cultura
da
pimenta do reino (implantado em Manaus,
em fase de implantação em Manacapuru,
totalizando 32 produtores, com crédito rural de
Cr$ 265 mil).
9) Racionalização e desenvolvimento da
cultura do guaraná (Maués, com atendimento a
40 produtora).
10) Borracha (assistência a 55 seringais,
em Bôca do Acre, Eurunepé, Coari e Tefé).
POSSE E USO DA TERRA
A preocupação maior da Secretaria
da Produção Rural volta-se para a importância
que o trabalho de legislação da posse e do uso
da terra representa, como atividade-meio, para
a execução da programação proposta pelo
Govêrno. Inicialmente, procedeu-se a um estudo
da situação do departamento responsável
(Departamento de Alienação de Terras) com a
finalidade de determinar os principais pontos de
estrangulamento, as necessidades a serem
supridas e as correções a serem efetivadas. Em
conseqüência, foram adotadas as seguintes
medidas:
1) Elaboração do Decreto nº 2.123, de 7-671, que possibilitou o arquivamento de 10.500
processos dos 15 mil em tramitação na
Secretaria, tendo em vista a caracterização
do desinterêsse do requerente, no seu
prosseguimento.
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2) O fluxograma foi reduzido de 37
para 17 fases, reduzindo-se o pessoal lotado no
Departamento de 37 para 23 funcionários, o que
significa a obtenção de um serviço melhor por um
custo menor.
3) Criação de um Protocolo Geral, que
centraliza tôdas as informações.
Além disso, foram iniciados os estudos para
implantação do Cadastro de Terras que, através
do Núcleo Central de informações, deverá constituirse no mais importante instrumento de apoio ao
planejamento para o setor primário.
PRODUÇÃO ANIMAL
Através da Divisão de Produção Animal, a
Secretaria da Produção Rural desenvolve trabalhos
ligados à Defesa Sanitária Animal, Fomento Animal e
Inspeção de Produtos de Origem Animal.
No que toca à Defesa Sanitária Animal,
encontra-se em andamento nos municípios de
Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Manacapuru, o
levantamento com cadastramento das propriedades
rurais e população bovina, para fins de implantação
dos trabalhos das campanhas de aftosa, raiva,
brucelose e verminose. Todo o trabalho de Defesa
Sanitária. Animal é realizado em conjunto com o
Ministério da Agricultura, através do Grupo Executivo
da Produção Animal (GEPA–AM).
Quanto ao fomento animal, a Secretaria da
Produção Rural possui 5 Postos de Revenda de
Produtos Agropecuários, localizados em Manaus,
Careiro, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, cujo
movimento de revenda, de março a agôsto dêste
ano, montou a Cr$ 39.915,40.
Para o setor de inspeção de produtos de origem
animal, a Secretaria da Produção Rural contratou um
técnico capacitado que irá atuar diretamente no
Matadouro Frigorimasa, do Estado, tão logo o mesmo
entre em funcionamento. Cumpre destacar, ainda, os
serviços que a Secretaria de Produção Rural
desenvolve no setor de cooperativismo, com um
grande acervo de trabalhos realizados, e no de
pesquisa, que participa como fornecedora de suporte
básico para os trabalhos desenvolvidos no campo.

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE DE JUTA
Destacando-se como uma das principais
culturas de sentido econômico para o Estado, a juta
vem representando um componente sempre
presente na receita estadual e constituindo-se numa
fonte de ocupação de mão-de-obra. O Govêrno do
Estado, na hora em que o produtor de juta se sentiu
abalado pelas cheias, visando a reduzir os
prejuízos dos juticultores, conseguiu do Presidente
Médici que as sementes de juta chegassem, êste
ano, gratuitamente ao produtor. Coube à SEPROR
distribuir as sementes. Isso permitirá, ao fim dos
trabalhos, conhecer a área plantada, a produtividade
e o montante de crédito rural aplicado.
O pleito do Govêrno do Estado teve dois
objetivos principais:
1 – Permitir o ressarcimento dos prejuízos
causados ao produtor pela enchente, mediante a
distribuição gratuita de sementes, para o plantio da
lama e o definitivo.
2 – Proporcionar o aumento da safra, com
reflexos positivos na arrecadação do Estado.
Até setembro do ano em curso, a SEPROR fêz
chegar diretamente aos produtores, 104.400
quilos de sementes, realizando, paralelamente à
distribuição, o cadastramento de cêrca de 20.000
juticultures, para a organização de um cadastro, até
então inexistente.
Participaram na ação de distribuição das
sementes, as cooperativas de Produtores,
agências bancárias do Banco do Brasil e Banco do
Estado do Amazonas, ACAR e Ministério da
Agricultura.
Para obter os seus objetivos, o Governador
João Walter, acompanhado do Dr. David
Music, secretário executivo do Grupo de Fibras
Duras da FAO, de autoridades civis e militares de
âmbito estadual e federal, e representantes das
classes empresariais, empreendeu proveitosa
viagem aos Municípios de Santarém e Alenquer,
onde se localizam as sementeiras do Ministério
da Agricultura, verificando in loco a situação
real do problema e as dificuldades na cultura da
fibra.
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O contato direto do Govêrno com a
problemática da juta, ensejou uma repercussão
favorável, inclusive no esquema do envio das
sementes, avaliando-se que a nossa produção de
fibra, de 37.000, possa alcançar na presente safra,
48.000 toneladas.
Ressalte-se o carinho e a atenção com que
a comitiva governamental, composta inclusive
de parlamentares e técnicos de alto nível da
Comissão de Preços Mínimos, Gerentes das
Agências Bancárias do Banco do Brasil, Banco da
Amazônia e Banco do Estado, foi recebida pelos
Prefeitos de Santarém e Alenquer, que haviam
recebido recomendação especial do eminente
Governador Fernando Guilhon, do Pará.
A associação de esforços entre a SEPROR e
as Delegacias do Ministério da Agricultura no
Amazonas e Pará, produziu excelentes resultados,
notadamente no envio de sementes de juta para o
plantio na lama.
A respeito da visita governamental aos
campos de produção de Santarém e Alenquer, esta
foi a opinião formulada pelo Dr. Mário Expedito
das Neves Guerreiro, Presidente da Associação
Comercial do Amazonas: "É a primeira vez, em 30
anos, que um Governador desnuda o problema da
juta dessa maneira".
ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS
AGRICULTURA DA REGIÃO

DE

A realização de Seminário que reuniu todos os
Secretários de Agricultura dos Estados e Territórios
da área amazônica, sob os auspícios do Govêrno e
com a presença altamente significativa do Ministro
Cirne Lima, foi uma vitória da Administração João
Walter.
Mais de cem proposições foram apresentadas,
muitas das quais aprovadas e resolvidas de
imediato, graças a alta compreensão demonstrada
pelo Ministro Cirne Lima e sua equipe de assessôres
e diretores dos órgãos federais vinculados ao
Ministério da Agricultura.
Dentro do programa de proposições
apresentadas pela Secretaria de Produção Rural do
Amazonas, destacou-se a aprovação da redução das

exigências para os financiamentos ao pequeno e
médio produtor, facilitando destarte a produção
agrícola do Estado.
Mediante uma Carta de Anuência, a ser
fornecida pelo INCRA, nas faixas de terra
desapropriadas pela União, os pequenos produtores
terão assegurado o financiamento bancário, sem
maiores formalidades.
Outra decisão de profundo significado no
campo da Produção, foi o atendimento imediato pelo
Ministro Cirna Lima, do pleito do Governador João
Walter: 500 toneladas de juta para a safra de 1972.
BALANÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
"A capacitação, formação, aperfeiçoamento,
especialização
de
pessoal
de
direção,
administrativo, técnico e docente tem sido a
tônica dos esforços. Nesse espaço de tempo,
pode-se afirmar que cêrca de mil amazonenses,
para os serviços educacionais e culturais,
freqüentaram, estão freqüentando ou já têm
cursos programados. Além disso, promove-se,
dentro das limitações de recursos, a seleção para
provimento de cargos e funções de direção, de
cargos e funções administrativas e, também, para
provimento de cargos técnicos."
Em Manaus, mas quatro séries iniciais
do
ensino
fundamental,
foram
adotadas
providências para que professôres leigos não
ocupassem regência de classe. Sòmente são
admitidos professôres normalistas, com curso de
2º grau, após serem submetidos a uma prova
de capacitação didática e uma prova de
português. Os que não se classificam podem
freqüentar cursos gratuitos, findos os quais
são submetidos à nova seleção. Mais de mil
professôres fizeram êsses testes e mais de
quinhentos já foram aproveitados na rêde escolar.
O processo de seleção continua.
No interior do Estado, na zona rural, ainda
não se pode impedir o ingresso do professor
leigo. Contudo, êsses só poderão continuar
a lecionar ou ingressar no corpo docente
se forem aprovados na seleção intelectual. Isso
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já ocorreu pràticamente nos 43 Municípios.
Ainda no sentido de melhorar o nível
de qualificação do magistério do interior,
procurou-se, mediante estímulos especiais,
enviar professôres normalistas, de Manaus, que
receberam
treinamento
complementar
de
educação sanitária, de educação agrícola e de
educação para o lar. Eles recebem salários em
dôbro, alimentação e pousada, passagem de ida
e volta e passagem para as férias escolares.
Os candidatos ao magistério dos cursos
ginasial e colegial, da Capital, são submetidos
também à seleção, através de provas de
português, da disciplina que pretendem lecionar e
de capacidade didática.

A REFORMA ADMINISTRATIVA DA SEC

"No campo do apoio logístico, instrumenta-se
também a Secretaria, no sentido de obter maiores
rendimentos de trabalho. Indepentemente da execução
do projeto "Sistema Estatístico Educacional", já se
procede ao levantamento da capacidade física da rêde
escolar pública e privada, para equacionar problemas
que surgirão, no próximo ano, com o crescimento da
demanda escolar e a escassez de recursos financeiros
para construção de salas de aula. Além disso, inicia-se
o cadastramento dos prédios escolares estaduais e um
estudo aprofundado dos problemas decorrentes do
rodízio escolar."
Observa-se que a Reforma Administrativa da
SEC, além da mudança de mentalidade e de atitude dos
serviços, persegue a idéia de dotar a Secretaria com
MAGISTÉRIO EM NÍVEL SUPERIOR
uma nova estrutura e organização capazes de torná-la
Tendo em vista as dificuldades pela um órgão de grandes possibilidades operacionais.
carência de pessoal titulado e pelas freqüentes
PROJETOS NA ÁREA CULTURAL
licenças de professôres, há uma tendência para
modificar-se a norma estabelecida. Serão
A Televisão Educativa e Rádio Educativa
admitidos, sem seleção e em caráter eventual,
poderão suprir as deficiências quantitativas e
profissionais de nível superior que não sejam
qualitativas do ensino convencional. Em cursos
professôres, mas com seus currículos de curso
realizados em Manaus, Guanabara, São Paúlo e
da disciplina que pretendam lecionar. Todavia
Curitiba, foram treinadas 28 pessoas para a
pensa-se em submetê-los a treinamento em
Televisão Educativa do Amazonas. O IPEA do
métodos e técnicas pedagógicas. A titulação do
Ministério do Planejamento, em convênio com o
magistério em nível superior é um objetivo que Govêrno do Estado, colocou um dos seus técnicos
num futuro próximo será alcançado. Há três em tele-pedagogia para dirigir a Televisão Educativa
cursos previstos pelo CETEAM (MEC), para do Amazonas. Isso possibilitou a reestruturação e a
Manaus, a fim de, em cursos de curta duração, reorganização da Fundação Televisão Educativa do
oferecer licenciaturas a profissionais de outras Amazonas.
áreas.
Tomam-se medidas para a instalação
Além disso, já se tem projetado um curso definitiva da Rádio de Benjamin Constant.
parcelado de licenciatura polivalente a ser Enquanto isso, instituiu-se um Grupo Tarefa para
realizado a partir de janeiro do ano vindouro, em formular um sistema de educação rural pelo rádio
Tefé, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e, também, para elaborar programas educacionais
que lá mantém um Campus Avançado. Essa radiofônicos. O treinamento de pessoal qualificado
experiência pioneira de interiorização do ensino está sendo objeto de entendimento com o
superior será levada a efeito mediante convênio Instituto de Pesquisas Espaciais. O Grupo-Tarefa
do Govêrno do Estado com o Ministério do de Assessoria e Planejamento está sendo
Interior (Projeto Rondon) e a Universidade de Juiz submetido a treinamento sistemático em serviço
de Fora.
e já apresentou os primeiros projetos, que
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foram aprovados pela SUDAM. No momento, elabora
o Plano Estadual de Educação e os planos de
aplicação de recursos oriundos do MEC. Em futuro
próximo, pretende elaborar projetos para captação
de recursos de outras fontes, inclusive de agências
internacionais.
Na área da Cultura, situam-se os seguintes
projetos em andamento: Maratona Intelectual,
Festival de Poesia Falada, Concurso de Oratória,
Bibliotecas Volantes, Salas de Leitura, Bibliotecas
Municipais, Casas de Cultura, Jogos Estudantis,
Festival de Corais da Juventude, Orquestra
Sinfônica, Retratas, Escotismo e Bandeirantismo nas
Escolas e Conheça sua Cidade.
RELATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE
"Apesar dos problemas setoriais e gerais
enfrentados, pode-se oferecer saldo positivo da
atuação da SESAU, quer na solução dos problemas,
quer na elaboração, implantação e acompanhamento
de projetos, dentro de prioridades estabelecidas pelo
Plano de Govêrno e realidade encontrada.
Os níveis de saúde, no Estado do Amazonas,
são baixos, com predominância de problemas
ligados ao saneamento básico e alta incidência de
moléstias, transmissíveis, o que necessàriamente se
reflete no obituário.
Assim, os meses iniciais na SESAU foram
totalmente ocupados com projetos, visando a
reorganização técnica e administrativamente da
Secretaria,
criando
precondições
para
um
diagnóstico mais preciso da situação de saúde e
principalmente tendo em vista a elaboração e
implantação de programas que correspondam à
realidade do Estado."
APARELHAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
Não possui o Estado do Amazonas
órgãos ou entidades que exerçam atividades
de Saúde Pública dentro de um planejamento
coerente e uma coordenação compatível
com a realidade. Todos os planos de saúde
anteriormente elaborados tinham pràticamen-

te a preocupação de implantação física de unidades
de prestação de serviços, sem base num estudo
epidemiológico e sem qualquer preocupação com as
dificuldades operacionais de tais unidades, no que se
refere a recursos humanos, materiais e financeiros.
Além disso, a descoordenação entre os
órgãos que prestam serviço no Estado, pela falta de
centralização, de informações e normas, vem
produzindo um verdadeiro caos, pois atividades
idênticas ou similares são executadas por dois ou
mais serviços, num esfôrço paralelo que encarece os
custos e redunda em prejuízo para a saúde da
população.
Atuam em saúde, dentro do Estado,
órgãos federais, estaduais, municipais, paraestatais,
fundações, missões religiosas, todos independentes,
sem a necessária coordenação centralizada. A
medicina curativa tem predominância absoluta e a
preventiva é desordenada e descontinuada, sem
esbôço de soluções para os aflitivos problemas da
área.
Não possui o Estado uma rêde de Unidade
Sanitária e sim uma gama de ambulatórios
puramente curativa e paternalistas, sem programas
ou planos de trabalho, que visem à elevação dos
níveis de saúde através de prevenção de moléstias.
A rêde hospitalar de Manaus, totalmente
desorganizada e desaparelhada, abaixo dos
padrões mínimos exigidos, oferece um quadro
triste de abandono e omissão a que foi relegada,
não tendo condições técnicas, físicas e
funcionais, para um mínimo de assistência à
população.
No interior o quadro se repete, com
côres ainda mais dramáticas, só não havendo
um
caos
completo,
devido
ao
heróico
trabalho desenvolvido pelas prelazias e FSESP,
que mantêm hospitais e ambulatórios, a duras
penas.
A
SUSEMI
(Superintendência
dos
Serviços Médicos do Interior) foi desvirtuada
totalmente de suas funções, pois, ao invés de
tentar coordenar o trabalho de entidades
e unidades já em funcionamento no interior,
partiu para um ambicioso e sofisticado plano
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de implantação de unidades médicas pré-fabricadas,
adquiridas na Inglaterra. Sem qualquer comentário
quanto à intenção, referido plano quase redunda
em fracasso total, pois tôdas as previsões de
ordem financeira, logística e operacional, não
corresponderam à realidade, pagando hoje o Estado
e a Federação pesado ônus. Basta dizer que das 43
unidades previstas, até agora só foi, implantada uma,
a de Coari, que vem sofrendo as conseqüências da
falta de previsão, pelo alto custo operacional. A
SUSEMI, que deveria ser órgão eminentemente
técnico, para execução de programas de saúde
coerentes com a realidade, passou a se constituir
num órgão voltado e organizado para realizar obras
civis, num esfôrço impotente de justificar o alto custo
do plano. A deterioração de equipamento importado
nos dá uma idéia da falta de estrutura do órgão para
arcar com tal responsabilidade.
A
Secretaria
de
Saúde
tinha,
anteriormente, um amontoado de órgãos
meramente executivos sem especifidade técnica.
Assim resume êles as
principais distorções
havidas:
1 – Falta de coordenação para uma
política única de saúde: o Conselho Estadual
de Saúde, que deveria ser um órgão consultivo,
funcionava como deliberativo, sem ter na
sua composição representantes de outras
entidades que atuam no setor da saúde, no
Estado.
2 – Falta de programas de saúde:
em conseqüência, não havia perspectiva de
soluções globais ou específicas para os
problemas de saúde. As moléstias transmissíveis,
por exemplo, eram encaradas como problema
sòmente quando surgiam surtos epidêmicos,
não havendo programas preventivos para
contrôle ou erradicação daquelas que grassavam
endêmicamente no Estado. Não se faziam
programas de higiene materno-infantil, do
escolar ou do adulto. A tuberculose e a lepra
eram tratadas pelo aparecimento espontâneo
do doente e não através de programas de
cadastro para detecção das ocorrências.
3 – Insuficiência de técnicos em todos os
níveis e ausência de programas de preparo de
pessoal.

4 – Inexistência de órgão técnico normativo
para assessoramento superior: o secretário e
as chefias técnicas não recebiam qualquer
assessoramento de técnicos gabaritados.
5 – Inexistência de regulamentos normas
técnicas e rotinas para os órgãos e unidades, e
execução de atividades ficava ao sabor do improviso,
pois não havia qualquer documento que
regulamentasse o trabalho técnico e administrativo.
6 – Ausência de supervisão e contrôle.
7 – Total deficiência operacional, sem custos
previstos e sem contrôle de materiais e
equipamentos.
O Departamento de Estradas de Rodagem do
Amazonas vem obtendo apreciável sucesso na sua
tarefa de construção e pavimentação das estradas
entregues à sua execução.
Neste setor, a grande vitória do Govêrno foi a
inclusão da Rodovia BR-319, Manaus, no Plano de
Integração Nacional, garantindo assim os recursos
financeiros para a sua definitiva implantação em
1973.
A REORGANIZAÇÃO
A Reforma Administrativa preconizada pelo
Govêrno através da Lei número 1.013, de 23 de
abril de 1971, permitiu que se iniciasse a
reestruturação dos órgãos do Poder Executivo
para maior flexibilidade na implantação de um
sistema de administração por sistemas, criandose condições essenciais para o desenvolvimento
do Plano do Govêrno, dentro de prioridades que a
realidade exige. Assim, durante os primeiros
meses de Govêrno, trabalhamos no sentido de
dotar a Secretaria de Saúde de uma estrutura
orgânica que pudesse assumir o comando técnico
e administrativo da Saúde Pública do Estado.
Com a nova estrutura implantada, a Secretaria
vem funcionando satisfatòriamente, apesar
das limitações de ordem material e financeira
existentes. Para a composição do Departamento
Normativo e demais posições de chefias técnicas
administrativas, foram convidados profissionais
com
capacitação
técnica
comprovada,
arregimentados dentro e fora do Estado,
contando hoje a cúpula da Secretaria de Saúde
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com um corpo técnico composto de mais de 20
especialistas contra os dois que respondiam pela
estrutura anterior. Com êsse corpo multiprofissional
em nível de cúpula, foi possível a normalização do
sistema, bem como o estudo e elaboração de
projetos específicos, alguns já implantados e em
execução.
Discriminação
Estudos e Projetos
BR – 319 – Tapauá*
Manicoré*
Borba
Canutama
Autazes
Nôvo Aripuanã
Construção de Estradas
BR – 319*
BR – 319 – Tapauá
Manicoré
Borba
Canutama
Nôvo Aripuanã
Obras de Arte Especiais
BR – 319 – Pontes
Terminal de embarque
Ferry Boats
Pavimentação de Estradas
BR – 319*
Manaus
– Aleixo
Tarumã
– Ponta Negra*
* Projeto em execução.
Fonte: DPLC

REFORMULAÇÃO
DO
ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO

1971

PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS
DO DER – AM NESTE QUATRIÊNIO
Eis o quadro de programas e projetos
prioritários para o quatriênio 71/74, cujos números
são bastantes reveladores do apetite de trabalho e
sêde de realizações do pessoal do DER – AM:
1972

70 Km
100 Km

110 Km
80 Km

1973

1974

70 Km
100 Km
110 Km
80 Km
100 Km
110 km

100 Km
110 Km

324 km

146 km
70 Km
100 Km

80 Km
110 Km

1.000 m
5 Km
185 Km
2u
1u
12 Km

PLANO

DE

560 m
2u
2u
185 Km
17 Km

185 Km

Total

470 Km
70 Km
100 Km
80 Km
100 Km
110 Km
1.560 m
4u
3u
555 Km
22 Km
12 Km

O mais importante, porém, é que o PIano
de Eletrificação do Estado, a cargo da
CELETRAMAZON, foi totalmente reformulado, com a
finalidade de adequá-lo às condições atuais do
Estado. E de acôrdo com nôvo Plano, foram
efetuados estudos sôbre a viabilidade da
implantação de micro-centrais, no interior e ainda
sôbre o aproveitamento hidráulico do rio Uatumã.

Na CELETRAMAZON foi estabelecida nova
estrutura administrativa da emprêsa, com elaboração
de um nôvo regulamento interno, um nôvo
organograma e um nôvo quadro funcional. Com a
substituição das locomóveis por Diesel e com melhor
racionalização dos serviços, conseguiu-se, no
período de abril a julho dêste ano, reduzir o número
OBRAS EXECUTADAS
de funcionários de 406 para 343, número que deverá
cair para 300, representando uma economia para a
Eis a relação de obras executadas pela
emprêsa de Cr$ 40 mil mensais. Ao mesmo tempo, CELETRAMAZON, nos primeiros meses do Govêrno
de abril a julho de 1971, conseguiu-se a elevação da João Walter de Andrade:
Receita Operacional das Usinas em Cr$ 17 mil
1
–
Manicoré:
construção
da
mensais.
rêde
de
distribuição
de
alta
ten-
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são para o aeroporto, com 3 km de extensão.
2 – Urucará: troca do equipamento de
geração, sendo retirados 2 grupos Diesel elétricas,
MAM, de 45 KVA cada um e instalados 2 grupos
Diesel elétricos GM, de 112,5 KVA cada um,
aumentando a capacidade geradora de 135 KVA.
3 – Autazes: ampliação do sistema de geração
de 75 para 225 KVA, sendo retirados 2 grupos de
37,5 KVA e colocados 2 grupos de 112,5 KVA.
Implantação da rêde de alta tensão.
4 – Conclusão das usinas de Anori, Silves,
Urucurituba, Itapiranga e Nhanmundá.
5 – Substituição do sistema de geração das
usinas de Manicoré e Codajás, sendo retiradas as
locomóveis ali existentes e colocados grupos Diesel
marca GM.
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MANAUS
A Companhia de Saneamento do Amazonas
tem no abastecimento de água da capital pela
construção de 5 novos reservatórios, com
capacidade total de 17.000 m2 de armazenamento, e
na montagem de sua nova rêde de distribuição, as
suas principais prioridades.
Com êsse objetivo, já se acham em pleno
funcionamento as seguintes obras:
1 – Tomada d'água: destina-se à captação e
ao bombeamento de 150 milhões de litros diários
retirados do Rio Negro, na Ponta do Ismael. O custo
dês-se empreendimento alcançou o montante de Cr$
5.100 mil.
2 – Adutora de baixo recalque: com
220 metros de tubo dúctil, conduz água bruta
da tornada d'água até a estação de tratamento
de água, ora em construção. (Enquanto a estação
de tratamento está sendo construída, a água
é levada até a estação elevatória de alto
recalque).
3 – Estação elevatória do alto recalque:
com 400 m2 de área construída, abriga 6
conjuntos elevatórios, constituídos de eletrobombas
centrífugas, com um total instalado de 1.750

HP, que recalcarão, da futura estação de tratamento
de água os 150 milhões de litros destinados ao
abastecimento adequado à população de Manaus.
4 – Subestações transformadoras: já se
acham totalmente executados os trabalhos relativos
ao fornecimento contínuo de luz e fôrça, para os
conjuntos elevatórios. Compõe-se de 2 etapas: 1 –
subestação de baixo recalque com potência
instalada de 1.600 KVA; 2 – subestação do alto
recalque, cuja potência instalada chega aos 2.000
KVA.
5 – Adutora do alto recalque: totalmente
implantada nos seus 4.100 metros de tubos de 1.250
mm de diâmetro e 1.200 metros de tubos de 1 metro
de diâmetro, ambos em ferro dúctil importado da
França, essa adutora conduz os 150 milhões de litros
diários aos reservatórios da Castelhana e do Mocó.
6 – Subadutora Educandos–Aeroporto: a fim
de conduzir a água do Reservatório do Mocó até o
futuro Reservatório do Aeroporto, foram assentados
5.500 metros de tubo de ferro ductil, dos quais faltam
ser assentados apenas 127 metros, completando-se,
assim, totalmente a ligação para Educandos.
No pequeno espaço de tempo do Govêrno
João Walter de Andrade, já foi adquirida tôda a
tubulação destinada à rêde de distribuição de
Manaus, num total de 240 mil metros. O volume
desta compra se elevou a Cr$ 7 milhões, havendo
recursos disponíveis para o pagamento de todo o
material adquirido.
SECRETARIA DA FAZENDA
A Secretaria de Fazenda, como setor
fundamental da pública administração do Estado,
constitui uma área a que se voltou a atenção do
Govêrno, buscando adequá-la à nova dinâmica
do processamento fiscalizador cujas atividades
puderam, no curso dêstes meses, compatibilizarse inteiramente com os pressupostos da Reforma
Administrativa. Antes de condicionar-se às
meras atribuições de rotina, ênfase especial
foi deferida ao desempenho da fiscalização, parti-
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cularmente das mercadorias em trânsito fluvial, sob o
sistema de instalação de postos fiscais, abrangendo
a escadaria dos Remédios, o "Encontro das Àguas"
e a Vila Amazônia, em Parintins.
Medida paralela se operou sistemàticamente,
com apoio ao órgão arrecadador, através da
intensificação das ações fiscais pertinentes às
mercadorias oriundas do interior do Estado o que
determinou, em muitos casos, considerável aumento
de arrecadação, acusando os índices as flagrantes
disparidades entre as quantidades conferidas e as
manifestadas.
Aplainar carências e contornar obstáculos
que emperram a maior desenvoltura das metas
administrativas, é desígnio de que não se divorcia
o Govêrno para a consecução de seus objetivos.
O suporte financeiro para a execução do
Plano de Govêrno está portanto, consubstanciado
no aumento, da arrecadação, inobstante tôda
a infraestrutura fazendária e fiscal, esteja
nitidamente caracterizada pela debilidade dos
processos e a usualidade dos trabalhos
específicos do organismo fazendário, adicionandose a isso a inadaptação legislativa ainda vigente,
a escassa adequação funcional e as frequentes
distorções que inquinam o exato cumprimento das
obrigações tributárias. A arrecadação da receita
constante do cronograma de encaixe integrante
do orçamento do ano em curso, foi tarefa
que precedeu a escala de preocupações da
administração fazendária, no esfôrço de conseguila, embora como parcela mínima e ainda que
respeitante sòmente ao primeiro semestre.
A
arrecadação
não
correspondeu
às
previsões
orçamentárias,
talvez
em
decorrência de fatôzes negativos à nossa
economia, como a grande enchente do corrente
ano, responsável pela queda de parte da
produção da juta.
No entanto, o vigilante esfôrço desenvolvido
pelas autoridades fazendárias, permitia que nestes
últimos meses, se verificasse uma sensível
melhoria de arrecadação, aproximando-se da
prevista.
A ausência de meios de contrôle, a pouca
eficiência e a frágil infra-estrutura que anulam
a plenitude de funcionamento da máquina adminis-

trativa da Fazenda, estão merecendo da parte do
Govêrno detida análise e urgente processo de
reformulação, que será atingida em consonância
com os princípios da Reforma Administrativa e a
introdução de uma nova filosofia tributária, que nesta
hora alcança seu ponto alto com as recentes
providências adotadas junto a augusta Assembléia
Legislativa com o envio de mensagem disciplinando
a matéria.
A Reforma Administrativa em curso na
Fazenda, está sendo feita pela emprêsa contratada,
com assistência do Grupo Coordenador e a
colaboração dos Técnicos da própria Secretaria.
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA
Englobando os seus órgãos subordinados,
Arquivo Público, Penitenciária Central do Estado,
Procuradoria-Geral de Justiça, Auditoria da Justiça
Militar e Imprensa Oficial, a Secretaria do Interior e
Justiça vem funcionando normalmente, em que
pesem as dificuldades materiais e humanas
encontradas.
A rigor, sòmente a própria Secretaria e a
Imprensa Oficial, após as reformas feitas na presente
Administração, têm condições de um funcionamento
regular.
Os demais órgãos, pela precariedade das
instalações em que se encontram, não podem
apresentar rendimento satisfatório.
É pensamento do Govêrno superar essas
deficiências, através da execução do seu Plano, que
prevê não apenas a recuperação dos imóveis
existentes, como ainda a construção de outros,
que possam oferecer condições adequadas ao
funcionamento do Serviço Público.
Por outro lado, pela especialização dos
servidores públicos, nas suas mais diversas
categorias, através de Cursos de Seleção e
Treinamento, espera o Govêrno, calcado na Reforma
Administrativa, oferecer quadro bem diverso do atual,
propiciando uma atuação em moldes racionais e
técnicos de todos os órgãos da Administração.
O relatório da Secretaria do Interior e Justiça e
das entidades a ela subordinadas expressam com
clareza deficiências e distorções que estão sendo
corrigidas criteriosamente.
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SECRETARIA
CODEAMA

DO

PLANEJAMENTO

E

A Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral tem na CODEAMA todo o seu apoio técnico e
administrativo, e, por esta razão, os dois órgãos
aparecem em um só relatório.
O período de março a setembro do ano em
curso, foi o mais difícil para a Secretaria do
Planejamento, face a necessidade de se adequar, os
meios administrativos e financeiros a nova política
administrativa consubstanciada no Plano de
Govêrno.
Eis em linhas gerais, os Projetos e atividades
que vêm sendo executados pela Secretaria do
Planejamento e CODEAMA:
I – Programação do Setor Público
1) Elaboração dos Programas e Planos de
Aplicação dos Fundos de Participação e Especial
destinados ao Amazonas, no exercício de 1971,
concluído em tempo hábil e encaminhado ao Ministro
do Planejamento e Coordenação Geral, por
ocasião da reunião dos Secretários de Planejamento,
realizada em Brasília em março dêste ano.
2) Treinamento de pessoal executivo na
técnica de orçamento-programa, segundo o modelo
federal, feito em convênio com a ESPEA.
3) Adaptação do Orçamento do Estado para
1971 ao Plano do Govêrno, projeto totalmente
concluído, cujo resultado foi mimeografado,
encadernado e distribuído a todos os órgãos da
Administração Direta do Estado, como documento
para orientar a execução orçamentária.
4) Elaboração de instruções e formulários para
o orçamento de 1972.
5) Organização dos Núcleos Setoriais de
Orçamento em cada Secretaria de Estado. Essa
atividade está sendo dinamizada e acompanhará
sempre a evolução do Sistema de Planejamento.
6) Elaboração da Proposta Orçamentária para
o exercício de 1972 (Mensagem e Anteprojeto
de Lei), executada dentro da nova técnica de
orçamento-programa e do Plano de Govêrno para
1971/1974.
7) Primeiro contato com as Secretarias para
levantamento dos problemas e esquematização de
soluções.

8) Levantamento da situação orçamentária,
das Secretarias, visando a adoção de medidas
corretivas imediatas, principalmente no que se refere
às despesas com pessoal.
9) Consolidação das Contas do Setor
Público. Projeto originário de um convênio entre
o IPEA, a Universidade do Amazonas e a
CODEAMA e que está sendo executado
integralmente e com prazo convencionado para o
seu término a 30-10-71.
10) Revisão e encaminhamento para
impressão do Plano de Govêrno do Estado para o
período de 1971/1974.
11) Plano Operativo para 1972 – Está
sendo executado e compreende o detalhamento
de todos os projetos e/ou atividades a serem
realizados no próximo exercício, contendo as
informações necessárias ao acompanhamento e
avaliação.
II – Administração de Incentivos Fiscais
1) Institucionalização do Conselho de
Desenvolvimento do Estado do Amazonas CODAM,
em substituição ao Conselho Consultivo da
CODEAMA, permitindo uma maior amplitude da
responsabilidade do Conselho no processo de
desenvolvimento do Estado.
2) Análise de Projetos Industriais e
Agropecuários. Foram analisados pelo setor
competente da CODEAMA, no período de
março a agôsto do corrente ano, 16 projetos
industriais, e tiveram os seus pareceres
aprovados pelo CODAM em sua reunião de
instalação.
3) Foram emitidos vários pareceres técnicos
em processos relacionados com o desenvolvimento
econômico do Estado.
4) Além da análise de projetos, a
CODEAMA tem fornecido a todos os empresários
que a procuram informações de ordem geral,
publicações e orientações sôbre a Política
de Incentivos Fiscais do Estado. Êsse
relacionamento entre os empresários tem sido
extremamente benéfico, eis que na maioria das
vêzes êles voltam trazendo seus projetos de
implantação de unidades produtoras, com efeitos
positivos para o desenvolvimento econômico do
Estado.
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5) Projetos em fase de análise – existem ainda
5, os quais estarão prontos para serem apreciados
pelo CODAM até o dia 30 de outubro do ano em
curso.
Na parte dedicada à assistência aos
Municípios, foram desenvolvidas as seguintes
fases:
1) Levantamento de dados gerais sôbre os
Municípios;
2) Programa e Plano de Aplicação,
com
vistas
a
angariar
recursos
da
SUDAM para a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Local Integrado da Cidade
de Manaus;
3) Elaboração de um projeto com vistas
a organização administrativa, financeira e
comunitária dos Municípios. Êste trabalho foi
encaminhado à SUDAM, com muita possibilidade
de receber o apoio financeiro do órgão de
desenvolvimento regional.
A Secretaria de Planejamento e a
CODEAMA
atuam
ainda
em
programa
de assistência técnica a pequena e média
emprêsa, na qual foram tomadas as seguintes
providências:
1) Mantidos contatos diretamente com o
magnífico reitor da Universidade Estadual de
Campinas, do que resultou o acêrto final sôbre a
cooperação técnica daquela Universidade para com
o Programa acima referido.
2) Estiveram em Manaus na segunda
quinzena de agôsto dois professôres da
Universidade Estadual de Campinas, verificando
in loco as condições para o desenvolvimento
da cooperação técnica e colhendo material
para a preparação do Curso de Assessôres
de Emprêsas que é a primeira fase do Programa.
3) A fase que se desenvolve atualmente é a
de montagem do curso mencionado no item
anterior, especialmente preparado para a nossa
programação, com início marcado para 1º de
março de 1972, em Campinas – SP.
CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS
A Secretaria do Planejamento está também
organizando o IV Congresso dos Municípios
Amazonenses, que será realizado em Manaus,
de 22 a 26 de novembro do ano em curso, com o

objetivo de promover um maior entrelaçamento entre
as administrações municipais e o Govêrno estadual,
na conceituação de que o Município é o maior elo de
Integração Nacional.
Paralelamente
ao
Congresso,
serão
ministrados na ESPEA Cursos de Treinamento
de Pessoal das Prefeituras com duas vagas para
cada comuna, abrangendo Técnica Orçamentária,
Contabilidade e Secretaria.
São colaboradores do "Congresso Municipal"
a SUDAM, IBAM e SERFHAU.
LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS
Ainda na presente legislatura, a Secretaria
do Planejamento enviará à Assembléia Legislativa
o Anteprojeto da Lei Orgânica dos Municípios, um
dos mais importantes documentos para as
Administrações Municipais.
AUMENTO DE FUNDOS
Na reunião dos Secretários de Planejamento,
em Brasília, a Secretaria obteve expressiva vitória
pelo aumento das cotas do Fundo de Participação,
em Cr$ 4.000.000,00, e do Fundo Especial, em Cr$
3.700.000,00, pela programação apresentada, com a
vinculação de Projetos Prioritários.
GRUPO COORDENADOR DA REFORMA
Integrado dos Drs. Delile Guerra de Macêdo,
Secretário do Planejamento, Gilton de Carvalho
Albuquerque, Chefe da Casa Civil, Ruy Alberto Costa
Lins, Secretário de Administração, e Newton de
Menezes Vieiralves, Secretário do Interior e Justiça;
o Grupo Coordenador da Reforma Administrativa é o
órgão que supervisiona as atividades da know-how,
emprêsa encarregada da elaboração dos Projetos da
Reforma.
Analisando-os, reexaminando-os, adaptandoos, o Grupo Coordenador vem desempenhando
tarefas de grande significação, competindo-lhe,
inclusive, a determinação do Sistema de Prioridades
na implantação dos Projetos.
Entre as tarefas de maior significação, cuja
estrutura operacional está sendo montada, situam-se
o Instituto Técnico de Cooperação Municipal e o
Projeto do Consórcio Rodoviário Intermunicipal.
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INSTITUTO TÉCNICO DE COOPERAÇÃO Instalação de bomba elétrica para recalcar água.
INTERMUNICIPAL
Mereceram ainda os serviços da SVOP, a
Secretaria de Segurança, Palácio Rio Negro, SubÉ um órgão que está sendo estruturado com Delegacia de Policia da Cachoeirinha, Sede
a finalidade de proporcionar uma melhor assistência do IPASEA, instalação do Projeto de Implantação
às Administrações Municipais, colaborando na de Unidades Médicas do Interior – PIUMI – 3º
elaboração de Orçamentos, Prestação de Contas, Pavimento do Ed. Tartaruga, Hospital-Colônia
Planos de Aplicação, estrutura administrativa, etc.
"Eduardo Ribeiro".
Tal empreendimento impedirá a aplicação,
A SVOP teve ainda concluídas as seguintes
sem planejamento, de verbas municipais, ao mesmo novas obras, sob a sua fiscalização: Laboratório de
tempo em que evitará que os Municípios recorram ao Defesa Vegetal da Secretaria de Produção,
serviço de escritórios inteiramente desvinculados da Biblioteca e bloco de alojamento para técnicos da
moderna técnica administrativa.
Secretaria de Produção; Sub-Delegacias Distritais
dos bairros de São Lázaro, Sto. Antônio, Japiim e
CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
Petrópolis.
Estão sendo ultimadas as obras do nôvo
O Consórcio Rodoviário Intermunicipal será Quartel da Polícia Militar do Estado, no bairro de
formado com um Fundo de Verbas Rodoviárias, Petrópolis, constantes de Bloco do Comando, Bloco
englobando todos os Municípios.
da Casa da Guarda e Cadeia, e um Bloco de
Pelo sistema de prioridades, o Consórcio alojamento.
executará a construção de estradas intermunicipais
No interior do Estado, a ação da SVOP está se
e municipais e obras de infra-estrutura, Centro fazendo sentir nos Municípios de Manicoré, Borba,
de um Plano preestabelecido, visando propiciar o Humaitá e Manacapuru, com o reinício e conclusão
desenvolvimento no interior do Estado, sem as dos prédios das Exatorias, com residências anexas
costumeiras distorções que se costumam verificar para os Exatores.
na aplicação das verbas do Fundo Rodoviário
A par dêsses Serviços, a Secretaria de
Nacional.
Viação e Obras Públicas, está providenciando um
levantamento da situação dos prédios escolares
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS da Capital, tendo concluído o orçamento de 30
PÚBLICAS
unidades, bem como elaborou todo o projeto de
Engenharia para a ampliação do Hospital "Getúlio
A Secretaria de Viação e Obras Públicas vem Vargas", instalação do Centro Rádio-Terápico,e
executando uma programação a respeito de obras outros serviços prioritários.
e reparos, recuperações e adaptações de próprios
públicos. Nesse particular, foram ou estão sendo
GRUPO-TAREFA PIUMI
executados os mais diversificados serviços:
IMPRENSA OFICIAL – Instalação de arquivos
Criado pelo Decreto nº 2.134, de 7-7-71,
e almoxarifado. Aproveitamento do porão do prédio sob a coordenação do Eng.º João Augusto Souto
para instalação da zeladoria, encadernação e Loureiro, para dar continuidade às obras do
restaurante. Pintura da oficina gráfica, montagem de Plano de Implantação das Unidades Médicas do
novas máquinas de impressão, cobertura da área Interior, o GT – PIUMI tem ainda a finalidade de
externa do prédio para instalação de oficina fiscalizar o serviço da Kosmos Engenharia S/A,
mecânica, revisão da instalação elétrica, reparos nos emprêsa vencedora da concorrência para a
pisos.
implantação das Unidades nos Municípios
PALÁCIO RIO BRANCO – Reparos em parte amazonenses.
da instalação hidráulica-sanitária, inclusive caixa
Um dos mais importantes trabalhos que
d'água.
vêm sendo executados pelo Grupo-Tarefa é
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – Confecção e a construção de Unidades Sanitárias nos bairros
assentamento de novas esquadrias no Forum Alvorada, Santo Antônio, Japiim e Morro da
"Florestas Bastos". Reparos no telhado, calhas e rufos. Liberdade, destinadas aos serviços de Medicina
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Preventiva e assistência médico-odontológica aos
referidos bairros, formando um "cinturão sanitário" de
proteção à população.
O GT–PIUMI está também montando o
Hospital de Isolamento Infantil, à rua Cládio
Mesquita. Esta Unidade, do tipo IV PIUMI, tem seu
funcionamento previsto para fins do próximo ano.
A implantação dessas Unidades sanitárias faz
parte do Plano Global de Govêrno no setor Saúde.
O GT-PIUMI realiza inspeções nos municípios
de Nhamundá, Urucará, Maués, Itacoatiara, Nova
Olinda do Norte e Borba, fiscalizando as obras de
implantação das Unidades Médicas, a cargo da
Kosmos que deverão estar concluídas até o fim do
corrente ano.
CURSOS
Sob a coordenação do professor LUÍS
IRAPUAN PINHEIRO, a ESPEA, órgão vinculado
à Secretaria de Administração, vem realizando
importantes cursos de Treinamento e Seleção de
Pessoal, objetivando conferir melhores qualificações
aos servidores públicos em geral, adaptando-os aos
preceitos da Reforma Administrativa.
Nos primeiros meses da Administração
JOÃO WALTER, a ESPEA realizou três Cursos
de Treinamento: Orçamento, com 39 cursandos;
Pessoal, com 36; e Material, com 39.
Vários Cursos Intensivos de Treinamento
serão ainda executados no corrente ano, de acôrdo
com o Plano de Especialização dos Servidores do
Estado.
CENSO DOS SERVIDORES

tração Pública, que contou com a presença das
Sociedades de Economia Mista. O curso, de caráter
intensivo, teve a duração de uma semana, com
excelentes índices de aproveitamento e freqüência,
esta total.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
A Polícia Militar do Estado, de gloriosas
tradições, passa por uma nova fase em sua vida,
evidenciando-se nos primeiros meses de sua
Administração, as profundas alterações que a
marcarão no Govêrno, através do apoio total do
Executivo, à sua programação.
A reforma do velho quartel, um nôvo
sentido de discipliná aos seus soldados,
fardamento
inteiramente
nôvo,
apesar
das
dificuldades financeiras do Estado, a criação de uma
Companhia de Trânsito já em atividade, foram
realizações marcantes na estrutura da Polícia Militar.
Sua colaboração na "Operação Ribeirinhos" foi
da mais alta significação, propiciando a que os
prefeitos dos Municípios da Micro-Região 7
contassem com um apoio e cobertura logística
adequada ao processo de distribuição de víveres e
medicamentos aos ribeirinhos.
Na parte operacional passou a contar
com novos e modernos equipamentos e viaturas,
para um melhor desempenho de sua missão, na
capital e no interior do Estado, no resguardo à
Lei.
AÇÃO
CONJUNTA
GOVÊRNO
UNIVERSIDADE – INSTITUTO EUVALDO LODI

–

Dentro da filosofia de ação comunitária
e participação de tôdas as fôrças vivas no
desenvolvimento do Estado, o Govêrno, decidiu
convocar a Universidade do Amazonas e as
classes empresariais, através do Instituto Euvaldo
Lodi, para o Programa de revitalização e reforma
do sistema administrativo.
Nesse sentido, após duas produtivas
reuniões, estão sendo estudados os têrmos de
SEMINÁRIO DE EXECUTIVOS
um Convênio a ser celebrado entre Govêrno,
Universidade e Instituto Euvaldo Lodi, em clima
Foi realizado também na ESPEA, um de harmonia e colaboração.
Seminário de Executivos, pelo professor KLEBER
Mediante a execução do Convênio,
NASCIMENTO, diretor da Escola Brasileira de Adminis- a reorganização do Serviço Público, a
Outra atividade que demandou considerável
empenho da equipe de trabalho da SEAD foi a
execução do Projeto referente ao Censo dos
Servidores do Poder Executivo, iniciado em maio de
1971, e cujos resultados de computação eletrônica,
apresentados pela Burroughs Eletrônica Ltda. já se
encontram na Secretaria para efeito de análise.
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modernização dos órgãos incumbidos de gerir os
Programas Governamentais e o aperfeiçoamento do
pessoal técnico e administrativo da Administração
Pública, serão missões compartidas entre, o
Govêrno e aquelas entidades, abrindo perspectivas
novas no funcionamento da máquina estataI.
A implantação dêsse Convênio é uma
experiência, nova, e deve resultar proveitosa para o
encaminhamento da Reforma Administrativa.
O Banco do Estado do Amazonas é hoje
um dos grandes suportes financeiros do Estado,
desenvolvendo as suas atividades em vários setores
da produção primária, industrial, e no comércio em
geral.
Tendo recentemente aumentado o seu capital,
o BEA é uma casa bancaria da mais alta
conceituação, e a sua participação no processo de
desenvolvimento da região é das mais significativas.
Em decorrência do aumento do seu
capital, suas ações serão colocadas ao público, e
a intensa procura determina a avaliação do
prestígio do Banco.
Com tôdas as suas Carteiras em pleno
funcionamento, participando da programação
econômica do Govêrno, o BEA, está voltado
para a problemática da juta, da agropecuária e
dos setores prioritários da infra-estrutura do
Estado.
IPASEA:
O IPASEA foi encontrado em situação
das mais difíceis, com todos os seus setores
desorganizados.
Pendentes de solução foram encontrados
1.150 processos de pedidos de empréstimos,
num total de Cr$ 1.970.000,00.
Inúmeros já estavam sendo amortizados e
ainda não haviam sido pagos aos mutuários.
A par dessas irregularidades, outras,
também de caráter grave, foram encontradas,
obrigando tomadas de posição drásticas, para
corrigir as anomalias.
Entre estas, destaquem-se cancelamento
do
convênio
com
o
Hospital
Italiano
na Guanabara, que estava sendo utilizado
numa verdadeira orgia de gastos desnecessários.

– Estabelecimento de um teto máximo de Cr$
2.000,00 para empréstimos simples e Cr$ 5.000,00
para empréstimos especiais;
– Sustação da entrada de novos processos,
até o atendimento dos que se:encontravam
paralisados.
– Proibição de reformas de empréstimos
simples.
Com estas providências o IPASEA pôde
atender a 695 processos.
Na parte administrativa, várias medidas foram
postas em prática, visando a dinamizar os serviços e
a proporcionar um melhor atendimento aos seus
segurados.
O presidente do Instituto, convocado pela
Assembléia Legislativa para prestar esclarecimentos
sôbre a sua Administração, apresentou uma
fundamental exposição de motivos, que mereceu
dos senhores deputados francos elogios ao seu
procedimento.
CAMTEL:
A expansão da Companhia Amazonense de
Telecomunicações era uma urgente e inadiável
aspiração do povo amazonense, ditada pela procura
de tlefones que atendessem à demanda da Capital.
Os trabalhos de instalação do equipamento
correspondente à expansão de mais de 2.000
terminais no sistema de Manaus foram concluídos
em julho do corrente ano, iniciando-se os testes em
agôsto.
Após a conclusão dos testes feitos pela
fornecedora, a CAMTEL promoverá os testes de
aceitação do equipamento, para em seguida, depois
da necessária autorização do DENTEL, colocá-lo em
funcionamento, aumentando a capacidade do nosso
sistema para 8.000 terminais.
A rêde externa está sendo ampliada para
receber mais 5.400 pares, esperando-se, até o mês de
dezembro vindouro, apresentá-la com 15.600 pares.
Com êsse serviço, a rêde externa será
aumentada de 5.760 metros de galeria de lutos, e
73.440 metros de cabos, que acrescidos aos atuais
4.103 metros de galerias de dutos e de 8.480 metros
de cabos, somarão 9.863 metros e 164.236 metros
instalados respectivamente.
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Os telefones para servir à expansão dos 2.000 to Residencial Presidente Castello Branco,
terminais estão sendo instalados e funcionarão após no bairro do Parque Dez de Novembro,
a autorização do DENTEL.
compreendendo os serviços de terraplanagem,
águas pluviais, meio-fio e sargetas, em uma
FUTURA EXPANSÃO
extensão de 18.829 quilômetros.
d) Estudo da viabilidade sócio-econômica
Prevenindo o crescimento da cidade, a para a construção de 1.000 casas à margem da
CAMTEL já iniciou os estudos preliminares para estrada Tarumã–Ponta Negra, já enviado ao
nova ampliação do serviço telefônico, aumentando a BNH.
sua capacidade para 12.000 terminais.
e)
Construção
de
1.000
unidades
habitacionais do bairro do Japiim–II Etapa, com
SISTEMA INTERURBANO
conclusão prevista para o início de 1972.
f) Elaboração dos estudos e projetos de
Está programada a substituição do Sistema infra-estrutura do Conjunto Residencial acima
Intermunicipal instalado ao longo do rio Solimões, de referido.
HF para UHF (tropodifusão), dando-lhe mais
g) Estudo, viabilidade sócio-econômica,
confiabilidade técnica.
elaboração e apresentação ao BNH do Projeto do
Deverão ser utilizados, mediante aluguel, os Município de Manacapuru, constituído de 66
circuitos da EMBRATEL nas ligações entre Manaus unidades habitacionais.
e Itacoatiara, Parintins, Manicoré e Humaitá, sendo
h) Inscrição e montagem de classificação
que os equipamentos dessas cidades e das do rio de candidatos às 1.000 unidades da II Etapa do
Solimões serão transferidos para outras áreas do
Conjunto do Japiim.
interior do Estado.
LIGAÇÕES
INTERNACIONAIS

INTERESTADUAIS

E

Mediante acordo com a EMBRATEL e a
EBCT, a CAMTEL vem operando as mesas IU do
Sistema Interestadual de Telecomunicações, com
bom índice de confiabilidade, proporcionando
ligações com as cidades do Brasil e do Mundo.
COMPANHIA
AMAZONAS

DE

HABITAÇÃO

DO

A COHAB — AM vem desenvolvendo um
trabalho altamente satisfatório, estando a sua
Direção empenhada na concretização de vários
projetos, alguns dos quais já concluídos e outros em
vias de execução.
Os destaques são os seguintes:
a) Conclusão dos serviços da rêde de
abastecimento d'água, da 1ª Etapa do Conjunto
Residencial "31 de Março", no Bairro do Japiim, em
um total superior a três (3) quilômetros.
b) Entrega das mil (1.000) unidades
componentes da 1ª Etapa do Conjunto Residencial
"31 de Março".
c) Obtenção de recursos, através de convênio
firmado com o Banco Nacional da Habitação,
no montante de Cr$ 3.734.589,24, para a
execução do Projeto de Pavimentação do Conjun-

PLANOS PARA 1972
a) Construção de 1.000 unidades residenciais
no Bairro da Ponta Negra.
b) Construção de 66 unidades residenciais no
Município de Manacapuru.
c) Construção da sede própria desta
Sociedade.
d) Arborização do Conjunto Residencial
Presidente Castello Branco, no Bairro do Parque Dez
de Novembro.
SOCORRO AOS RIBEIRINHOS
1971 marcou a 4ª maior enchente do
século, desabrigando milhares de ribeirinhos na
Microrregião 7, e obrigando a que o recémempossado governador arregaçasse as mangas e
partisse em socorro às vítimas.
Como primeira etapa, foi criada em
caráter permanente a Comissão Executiva de
Defesa Civil, constituída pelos Secretários do
Planejamento, Saúde, Produção Rural e pelo
comandante da Polícia Militar do Estado.
A esta Comissão couberam os encargos
de receber e armazenar os donativos em
gêneros e medicamentos, e adquirir, na praça
de Manaus, 180 toneladas de víveres, para
distribuição gratuita entre as vítimas da cheia
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dos rios Negro, Amazonas e afluentes, na primeira
fase assistencial.
O próprio chefe do Executivo comandou a
primeira viagem, percorrendo na Corveta "Solimões",
cedida pelo IV Distrito Naval para a nobre missão,
os municípios de Itacoatiara, Silves, Urucurituba,
Urucará, Parintins, Maués, Nova Olinda do Norte,
Barreirinha.
Em cada sede municipal, o Governador João
Walter promovia uma reunião com as autoridades
locais e pessoas de maior influência na comunidade,
recomendando a criação das Comissões de Defesa
Municipal, enfatisando o significado da ação
comunitária.
A Polícia Militar do Estado deu apoio logístico
à distribuição de víveres e medicamentos, sendo
atendidos cêrca de 50.000 ribeirinhos.
Na segunda fase, foram distribuídas 250
toneladas de gêneros, agasalhos e medicamentos,
em grande parte doados por outros Estados
brasileiros, sobressaindo-se São Paulo com
substancial colaboração do Governador LAUDO
NATEL e das classes empresariais do grande
Estado.
A embarcação GEA-1, do Govêrno estadual,
executou fielmente a distribuição, atingindo todos os
municípios da Microrregião 7.
O VICE-GOVERNADOR
A administração amazonense tem no ViceGovernador Dr. DEOCLYDES DE CARVALHO
LEAL, uma figura profundamente humana, e que
garante, nos impedimentos do Chefe do Executivo, a
continuidade administrativa do Estado.
Por outro lado, significativa é a sua
colaboração ao Governador JOÃO WALTER,
fazendo-se presente à solução de problemas na
esfera administrativa e política, conferindo-se à sua
alta função a dignidade que lhe é inerente.
O APOIO DO GOVÊRNO FEDERAL
Nem todos os problemas do Estado do
Amazonas podem ser tratados ao nível de um
limitado planejamento estadual. Um nôvo Brasil
precisa urgentemente emergir na estrutura es-

pacial da Região Amazônica, contrarrestando os
desafios para o surgimento de novos pólos
dinâmicos. Isso significa dizer que, sem querer
voltar as costas para a esfinge, um dos grandes
enigmas da problemática desta área será
resolvido com o deslocamento correto da fronteira
econômica, que só será empreendido na medida
em que tôdas as esferas de Govêrno projetarem
uma ação no sentido de um desenvolvimento
horizontal. Teríamos, assim, não apenas que levar
recursos e insumos onde já se encontram os
nucleamentos da área, mas, fazendo exatamente
o inverso, levar os homens, a técnica, os recursos
onde estão localizados aquêles mesmos insumos,
no coração do vazio amazônico. A análise
dos problemas econômicos dos entraves ao
crescimento dêste Estado, não deve ser sòmente
feita ao redor dos interêsses do desenvolvimento
desta unidade federativa, mas, principalmente, em
função da integração brasileira pela correção
e pelos necessários ajustamentos de sua
realidade econômica. Essa colocação, com a alta
responsabilidade do governador do Amazonas,
não tem perdido oportunidade de fazer aos mais
altos escalões das áreas federais que o apoio do
Govêrno Federal que vem recebendo, não apenas
daí decorre, mas é elemento que justifica fundadas
esperanças na realização efetiva do elenco
de obras projetadas no Plano de Govêrno, com
vistas à prosperidade do povo amazonense. O
momento amazônico exige ação e reflexão
criadora, não apenas do Govêrno do Estado, mas
do Govêrno da União. Nossos problemas ocupam
posição destacada no que tange à Segurança
Nacional, exigindo participação de todo o povo
brasileiro, com a indispensável consciência e
decisão de luta pela defesa de seus legítimos
interêsses.
Não foi outro, por sinal, o pensamento
do Presidente Médici, quando sentenciou, na
oportunidade de sua primeira visita à Amazônia:
"A conquista da lendária Região Amazônica
e sua definitiva integração na economia
nacional representam um anseio de tôda
a Nação brasileira e fundamenta a ação
decisiva
dos
governos
revolucionários
a
êsse respeito. Sua ocupação racional, pelo
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estabelecimento de um programa integrado de
Em votação o projeto sem prejuízo das
colonização e desenvolvimento regional, constitui emendas.
meta primordial dêste Govêrno, em prosseguimento
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
aos esforços envidados pelos anteriores Governos permanecer sentados. (Pausa.)
da Revolução".
Está aprovado.
Em votação as emendas de parecer
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
favorável, de todas Comissões, de n os 1, 2, 3, 11
Item 1
e 12.
Os Srs. Senadores que as aprovam
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Senado nº 93, de 1971 – DF, que dispõe sôbre a
Aprovadas.
remuneração dos funcionários do Fisco do Distrito
Passa-se à votação da Emenda nº 4,
Federal, e dá outras providências (incluído em que tem parecer favorável da Comissão do
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício Distrito Federal e contrário da Comissão de
concedida na Sessão anterior), tendo:
Finanças.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a
PARECERES, sob nos 550, 551 e 552, de palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
1971, das Comissões.
votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Tem a palavra S. Ex.ª.
Sôbre o Projeto
O SR. NELSON CARNEIRO (para
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela encaminhar a votação. Sem revisão do
constitucionalidade;
orador.): – Sr. Presidente, a Emenda nº 4 tem
– do Distrito Federal, favorável;
parecer favorável das Comissões de Constituição
– de Finanças, favorável, e tendo:
e Justiça e do Distrito Federal e mereceu parecer
PARECERES, sob nos 673, 674 e 675, de contrário da Comissão de Finanças.
1971, das Comissões:
Pediria a atenção do Plenário para
a necessidade de ser vitorioso o ponto
de vista sustentado pelas duas primeiras
Sôbre as Emendas de Plenário
Comissões.
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Refere-se a Emenda nº 4 ao seguinte:
constitucionalidade das de nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
"Os ocupantes de cargos das classes
11, 12 e 13; pela inconstitucionalidade da de nº 10;
de
Assessor
de
Fazenda,
Auxiliar
de
– do Distrito Federal, favorável às de nos 1, 2, Fiscalização, Auxiliar de Coletoria, Avaliador,
3, 4, 8, 9, 11 e 12; favorável com subemendas às de Cadastrador, Exator, Fiscal de Rendas, Fiscal
nºs 5, 6 e 13; pela prejudicialidade da de nº 7;
Auxiliar de Rendas e Lançador, do Quadro
– de Finanças, favorável às de nos 1, 2, 3, 11, Federal, poderão ser aproveitados, por ato do
12 e 13 e contrário às de nos 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Governador do Distrito Federal, nos cargos de
A discussão do Projeto foi encerrada na classe "A", inicial da série de classes de Agente
Sessão de 16 do corrente, com a apresentação de Fiscal de Tributos."
13 emendas em Plenário, voltando a matéria às
Inicialmente, Sr. Presidente, é uma
Comissões competentes.
faculdade que se defere ao Governador; não é
A Comissão de Constituição e Justiça julgou a uma imposição; êles poderão ser aproveitados.
Emenda nº 10 inconstitucional. De acôrdo com o São poucos, muito poucos os que no mínimo há
disposto no inciso XVIII do art. 338 do Regimento dez anos exercem essas funções na cidade de
Interno, a referida emenda não será submetida a votos. Brasília.
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São, Sr. Presidente, homens que exercem
funções que se assemelham à de exator, mas são
funcionários municipais, locais, e não exatores
federais. A sua situação, assim não é a mesma do
exator federal.
Acresce que êles trabalharam durante seis
anos sem participação na receita. Dois anos depois
passaram a ter essa participação e, ùltimamente, há
dois anos, a ter a gratificação fiscal.
O nobre Senador Accioly Filho, no seu
Parecer, na Comissão de Justiça, esclarece:
"Visa a inclusão, entre os funcionários que
podem ser aproveitados nos cargos criados, – que
podem ser aproveitados – dos ocupantes das
classes de Auxiliar de Coletoria e Exator, ao mesmo
tempo em que suprime o Art. 6º, do projeto, que
dispõe sôbre a remuneração dêsses servidores. Não
há aumento de despesa com a aprovação da
emenda, pois se trata de mero aproveitamento de
servidores e o número de cargos vagos no projeto é
bastante para abranger os funcionários referidos na
emenda."
Realmente, Sr. Presidente, é de 61, ou 81, o
número de cargos vagos, salvo engano, e êles são
apenas 18. Vê V. Ex.ª que a aceitação dessa
emenda, que também mereceu o apoio da douta
Comissão do Distrito Federal, certamente, há de
merecer o apoio do Plenário. Dela divergiu a douta
Comissão de Finanças, mas confiam os interessados
e confia a boa distribuição de justiça administrativa
em que não se pretira o direito dêsses poucos
servidores que, há cêrca de 10 anos, exercem as
mesmas funções e que podem ser ou não
aproveitados pelo Sr. Governador da Cidade,
conforme a sua habilitação, a sua capacidade e o
interêsse que possam trazer à Administração. É o
apêlo que endereço ao eminente Relator da
Comissão de Finanças, Senador Ruy Santos, na
esperança de que S. Ex.ª será sensível à situação
desses servidores. (Muito bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Carlos
Lindenberg): – Concedo a palavra ao
nobre
Senador
Ruy
Santos,
para
en-

caminhar a votação- da Emenda nº 4.
O SR. RUY SANTOS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, como disse o eminente Líder Nelson
Carneiro, pela Emenda nº 4, êsses funcionários
poderão ser aproveitados. Mas o Govêrno do Distrito
Federal não poderá aproveitá-los porque, como está
dito na Mensagem, "o anteprojeto exclui do sistema
de remuneração previsto para o Grupo Ocupacional
Fisco as carreiras de Exator e Auxiliar de Coletoria. A
medida decorre da norma estabelecida no artigo 29
da Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960, segundo a
qual, em nenhuma hipótese, os cargos ou funções
do Complexo Administrativo do Distrito Federal terão
vencimentos ou remuneração superior aos dos
cargos ou funções correspondentes do Serviço
Público Federal".
Quando foi criado na União o Grupo
Ocupacional Fisco, os Coletores ficaram fora da
carreira. Tiveram apenas uma gratificação.
E aos atuais, pelo Art. 6º do Projeto, têm;
também, a vantagem constante do art. 6º.
"Aos ocupantes de cargos das classes
de Exator e de Auxiliar de Coletoria do
Quadro Provisório de Pessoal do Distrito Federal
fica assegurada, a partir da vigência desta lei,
a percepção de gratificação de exercício de
função exatora correspondente a 100% (cem
por cento) dos vencimentos dos respectivos
cargos."
Assim, Sr. Presidente, esta Emenda não
pode ser aceita, porque com o critério, mesmo
autorizativo que tem o Governador do Distrito
Federal, não poderá aplicá-la, porque há uma lei
que proíbe. Por isso, votarei pela rejeição da
Emenda. (Muito bem!)
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Peço a palavra,
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Osires
Teixeira.
O
SR.
OSIRES
TEIXEIRA
(pela
ordem.): – Para me informar de V. Exª.
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se o que está em votação é o parecer da Comissão
do Distrito Federal ou de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Carros Lindenberg): –
Está em votação a Emenda nº 4.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Quer dizer que
V. Ex.ª colocará em votação a Emenda?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação a Emenda nº 4.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª colocará,
uma por uma as emendas em votação?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Essas emendas, que têm pareceres favoràveis de
uma Comissão e contrários de outra, serão votadas
separadamente. As demais, que têm todos os
pareceres favoráveis de tôdas as Comissões, já
foram aprovadas.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Muito obrigado a
V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação a Emenda nº 8, que tem parecer
favorável da Comissão do Distrito Federal e contrário
da de Finanças.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Com a rejeição da Emenda nº 8
fica prejudicada a de nº 7, que tem o mesmo
objetivo.
Em votação a Emenda nº 9, que tem
parecer favorável da Comissão do Distrito
Federal e contrário da de Finanças.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Em votação a Emenda nº 5.
O parecer da Comissão do Distrito Federal
é favorável à emenda, nos têrmos de
subemenda substitutiva que oferece, sendo a
Comissão de Finanças contrária à emenda. A sube-

menda da Comissão do Distrito Federal, nos têrmos
regimentais, tem preferência sôbre a emenda.
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 302, DE 1971
Requeiro nos têrmos regimentais preferência
para a Emenda nº 5, apresentada ao Projeto de Lei
do Senado nº 93, de 1971 – DF, a fim de ser votada
antes da respectiva subemenda.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Aprovado o requerimento, passa-se à votação da
Emenda nº 5.
Em votação a Emenda nº 5.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Rejeitada a Emenda nº 5, fica prejudicada a
submenda respectiva.
Passa-se à votação da Emenda nº 6. O parecer
da Comissão do Distrito Federal é favorável à entenda
nos têrmos da submenda, substitutivo que oferece,
sendo a Comissão de Finanças contrária à emenda.
A Subemenda da Comissão do Distrito
Federal, nos têrmos regimentais, tem preferência
sôbre a Emenda.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 303, DE 1971
Requeiro, nos têrmos regimentais, preferência
para a Emenda nº 6, apresentada ao Projeto de Lei
do Senado nº 93, de 1971 – DF, a fim de ser votada
antes da respectiva subemenda.
Salas das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O
SR.
PRESIDENTE
(Carlos
Lindenberg): – De acôrdo com o reque-
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rimento aprovado, passa-se à votação da emenda.
Em votação a Emenda nº 6.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Rejeitada a emenda, fica prejudicada a
subemenda respectiva.
Em votação a Emenda nº 13.
O Parecer da Comissão do Distrito Federal é
favorável à emenda nos têrmos de subemenda que
oferece, sendo a Comissão de Finanças também
favorável à emenda.
A Subemenda da Comissão do Distrito
Federal, nos têrmos regimentais, tem preferência
sôbre a emenda.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 304, DE 1971
Requeiro, nos têrmos regimentais, preferência
para a Emenda nº 13, apresentada ao Projeto de Lei
do Senado nº 93, de 1971 – DF, a fim de ser votada
antes da respectiva subemenda.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Passa-se à votação da Emenda nº 13.
Em votação a Emenda nº 13.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a emenda, fica prejudicada a
subemenda respectiva.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 1971 (nº 2.164-B/70, na
Câmara dos Deputados), que confere ao título
eleitoral valor para prova de identidade, nos casos

que prevê, e dá outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 626, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão o projeto. Tem a palavra o nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO: (sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, oferecido na Câmara
dos Deputados pelo nobre representante do Rio
Grande do Sul, Deputado Amaral de Sousa, que ali
integra, com muita honra para êle, a bancada da
ARENA, a outra Casa aprovou, por unanimidade, o
Projeto que agora vai ser submetido à apreciação da
Casa e que foi enviado à douta Comissão de
Constituição e Justiça, sendo Relator o nosso ilustre
e meticuloso colega, o nobre Senador Wilson
Gonçalves.
A proposição mereceu unânime parecer
favorável.
Dispõe a proposição, Srs. Senadores:
"Art. 1º – O título eleitoral expedido na
conformidade das disposições legais vigentes será
aceito como prova de identidade das pessoas
residentes nas localidades que não disponham de
postos policiais de identificação e distem, pelo
menos, 50 (cinqüenta) quilômetros da localidade
mais próxima onde exista serviço daquela
natureza.
Art. 2º – Na hipótese prevista no artigo
anterior, os cartórios eleitorais encaminharão ao
pôsto de identificação mais próximo os dados
relativos aos títulos expedidos, para fins de
registro."
O art. 3º atribui ao Executivo poder de instituir
o nôvo modêlo de título eleitoral que prencha os
requisitos adotados para a prova de identidade. O
Poder Executivo regulamentaria, dentro de 60 dias.
Sr. Presidente, mesmo numa cidade como a
do Rio de Janeiro, são numerosas as pessoas
prêsas, detidas, porque não possuem a carteira de
identidade.
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Disse uma vez, há muitos anos, que a honra
do pobre reside em não ter sido prêso nunca. Muitos
de nós ouvimos, a cada passo, das pessoas mais
humildes, a afirmação de que nunca foram prêsas.
A prisão ainda que uma simples detenção no
xadrez até que se identifique de quem se trata,
constitui um demérito, marca, idèlevelmente, daí em
diante, o indivíduo.
Recordo-me de que, nos albores da minha
carreira profissional, – foram raros os casos – quando
ainda funcionava no fôro criminal, um dia apareceu-me
uma jovem em prantos dizendo que o seu companheiro
estava prêso. Numa hora de explosão, agredira. Era
um homem trabalhador. Ela era a vítima. Mas vinha
pedir-me para soltá-lo. Entretanto, apesar do flagrante,
consegui relaxar a sua prisão, assinalando que se
tratava de ferimento leve e que a fiança seria paga.
Mas êsse homem, modêlo de trabalhador, perdeu – a
expressão foi usada por ela depois – perdeu a
vergonha. Êle tinha perdido aquela honra, aquela
certeza de que era homem íntegro, que nada devia à
sociedade. Tinha passado oito dias no xadrez, na
companhia de delinqüentes contumazes.
No Rio de Janeiro, Sr. Presidente, tive já
oportunidade de intervir naquelas batidas em que
rapazes desprevenidos, sem a devida carteira no
bôlso, eram prêsas e levados para a Delegacia. O que
faz o Deputado Amaral de Souza, representante dá
ARENA que conhece o problema do interior do seu
Estado e sabe que o mesmo é agravado no interior de
todo o País? O que faz? Deseja que sirva de
documento de identidade, evidentemente, não para
todos os fins, êsse Título de Eleitor. É um documento
que supre, em determinadas circunstâncias, a
Carteira de Identidade, difícil de obter até mesmo no
Rio de Janeiro. Se qualquer dos Srs. Senadores fôr,
neste momento, a qualquer pôsto de identificação no
Rio de Janeiro, encontrará uma fila desanimadora e
ficará ali vários dias, esperando obter seu documento.
De
qualquer
modo,
a
douta
Comissão
de
Justiça,
no
parecer
unânime, insuspeitíssimo, da lavra do Senador

Wilson Gonçalves, cujo elogio não será necessário
fazer, neste momento, dá um parecer favorável à
proposição.
Acredito, Sr. Presidente, que a nobre Maioria
não criará dificuldades à aprovação desta proposta.
Aqui estou, em nome da Minoria, para
significar o meu aprêço não só à iniciativa do ilustre
Deputado sul-rio-grandense, aceita unânimemente
pela Câmara, mas também, ao pronunciamento
unânime da Comissão de Justiça, porque retrata a
realidade brasileira e procura corrigir os excessos
que marcam certas atividades policiais.
É um apêlo que eu dirijo ao nobre Líder da
Maioria, para que dê seu apoio e seu aplauso a
iniciativa tão meritória. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Mais nenhum dos Srs. Senadores desejando
discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. RUY SANTOS: – Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Santos, para
encaminhar a votação.
O SR. RUY SANTOS (para encaminhar a
votação. Não foi revisto pelo orador.): – Sr.
Presidente, em princípio, os argumentos do eminente
Senador Nelson Carneiro são válidos. Por outro lado,
subscrevo, não só as referências feitas por S. Ex.ª
ao eminente colega e brilhante jurista que é o
Senador Wilson Gonçalves, como, também, ao
parecer da douta Comissão de Constituição e
Justiça.
Mas, quero chamar a atenção para dois fatos
que me levam a, em nome da liderança, rejeitar o
projeto: o primeiro, Sr. Presidente, é que nós todos
sabemos que, vez por outra, – e está ali o Senador
Clodomir Milet que também não desconhece o fato
– os jornais noticiam, nos Estados, cancelamentos
em massa de títulos eleitorais, títulos que, por
vêzes, continuam em poder de quem suposta-
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mente o requereu, ou então, numa primeira via, já
que uma segunda via foi anexada ao processo de
cancelamento.
Por outro lado, Sr. Presidente, o Art. 3º do
projeto diz:
"Para os fins do disposto na presente lei, o
Poder Executivo poderá instituir nôvo modêlo de
título eleitoral que preencha os requisitos adotados
para a cédula de identidade em vigor."
Quer dizer, o próprio autor da proposição acha
que há necessidade de que o título tenha "os
requisitos adotados para a cédula de identidade".
Assim, Sr. Presidente, como o título vai ter
nova apresentação, dentro dêsses requisitos,
quando a lei o estabelecer trará, também, um
dispositivo determinando que valerá para todos os
efeitos de identidade.
Por todos êstes motivos, sou forçado, em
nome da Liderança, a votar contra o projeto. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está rejeitado.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Sr.
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Relator, Senador Wilson
Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES (para
explicação pessoal. Sem revisão do orador.): –
Sr: Presidente, nobres Srs. Senadores, como é de
costume, na Comissão de Constituição e Justiça,
apreciamos o presente projeto, ora sob a
consideração do Senado, quantos aos aspectos
jurídicos que êle oferece e, também, quanto a sua
conveniência.
Quanto à primeira parte, verificamos,
realmente, que êle está conforme a Constituição e
não se choca com sistema algum jurídico que
pudesse transformá-lo num projeto anti-regimental ou
injurídico. Examinamos, além disto, como homem do
interior, a sua conveniência do ponto-de-vista prático.

Disse o nobre autor da proposição, o ilustre
Deputado Amaral de Souza, que as leis do Brasil
têm, quase sempre, o inconveniente de nivelar
realidades diferentes, em quase todos os quadrantes
do nosso País.
Eu, com o convívio que tenho com a
população do Nordeste, sei, de ciência própria, da
dificuldade que os nossos homens do interior,
principalmente os homens do campo, têm para obter
a carteira de identidade. Tal ocorre principalmente,
porque o Govêrno não tem condições de estabelecer
postos de identidade em tôdas as cidades do interior.
Por êste motivo, pareceu-me que o projeto era de
todo conveniente e dava também como que um nôvo
aspecto para prestigiar o título eleitoral, uma vez que
o eleitor se sentiria, com êle, não só habilitado a
exercer o seu dever cívico, que é também o direito
de votar, mas ainda identificar a sua própria pessoa.
Entende o nobre Líder da Maioria, cujos
argumentos respeito, que o título eleitoral pode dar
margem a dúvidas ou abusos, uma vez que está
sujeito a cancelamento, mas tal cancelamento
realmente ocorre quando se dá a morte do eleitor ou
perde êle os direitos políticos. Nos demais casos, o
título é substituído por outro, como no caso da
transferência. E se, na verdade, o título eleitoral está
sujeito a falsificações, também a Carteira de
Identidade: ontem ou anteontem, assisti a um
programa de televisão em que aparecia um cidadão
tido como morto, na Capital de São Paulo, o meio
mais civilizado e adiantado do País, que teria
utilizado falsamente uma Carteira de Identidade e,
por sua vez, utilizado o nome de outra pessoa, que
era um marginal, para ludibriar a ação da Polícia.
Num dêsses entrechoques comuns da Polícia com o
marginal, resultou a morte dêste e o esquisito é que
o estudante de Administração, em São Paulo,
apareceu com seu registro de óbito baseada numa
Carteira de Identidade fornecida pela Polícia do
Estado.
Então, não é só o título eleitoral que está
sujeito a essas falsificações: também a Carteira de
Identidade é falsificada, principalmente nas
atividades internacionais.
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De modo que a minha orientação e a da
Comissão de Constituição e Justiça foram apenas no
sentido de, observadas as leis vigentes do País, dar
alguma regalia, algum direito, ao homem do interior,
que também nos manda para esta Casa.
Foi exatamente a razão por que, data venia e
com o devido respeito ao nobre Líder da Maioria,
entendi que a solução consulta, realmente, os
verdadeiros interêsses daqueles que laboram em
benefício da Pátria, no vasto interior do País. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto rejeitado será arquivado, feita a devida
comunicação à Câmara dos Srs. Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 1971
(Nº 2.164-B, na Casa de origem)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 75, de 1971 (nº 1.605-B/68, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao §
2º do art. 168 do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de
setembro de 1939 (Código de Processo Civil), tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 591, de 1971,
da Comissão:
– de Constituição e Justiça.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 305, DE 1971

Nos têrmos do art. 373 do Regimento Interno,
Confere ao título eleitoral valor para prova de requeiro sobrestamento do estudo do Projeto de Lei
identidade, nos casos que prevê, e dá outras da Câmara nº 75, de 1971 que dá nova redação ao §
2º do art. 168 do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de
providências.
setembro de 1939, a fim de aguardar a remessa do
O Congresso Nacional decreta:
nôvo Código de Processo Civil.
Art. 1º – O título eleitoral expedido na
conformidade das disposições legais vigentes será
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
aceito como prova de identidade das pessoas 1971. – Ruy Santos.
residentes nas localidades que não disponham de
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
postos policiais de identificação e distem, pelo Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
menos, 50 (cinqüenta) quilômetros da localidade
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
mais próxima onde exista serviço daquela natureza. peço a palavra para encaminhar a votação.
Art. 2º – Na hipótese prevista no artigo
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
anterior, os cartórios eleitorais encaminharão ao Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro,
pôsto de identificação mais próximo os dados para encaminhar a votação.
relativos aos títulos expedidos, para fins de registro.
O SR. NELSON CARNEIRO (para encaminhar
Art. 3º – Para os fins do disposto na presente a votação. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
lei, o Poder Executivo poderá instituir nôvo modêlo o requerimento do nobre Líder traduz o otimismo com
de título eleitoral que preencha os requisitos que S. Ex.ª espera que, muito em breve, chegue a esta
adotados para a cédula de identidade em vigor.
Casa ou ao Congresso Nacional o Código de Processo
Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a Civil. Êsse otimismo tem sido prolongado porque, já há
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados muito, se esperava que no comêço do ano que se
de sua publicação.
encerra aqui estivessem os diversos códigos.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
A realidade tem sido outra: os códigos
sua publicação, revogadas as disposições em decretados têm tido a sua vigência prorrogada; assim,
contrário.
o Código de Registros Públicos e o Código Penal.
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Evidentemente, a medida aqui requerida era
urgente e assim se resume.
Sr. Presidente, todos os ilustres Colegas que
advogam ou têm vivência na profissão conhecem o
problema. Imagine V. Ex.ª que num município de
interior do Espírito Santo – digamos, Mimoso do Sul
– o juiz resolva mandar intimar o advogado de uma
das partes, que reside em Cachoeiro de Itapemirim
ou em Vitória, e envia ao advogado, na forma da
atual legislação, a intimação, por carta: "V. Ex.ª fica
ciente de que, no processo em que é advogado e
são partes Fulano e Beltrano, foi proferido o
seguinte despacho: diga o Réu sôbre o documento
de fls. 27."
Ora, o advogado de Vitória ou de Cachoeiro
de Itapemirim terá que ir a Mimoso para ler o
processo, conhecer o despacho de fls. 27, voltar à
sua sede para buscar, talvez, os documentos que
contrariem o tal documento e retornar, segunda vez,
a Mimoso, para apresentar defesa.
O que faz o projeto? – Diz que, quando a
intimação fôr feita por carta, se mande logo a cópia
do documento ou da petição que o advogado irá
responder. De modo que, no momento em que êle
recebe a intimação, já sabe para que foi intimado e
comparece com os elementos necessários à defesa.
Num País da extensão do Brasil, de difíceis
comunicações ainda hoje, apesar de todo o esfôrço
governamental, êste é um projeto benéfico e que
mereceu aprovação unânime da Câmara dos
Deputados e também da Comissão de Constituição e
Justiça, sendo relator o nobre Senador Heitor Dias.
O eminente Líder da Maioria não rejeita a
proposição, mas adia a sua vigência.
Quero consignar, Sr. Presidente, nesta
oportunidade, o otimismo de S. Ex.ª e ressalvar que
o Senado não pode ficar parado, sempre a espera de
códigos que não têm data certa para chegar. Há
realmente proposições que, por sua importância,
justificariam essa providência, pela repercussão
maior que possa ter na vida do País.

Por exemplo, recentemente, a própria
Comissão de Constituição e Justiça, com o meu
voto, adiou, até que se reveja o Código Penal, um
projeto que dizia respeito às causas legais do abôrto.
Evidentemente, era assunto da maior
gravidade, que se devia entrosar com o próprio corpo
da nova legislação. Mas êsse é um projeto que diz
respeito apenas a uma fase, não à da ação inicial,
mas à da intimação, um ato interlocutório.
De modo que minha palavra não é contra o
requerimento, já que a Minoria não teria fôrças para
derrubá-lo, mas apenas afirmação de que, ao aceitar
essa decisão, a Minoria não fica obrigada a, no princípio
da próxima Sessão Legislativa, se não tiverem chegado
ao Congresso os códigos respectivos, pedir a V. Ex.ª
que ponha em votação esta proposição. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o requerimento. (Pausa).
O SR RUY SANTOS: – Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos,
para encaminhar a votação.
O SR. RUY SANTOS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, o
nobre
Senador
Nelson
Carneiro,
embora
desnecessàriamente, faz prova, a todo instante, da sua
inteligência e, mais do que desta, da sua habilidade.
Ontem, S. Ex.ª, ao discutir o Código de
Propriedade Industrial, quando presidia a Sessão o Sr.
Senador Petrônio Portella, fêz as melhores referências
ao Estado do Piauí; hoje, é V. Ex.ª quem está
presidindo a Sessão, e S. Ex.ª traz, para sensibilizá-lo,
o exemplo de um Município capixaba que tem o
simpático nome de Mimoso. Mas isso apenas prova,
além da inteligência, a habilidade de S. Ex.ª.
Sabe o eminente Senador Nelson Carneiro,
e acredito que S. Ex.ª saiba mesmo, que os
projetos de Código de Processo Penal e de
Código de Processo Civil, há dois meses,
estavam rigorosamente prontos para serem re-

– 726 –
metidos ao Congresso e não o foram porque êsse
tipo de proposição está sujeito a uma tramitação
demorada e íamos chegar ao recesso,
interromper os prazos, para retomá-los na
abertura, em abril.
Assim, o Govêrno resolveu mandá-los
sòmente na próxima Sessão Legislativa para o
conhecimento dos Srs. Congressistas. Estou,
porém, de acôrdo com S. Ex.ª: se na primeira
Sessão da próxima Sessão Legislativa, de fato,
os projetos de Código de Processo Penal e de
Código de Processo Civil não chegarem, S. Ex.ª
tem tôda razão, estou de acôrdo com S. Ex.ª, em
colocar para frente êsses projetos de emenda e
alteração, do atual Código. Por isso, mantenho o
requerimento e votarei a favor. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica sobrestada a
matéria até remessa do Código de Processo Civil.
Item 5
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 1971 (nº 448-B/71, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que prorroga o prazo estabelecido no
item I do art. 14 do Decreto-lei nº 61, de 21 de
novembro de 1966, que altera a legislação
relativa ao Impôsto único sôbre lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras
providências, tendo:

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88, DE 1971
(Nº 448-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Prorroga o prazo estabelecido no item I do art.
14 do Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966,
que altera a legislação relativa ao Impôsto único
sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica prorrogado até o exercício de
1976, inclusive, o prazo estabelecido no item I do art.
14 do Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 6
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 90, de 1971 (nº 469-B/71, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sôbre a inspeção sanitária e industrial
dos produtos de origem animal, e dá outras
providências, tendo:

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 669, 679
e 671, de 1971, das Comissões:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 667 e
– de Agricultura;
668, de 1971, das Comissões:
– de Saúde; e
– de Transportes, Comunicações e Obras
– de Finanças.
Públicas; e
Em discussão o projeto. (Pausa.)
– de Finanças.
Não havendo quem peça a palavra, declaro
Em discussão o projeto. (Pausa.)
encerrada a discussão.
Não havendo quem peça a palavra, declaro
Em votação.
encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Em votação.
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Está aprovado. O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 90, DE 1971
(Nº 469-B/71, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Dispõe sôbre a inspeção sanitária e industrial dos
produtos de origem animal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1º – É da competência da União, como
norma geral de defesa e proteção da saúde, nos
têrmos do art. 5º, item XVII, alíneas a e c, da
Constituição, a prévia fiscalização sob o ponto de
vista industrial e sanitário, inclusive quanto a
comércio municipal ou intermunicipal, dos produtos
de origem animal, de que trata a Lei nº 1.283, de 18
de dezembro de 1950.
Parágrafo único – Serão estabelecidas em
regulamento federal as especificações a que os produtos
e as entidades públicas ou privadas estarão sujeitos.
Art. 2º – Sem prejuízo da responsabilidade penal
cabível, a infração das normas legais acarretará,
isolada ou cumulativamente, nos têrmos previstos em
regulamento, as seguintes sanções administrativas:
I – advertência;
II – multa, até 10 (dez) vêzes o maior saláriomínimo mensal vigente no País;
III – apreensão ou condenação das matériasprimas e produtos;
IV – suspensão, impedimento ou interdição
temporária ou definitiva;
V – denegação, cassação ou cancelamento de
registro ou licenciamento;
VI – intervenção.
Art. 3º – O Poder Executivo poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e
Territórios para a execução dos serviços e
atribuições de receitas.
Art. 4º – Os serviços de inspeção realizados
pela União serão remunerados pelo regime de
preços públicos, cabendo ao Ministro de Estado fixar

os valôres de custeio e regular seu recolhimento.
Parágrafo único – No âmbito do Ministério da
Agricultura, o recolhimento da receita da prestação
dos serviços e da imposição de multas processar-seá na conformidade dos arts. 4º e 5º da Lei Delegada
nº 8, de 11 de outubro de 1962.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados o Decreto-lei nº 921, de
1º de dezembro de 1938, e as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 7
Discussão, em turno único, do Parecer nº 646,
de 1971, da Comissão de Legislação Social sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1968, que dispõe
sôbre a contribuição dos advogados, como
trabalhadores autônomos, segurados obrigatórios do
Instituto Nacional de Previdência Social (Parecer no
sentido de que o Projeto tramite em conjunto com o
PLS/15/71).
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os projetos tramitarão em conjunto, observado
o disposto no art. 284 do Regimento Interno.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER
Nº 646, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1968, que dispõe
sôbre a contribuição dos advogados, como
trabalhadores autônomos, segurados obrigatórios do
Instituto Nacional de Previdência Social.
Relator: Sr. Heitor Dias
Vem
ao
exame
o presente projeto, de
Senador
Pereira
Diniz,

desta
autoria
que

Comissão
do nobre
tem
por
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objetivo
integrar
os
advogados
no po de exercício da profissão e com base no valor do
Sistema
da
Previdência
Social,
através salário-mínimo regional, dentro do seguinte
da
contribuição
escalonada
por
tem- esquema:
Tempo de Profissão
2 anos
De 2 a 15 anos
De mais de 15 anos
Para os já segurados e que venham a
completar 15 anos de contribuição é prevista uma
opção, por seis mêses, para um salário-base
correspondente a 10 vêzes o salário-mínimo
regional.
Devo esclarecer, inicialmente, que se acha
tramitando nesta Comissão o Projeto de Lei do
Senado nº 15, de 1971, que fixa em dez vêzes o
valor do salário-mínimo regional, o salário-base
dos médicos e dá outras providências e sôbre o
qual tive a honra de ser designado relator e de
me pronunciar pela sua aprovação, o qual atende
ao mesmo objetivo do presente projeto, nos
têrmos
da
emenda
que
estendeu
aos
profissionais autônomos os mesmos benefícios
do projeto original, tornando-se destarte, matérias
correlatas.
Nestas condições e nos têrmos do artigo
238
do
Regimento
Interno,
proponho,
preliminarmente, a sua tramitação em conjunto
com o PLS/5, de 1971.
É a preliminar que ora ofereço à
consideração desta douta Comissão.
Sala das Comissões, em 17 de novembro
de 1971. – Franco Montoro, Presidente. – Heitor
Dias, Relator. – Wilson Campos – Orlando
Zancaner.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Sôbre a mesa, requerimento de urgência, lido
na hora do Expediente, dependente de votação.
Trata-se do Requerimento nº 298, que pede
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 82,
de 171, que dá nova redação a dispositivos do
Decreto-lei nº 245, de 28 de fevereiro de 1967.
Em votação o requerimento.

Valor da contribuição ao INPS
3 vêzes o salário-mínimo
(base)
4 vêzes o salário-mínimo
"
5 vêzes o salário-mínimo
"
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em seguida, passa-se, à imediata apreciação
da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de lei,
da Câmara, nº 82, de 1971 (Nº 432-B/71, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dá nova redação a dispositivos do
Decreto-lei nº 245, de 28 de fevereiro de 1967, que
transforma o Colégio Pedro II em autarquia,
alterados pela Lei nº 5.490, de 3 de setembro de
1968, e pelo Decreto-lei nº 530, de 15 de abril de
1969, e dá outras providências.
O projeto depende de parecer da Comissão de
Educação e Cultura.
Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador
Helvídio Nunes.
O SR. HELVÍDIO NUNES (lê o seguinte
parecer.): – Sr. Presidente, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, com a Mensagem nº 425,
de 1971, encaminhou, na forma do art. 51 da
Constituição Federal, o presente projeto que tem por
objetivo alterar a redação de dispositivos do Decretolei nº 245, de 28 de fevereiro de 1967, que
transforma o Colégio Pedro II em autarquia.
A iniciativa presidencial decorreu da Exposição
de Motivos do Excelentíssimo Senhor Ministro
Jarbas Passarinho, da Educação e Cultura, que a
propôs em razão dos seguintes fatos:
1 – a evolução da administração escolar tem
aconselhado a necessidade de maior elasticidade na
escolha dos dirigentes;
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2 – a experiência assim adquirida, com
resultados positivos já verificados em outras áreas
de ensino, indica a oportunidade da modificação
proposta;
3 – as alterações recairão sôbre os arts. 6, 12,
14, 16, 20, 23, 24 e 30 do citado diploma legal, que,
por sua vez, já foi alterado pela Lei nº 5.490, de 3 de
setembro de 1968 e pelo Decreto-lei nº 530, de 15
de abril de 1969.
Nestas condições, os professôres catedráticos
deixarão de ser os únicos sôbre os quais poderá
recair a escolha para o cargo de Diretor-Geral do
Colégio Pedro II, mas também qualquer membro do
corpo docente daquele estabelecimento, pois que a
todos se concede a condição legal para esta
elasticidade administrativa.
Além disso, o projeto cria as condições para
que o catedrático assuma efetivamente a função
específica do professor, mediante a realização de
cursos que serão organizados e aprovados pela
congregação do Estabelecimento.
Por outro lado, o projeto dá nova estrutura
administrativa à congregação, definindo sua área de
competência específica; constitui o conselho de
curadores, define, também, suas atribuições e
conceitua a competência da diretoria geral, o modo
de investidura no cargo de diretor-geral, o seu
mandato, a sua substituição eventual, os seus
impedimentos ocasionais etc.
No que tange às demais unidades de ensino, o
projeto define a sua composição através dos
seguintes cargos, denominados:
Vice-Diretor;
Diretor de Unidade e
Chefe de Departamento.
De um modo geral, são essas as
modificações a serem introduzidas na estrutura
administrativa do Colégio Pedro II, das quais se
espera melhores condições de funcionamento
como estabelecimento modelar de ensino médio,
saindo de uma situação tradicional, para
acompanhar a evolução natural do mundo
moderno.
Por entendermos que essa transformações
trarão os melhores resultados possíveis para o
padrão dos colégios brasileiros, somos de parecer
favorável à sua aprovação.

É o que nos cabe manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Educação e Cultura, que
acaba de ser emitido pelo nobre Relator, Senador
Helvídio Nunes, é favorável ao projeto.
Encerrada a instrução da matéria, vai-se
passar à sua apreciação.
Sôbre a mesa, emenda que vai ser lida pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 82/71
Acrescente-se ao art. 23 do Dec.-lei nº 245, de
28/2/67, mais um parágrafo, passando o parágrafo
único a parágrafo 1º.
"§ 2º – As atuais secções do Colégio Pedro II
passam à categoria de unidades, e como tal
denominadas e dirigidas."
Justificação
As chamadas secções do Colégio Pedro II,
situadas no Largo do Humaitá, na rua Barão de Bom
Retiro e na rua S. Francisco Xavier, são, na
realidade, em tudo, e por tudo, unidades idênticas às
que funcionam na rua Marechal Floriano e no Campo
de S. Cristóvão. Sua caracterização como unidade
permitirá que a atenção do Govêrno e seu interêsse,
sejam igualmente partilhados por todos os elementos
componentes do velho e tradicional estabelecimento
de ensino. E dará uma solução equânime e geral
para tôdas as cinco partes em que se dividiu, mas
que o compõem, como um todo.
Sala das Sessões, em 29/11/71. – Benjamin
Farah.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão o projeto e a emenda.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(não
foi revisto pelo orador.): – Sr. Presidente,
a
emenda
de
autoria
do
nobre
Sena-

– 730 –
dor Benjamin Farah visa a equiparar tôdas aquelas
unidades em que, realmente, na Guanabara, se
divide o Colégio Pedro II.
O Projeto, Sr. Presidente, é o terceiro que se
discute nesses últimos anos. Há o Decreto-lei nº 530,
de 15 de abril de 1969, que "dispõe sôbre os
mandatos de Diretor-Geral e Diretor de Unidades
daquele estabelecimento." Existe a Lei nº 5.490, de 3
de setembro de 1968. E, agora, vem nôvo projeto do
Govêrno, mas qual é o objetivo?
O objetivo é tornar cada vez mais
insignificante a pretensa autonomia da Direção do
Colégio Pedro II.
Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, a nova redação
que se dá ao art. 20 do projeto: (lê)
"Art. 20 – A Diretoria-Geral, representada na
pessoa do Diretor-Geral, é o órgão executivo central
que coordena, fiscaliza e superintende as atividades
do Colégio.
§ 1º – O Diretor-Geral, nomeado pelo
Presidente da República, será escolhido, de
preferência, – não é obrigatório, e sim de preferência
– dentre os nomes integrantes da lista sêxtupla
organizada pela Congregação, por votação
uninominal."
Ora, Sr. Presidente, até me recordo de
episódio de certo Presidente da República que,
havendo pedido uma lista para nomear um
interventor, estranha que nela não figurasse o sexto
nome. Êste afinal figurou na relação, para que fôsse
o escolhido.
Sr. Presidente, o Chefe da Nação pode
nomear, de preferência, dentre os seis, mas não está
obrigado a nomear nenhum dos seis.
A Congregação escolheu os seis. Apesar
disso, não haverá, dentre os seis, um que mereça a
simpatia ou a preferência do Presidente da
República.
E nem se diz que são professôres
catedráticos. Ao contrário, o nobre Relator acentuou
– acabamos de ouvir o parecer – não precisa ser
dentre os catedráticos. Pode ser qualquer membro
do corpo docente.

Então, um professor é contratado na véspera.
Se assim desejar o Presidente da República, no dia
seguinte êle poderá ser Diretor de um
estabelecimento tradicional e da projeção na vida
cultural do País como o Colégio Pedro II.
O substituto eventual do Diretor-Geral nem
tem lista sêxtupla nem tríplice.
Diz o § 3 º:
"O substituto eventual do Diretor-Geral será
um professor designado pelo Ministro da Educação e
Cultura."
O Presidente nomeia, de preferência, um
daqueles seis, mesmo que não seja um catedrático,
seja um professor contratado na véspera. O Ministro
nomeia livremente o Vice-Diretor.
Ora, Sr. Presidente, é preciso atentar na
responsabilidade, no que representa de padrão na
vida cultural do País, o Colégio Pedro II, o centenário
Colégio Pedro II.
O que se está fazendo é uma violência contra
princípios que já se integram na consciência
democrática e no panorama educacional do País.
Dir-se-á que nas Universidades se tem feito a
mesma coisa, mas se tem feito com a mesma
postergação daqueles princípios que até pouco eram
defendidos como indispensáveis à vida democrática.
Por isso, Sr. Presidente, com a maior
determinação, a Bancada do Movimento Brasileiro
negará o seu voto à aprovação dêsse Projeto que
fere tão fundamente os interêsses da vida
democrática e alcança um estabelecimento da maior
respeitabilidade na vida educacional do País. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continuam em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilos, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão e estando a matéria
em regime de urgência, deverão ser proferidos
imediatamente os pareceres das Comissões
competentes, nos têrmos do inciso I do artigo 386 do
Regimento Interno.
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Solicito o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a constitucionalidade e
juridicidade do projeto e da emenda, concedendo a
palavra ao Relator da matéria, o nobre Senador
Helvídio Nunes.
O SR. HELVÍDIO NUNES (para emitir
parecer. Não foi revisto pelo orador.): – Sr.
Presidente, à Comissão de Constituição cabe dizer
neste instante, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
82, de 1971, oriundo de Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Na realidade, do ponto de vista da Comissão de
Constituição e Justiça nada impede, muito menos
desaconselha a aprovação, tanto do projeto, quanto da
emenda proposta pelo nobre Senador Benjamin Farah.
Fui, Sr. Presidente, nos idos de 42 43 e 44,
aluno do Colégio Pedro II, no externato que ainda
hoje funciona na Rua Marechal Floriano, antiga Rua
Larga.
Participei, por conseguinte, durante dois anos,
da vida daquele modelar estabelecimento de ensino
e confesso, Sr. Presidente, que não concordo,
absolutamente, com as palavras aqui proferidas pelo
nobre Senador Nelson Carneiro, quando afirmou que
o que se pretende com essa Mensagem, sobretudo
com o estabelecido no art. 20, é uma violência contra
o Colégio Pedro II.
A tradição vale, Sr. Presidente, naquilo que ela
possa fornecer elementos, naquilo que de subsídios
ela possa trazer para o funcionamento e o
aperfeiçoamento de qualquer órgão ou de qualquer
instituição. Daí o porque não considero,
absolutamente, qualquer eira de violência na
faculdade que a Mensagem atribui ao Presidente da
República de escolher diretores para aquêle Colégio
que, além da tradição, tem uma responsabilidade
muito grande na vida cultural do País.
Vivemos hoje uma época em que as cátedras
não são mais propriedade privada. E aceitar a tese
sustentada pelo ilustre Senador Nelson Carneiro
seria o mesmo que exigir que, além da conquista da
cátedra, obtida através de concurso público, êste
concurso também atribuísse ao vencedor a
qualidade de grande, de excelente e de
extraordinário administrador.

Não, Sr. Presidente! A Comissão de
Constituição e Justiça, pelas razões expostas, adota
como constitucional e jurídico o projeto, e também
a.emenda apresentada pelo nobre Senador
Benjamin Farah. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é
pela constitucionalidade do projeto e da emenda.
Solicito o parecer da Comissão de Educação e
Cultura sôbre a emenda. Concedo a palavra ao
nobre Senador Helvídio Nunes, Relator da matéria,
naquela Comissão.
O SR. HELVÍDIO NUNES (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
já pela terceira vez, pessoalmente, participo da
tramitação dêsse projeto.
Ao projeto original, já aprovado, o nobre
Senador Benjamin Farah ofereceu a Emenda de nº
1, que diz o seguinte:
"Acrescente-se ao art. 23 do Decreto-lei nº
245, de 28 de fevereiro de 1967, mais um parágrafo,
passando o Parágrafo único a parágrafo 1º.
"§ 2º – As atuais secções do Colégio Pedro II
passam à categoria de unidades, e como tal
denominadas e dirigidas."
Sr. Presidente, em voto anterior, já declarei
que tive a honra, nos anos de 43 a 44, de integrar o
corpo discente daquele estabelecimento.
Na época, o Colégio Pedro II funcionava na
Rua Marechal Floriano, o externato, e no Campo de
São Cristóvão, se não me falha a memória, o
internato. Posteriormente foram criados dois anexos,
um na Rua Barão do Bom Retiro, e o segundo, na
Rua São Francisco Xavier.
A emenda pretende que êsses dois anexos o
da Barão do Bom Retiro e o da São Francisco
Xavier, sejam elevados à categoria de unidade e,
como tal, denominadas e dirigidas.
Sr. Presidente, o Colégio Pedro II é um todo.
Funcionando no centro da cidade ou no campo
de São Cristóvão, na Rua Barão do Bom Retiro
ou na Rua São Francisco Xavier, onde quer
que funcione, é o Colégio Pedro II, o colégio-padrão.
Pretender que os anexos da Rua Barão do
Bom Retiro e da Rua São Francisco Xavier
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ascendam à categoria de unidades, é o mesmo, Sr.
Presidente, que transformar êsses anexos em
estabelecimentos autônomos, com a mesma
denominação do secular estabelecimento de ensino.
Assim, constitucionalmente, do ponto de vista
da comissão respectiva, na Comissão de Educação,
entendo que a emenda é inconveniente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O parecer da Comissão de Educação é contrário à
Emenda, que foi lida, de nº 1.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 82, DE 1971
(Nº 432-B/71, na Casa de Origem)
(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA)
Dá nova redação a dispositivos do Decreto-lei nº
245, de 28 de fevereiro de 1967, que transforma o
Colégio Pedro II em autarquia, alterados pela Lei nº
5.490, de 3 de setembro de 1968, e pelo Decreto-lei nº
530, de 15 de abril de 1969, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 6º, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24
e 30 do Decreto-lei nº 245, de 28 de fevereiro de
1967, que transforma o Colégio Pedro II em
autarquia, alterados pela Lei número 5.490, de 3 de
setembro de 1968, e pelo Decreto-lei nº 530, de 15
de abril de 1969, passam a ter a seguinte redação:
Art. 6º – Os professores titulares, além do
ensino das respectivas disciplinas mediante normas
e programas aprovados pela Congregação, também
ministrarão cursos a que se refere o Art. 2º dêste
decreto-lei.
Parágrafo único – O Diretor de Unidade
ou Vice-Diretor de Seção deverá promover,
ou
qualquer
responsável
por
aluno
regularmente matriculado poderá requerer, o
afastamento temporário do professor que deixar de

comparecer, sem justificação, a 25% (vinte e
cinco por cento) das aulas, ou não ministrar pelo
menos 3/4 (três quartos) do programa da
respectiva disciplina."
"Art. 12 – A Congregação será constituída
de:
a) Diretor-Geral, seu presidente nato;
b) professôres titulares;
c) professôres ocupantes interinos dos
cargos de professor titular;
d) 1 (um) representante dos livres-docentes
do Colégio Pedro II;
e) 2 (dois) representantes dos demais
professôres,
com
vínculo
estatutário
ou
trabalhista, um de cada uma das unidades do
Colégio ;
f) 1 (um) representante dos professôres de
méritos;
g) Diretores de Unidade.
Parágrafo único – Os demais professôres
eméritos poderão comparecer às sessões, na
qualidade de conselheiros, sem direito a voto."
"Art. 14 – Compete à Congregação;
a) exercer, como órgão deliberativo, a
superior jurisdição do Colégio Pedro II;
b) decidir, em grau de recurso, sôbre os
atos dos vários órgãos do Colégio;
c) aprovar o Regimento do Colégio, bem
como os regulamentos internos de seus serviços
e órgãos;
d) aprovar os programas das disciplinas do
curso secundário elaborados pelos titulares, com
a participação do competente departamento;
e) decidir a respeito de assuntos
administrativos e didáticos de ordem geral, ou por
iniciativa própria ou por decorrência de alterações
no regime escolar;
f) resolver sôbre a concessão de títulos
honoríficos;
g) decidir, com audiência do Conselho
de Curadores, sôbre a criação e a concessão
de prêmios pecuniários, destinados a recom-
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pensar e estimular atividades de reconhecido valor,
relacionadas com as finalidades do Colégio;
h) eleger o seu representante no Conselho de
Curadores;
i) organizar, por votação uninominal, listas
sêxtuplos destinadas à escolha do Diretor-Geral;
j) homologar a indicação dos vice-diretores;
l) deliberar sôbre questões relativas ao
provimento dos cargos de magistério ou à admissão
de pessoal administrativo, na forma da lei;
m) aprovar os programas das disciplinas do
currículo pleno do Colégio Pedro II;
n) exercer quaisquer outras atribuições que
vierem a ser estabelecidas no Regimento do Colégio;
o) deliberar sôbre os casos omissos em leis e
regulamentos."
"Art. 15 – Constituem o Conselho de
Curadores:
a) o Diretor-Geral, seu presidente nato;
b) 1 (um) representante do Conselho
Departamental;
c) 1 (um) representante da Congregação;
d) 1 (um) representante dos antigos alunos;
e) 1 (um) representante do conjunto das
pessoas físicas ou jurídicas que tenham feito doação
de valor relevante ao Colégio Pedro II e que,
moralmente idônea, se tenha distinguido pela
preocupação com assuntos educacionais;
f) 1 (um) representante do Ministério da
Educação e Cultura ou, no caso de não ser indicado
o referido na letra precedente, 2 (dois);
g) 1 (um) representante dos professôres de
ensino secundário.
Parágrafo único – O representante a que se
refere a letra e será eleito por voto secreto em
reunião convocada pelo Diretor-Geral, a que
compareçam pelo menos 50% (cinqüenta por cento)
dos doadores."
"Art. 16 – São atribuições do Conselho de
Curadores:

a) aprovar os orçamentos organizados pelo
Conselho Departamental, os quais lhe serão
submetidos pelo Diretor-Geral;
b) autorizar as despesas extraordinárias não
previstas no orçamento do Colégio Pedro II;
c) aprovar a prestação de contas de cada
exercício, feita ao Diretor-Geral pelos Diretores das
unidades;
d) aprovar a prestação final de contas
anualmente apresentadas pelo Diretor-Geral, a fim
de ser enviada ao Ministério da Educação e Cultura;
e) opinar sôbre a aceitação de legados e
donativos;
f) deliberar sôbre a administração do patrimônio;
g) autorizar a celebração de acôrdos entre o
Colégio Pedro II e outras entidades;
h) aprovar as tabelas do pessoal e as normas
propostas para a sua admissão;
i) autorizar a instituição de prêmios pecuniários;
j) autorizar a abertura de créditos especiais ou
suplementares."
"Art. 20 – A Diretoria-Geral representada na
pessoa do Diretor-Geral, é o órgão executivo central
que coordena, fiscaliza e superintende as atividades
do Colégio.
§ 1º – O Diretor-Geral, nomeado pelo Presidente
da República, será escolhido, de preferência, dentre os
nomes integrantes da lista sêxtupla organizada pela
Congregação, por votação uninominal.
§ 2º – O mandato do Diretor-Geral será de 4
(quatro) anos, vedada a recondução sucessiva.
§ 3º – O substituto eventual do Diretor-Geral
será um professor designado pelo Ministro da
Educação e Cultura.
§ 4º – Nos impedimentos ocasionais, o DiretorGeral será substituído por um professor de sua
indicação, procedendo-se, em caso de vacância, à
nomeação de nôvo Diretor-Geral."
"Art.
23
–
O
Diretor
de
cada
unidade
do
Colégio
será
nomeado
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pelo Ministro da Educação e Cultura por indicação do
Diretor-Geral, devendo a escolha recair em qualquer
membro do corpo docente do estabelecimento.
"Art. 24 – Cada uma das seções do Colégio
Pedro II será dirigida por um Vice-Diretor indicado
pelo Diretor da unidade, depois de homologada a
escolha pela Congregação em votação uninominal e
ostensiva.
Parágrafo único – A não homologação
deverá ser acompanhada de fundamentação dos
votos vencedores, a fim de ser a matéria
submetida à decisão do Ministro da Educação e
Cultura."
"Art. 30 – ...........................................................
f) os Departamentos serão dirigidos por um
Chefe, indicado pelos que o integram, ao DiretorGeral, que fará a designação, podendo, no caso de
contra-indicação fundamentada, submeter a matéria,
se não fôr reconsiderada, à Congregação para
pronunciamento final."
Art. 2º – O Regimento do Colégio Pedro II será
alterado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para
ajustar-se aos dispositivos desta lei.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O projeto aprovado vai à sanção.
Em votação o Requerimento nº 299, lido no
Expediente, que solicita, nos têrmos do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
do Senado nº 76/71, que regula a convocação
das Convenções Municipais dos Partidos
Políticos, onde não existem Diretórios Municipais,
e dá outras providências.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da matéria.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado nº 76, de 1971, que regula a
convocação das Convenções Municipais dos
Partidos Políticos, onde não existam Diretórios
Municipais, e dá outras providências.
Em discussão o projeto.
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 aprovado.
Aprovado o projeto em seu primeiro turno e
estando a matéria em regime de urgência, o segundo
turno deverá ser realizado imediatamente, de acôrdo
com o disposto no art. 388, do Regimento Interno.
Em discussão o projeto, em seu segundo turno.
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 aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Sôbre a mesa a redação final que vai ser lida
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 680, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 76, de
1971.
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1971, que regula
a convocação das Convenções Municipais dos
Partidos Políticos, onde não existam Diretórios
Municipais, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim,
Relator – Cattete Pinheiro.
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ANEXO AO PARECER
Nº 680, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
76, de 1971, que regula a convocação das
Convenções Municipais dos Partidos Políticos, onde
não existam Diretórios Municipais, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Nos Municípios onde os Partidos
Políticos não tenham ainda constituído Diretórios
Municipais, caberá à Comissão Executiva
Regional a convocação das Convenções
Municipais, para escolha dos candidatos a
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, às eleições
que se realizarão em 1972, e a designação de
delegado para o registro das respectivas
candidaturas na Justiça Eleitoral.
Parágrafo único – Para os efeitos do
disposto
neste
artigo,
consideram-se
convencionais os eleitores filiados ao Partido na
forma do art. 30 da Lei nº 5.682, de 21 de julho de
1971.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Achando-se em regime de urgência a proposição
cuja redação final acaba de ser lida, deve a mesma
ser submetida à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Sôbre a mesa requerimento que será tido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 93, de
1971-DF, que dispõe sôbre a remuneração dos
funcionários do Fisco do Distrito Federal, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em decorrência da deliberação do Plenário, passase à imediata discussão e votação da redação final
que será lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
Nº 681, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 93, de
1971-DF.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 93, de 1971-DF, que
dispõe sôbre a remuneração dos funcionários do
Fisco do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso,
Relator – Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
Nº 681, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
93, de 1971-DF, que dispõe sôbre a remuneração
dos funcionários do Fisco do Distrito Federal, e dá
outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 1º – É criada, no Quadro Permanente de
Pessoal do Govêrno do Distrito Federal, a série de
classes de Agente Fiscal de Tributos, na forma
estabelecida no Anexo desta lei.
Art. 2º – Os ocupantes de cargos das classes
de Assessor de Fazenda, Auxiliar de Fiscalização,
REQUERIMENTO
Avaliador, Cadastrador, Fiscal Auxiliar de Rendas,
Nº 306, DE 1971
Fiscal de Rendas e Lançador, do Quadro
Provisório do Pessoal do Distrito Federal,
Nos têrmos do art. 359 combinado poderão ser aproveitados, por ato do Governador
com o parágrafo único do art. 358 do do Distrito Federal, nos cargos da classe "A",

– 736 –
inicial da série de classes de Agente Fiscal de
Tributos.
§ 1º – Os funcionários aproveitados na forma
dêste artigo serão submetidos a curso de
treinamento intensivo e obrigatório.
§ 2º – Os cargos integrantes da classe "B" de
Agente Fiscal de Tributos serão providos, no prazo
de 1 (um) ano, a contar da data da vigência da
presente lei, mediante promoção, observados os
seguintes critérios, nos têrmos da regulamentação a
ser baixada pelo Chefe do Poder Executivo do
Distrito Federal:
a) assiduidade e produtividade;
b) ingresso no serviço público do Distrito Federal
mediante prova pública de caráter competitivo;
c) tempo de efetivo exercício em repartições
fazendárias do Distrito Federal;
d) exercício de cargo ou função em comissão
de direção, chefia ou assessoramento;
e) nível ou grau de instrução:
§ 3º – Os cargos integrantes da classe "C"
serão providos mediante prova de seleção a que
serão submetidos os ocupantes de cargos da classe
"B", dentro do prazo de 3 (três) anos, a contar da
data da publicação desta lei.
§ 4º – A prova de seleção a que se refere o
parágrafo anterior constará de uma parte escrita e de
títulos, em que fiquem apurados os conhecimentos
específicos e a qualificação indispensáveis ao
exercício das atribuições próprias do cargo de
Agente Fiscal de Tributos "C".
Art. 3º – Aos integrantes da série de classe de
Agente Fiscal de Tributos poderá ser atribuída
gratificação de produtividade fiscal, até o limite
máximo de 100% (cem por cento) do vencimento do
respectivo cargo, tendo em vista a produção de
trabalho, na forma do regulamento a ser baixado
pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal.
§ 1º – O regime de retribuição, estabelecido nesta
lei, obriga o funcionário à prestação de, no mínimo, 40
(quarenta) horas semanais de trabalho com integral
dedicação ao serviço, vedado o exercício de qualquer
outra atividade pública ou privada.
§ 2º – A gratificação a que se refere
êste
artigo
é
incompatível
com

a percepção da gratificação atribuída pelo regime de
tempo integral e dedicação exclusiva, e será
extensiva aos ocupantes de cargos ou funções de
direção ou chefia de órgãos do Departamento da
Receita da Secretaria de Finanças, que participem
direta e especìficamente da arrecadação de tributos
e multas, com a finalidade de assegurar a hierarquia
salarial.
§ 3º – A gratificação prevista neste artigo será
incorporada aos proventos de inatividade, à razão de
1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de efetivo
exercício, considerada, para êsse efeito, a média
anual de gratificação percebida pelo funcionário.
§ 4º – A gratificação estabelecida neste artigo
sòmente poderá ser paga aos funcionários em
efetivo exercício no Departamento da Receita da
Secretaria
de
Finanças,
ressalvados
os
afastamentos por motivo de férias, nojo, gala, licença
para tratamento de saúde, licença à gestante.
§ 5º – Nos casos de afastamentos previstos no
parágrafo anterior, a gratificação será fixada de
acôrdo com a média de gratificação percebida pelo
funcionário nos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores ao afastamento.
Art. 4º – Aos ocupantes de cargos das classes
de Exator e de Auxiliar de Coletoria do Quadro
Provisório de Pessoal do Distrito Federal fica
assegurada, a partir da vigência desta lei, a
percepção de gratificação de exercício de função
exatora correspondente a 100% (cem por cento) dos
vencimentos dos respectivos cargos.
Parágrafo único – A gratificação prevista neste
artigo não será adicionada, para qualquer efeito, ao
vencimento do funcionário, nem será aumentada, em
hipótese
alguma,
devendo
ser
absorvida,
progressivamente, pelos futuros reajustamentos de
vencimentos.
Art. 5º – As atribuições, responsabilidades,
características e demais elementos pertinentes aos
cargos de Agente Fiscal de Tributos serão definidos
em regulamento a ser baixado pelo Governador do
Distrito Federal.
Art. 6º – As vagas existentes na classe inicial
da série de classes de Agente Fiscal de Tributos
serão providas por concurso público dentre can-

didatos portadores de diploma de curso superior.
Art. 7º – São extintos os cargos integrantes
das séries de classes e classes singulares do
Grupo Ocupacional Fisco, código FS, de que trata
o Anexo I do Decreto-lei nº 274, de 28 de fevereiro
de 1967.

Art. 8º – É vedada a participação do
funcionário no produto da arrecadação de tributos e
multas, inclusive sôbre a cobrança da dívida ativa do
Govêrno do Distrito Federal paga pelos credores, ou
qualquer importância calculada sôbre valôres da
receita.
ANEXO À LEI Nº,

SITUAÇÃO ANTERIOR — QUADRO PROVISÓRIO
Classes Singulares e Série de Classes

Número de
Cargos

–

–

–

–

Assessor de Fazenda ............................
Auxiliar de Fiscalização .........................
Avaliador ................................................
Cadastrador ...........................................
Fiscal de Rendas ...................................
Lançador ................................................
Fiscal Auxiliar de Rendas ......................

5
35
10
40
47
30
32

DE

DE

Art. 9º – As despesas decorrentes da
execução da presente lei correrão à conta das
dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

1971

SITUAÇÃO NOVA — QUADRO PERMANENTE
Série de Classes
Agente Fiscal de
Tributos
–C–
Agente Fiscal
–B–
Agente Fiscal de
Tributos
–A–

Ocupados

Vagos

Total

Vencimento
Cr$

–

67

67

1.500,00

–

130

130

1.300 00

199

51

250

1.100,00
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão a redação final que acaba de ser lida.
(Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. O projeto vai à sanção.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro, na qualidade de Líder da Minoria.
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder.)
(sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, desejo
registrar o falecimento, ontem, do jornalista Aparício
Torelly, às vésperas de completar setenta e sete
anos de idade. Com êle, morreu o último
representante de uma alegre e popular monarquia,
de que êle foi o primeiro e único titular – Barão de
Itararé.
Deve a vida humorística do Brasil a Aparício
Torelly um de seus grandes momentos, um de seus
mais longos e mais comovedores momentos. A
história, de amanhã, e a crônica dos dias de hoje já
retraçam a figura dêsse curioso humorista que
morreu sòzinho, porque não quis, ainda na hora da
morte, que ninguém o assistisse. Êle não acreditava
senão na vida e passou a vida sorrindo. Dêle muito
se conta e muitos episódios aqui poderiam ser
trazidos para ilustrar a vida de um homem que foi o
humor andante durante tantos anos. Mas nenhum
episódio retraça, a meu ver, o seu perfil com mais
nitidez do que aquela legenda, ou aquêle aviso, que
êle certa vez colocou na porta de seu escritório.
Tendo sido vítima de uma violência, quando
libertado, quando dela conseguiu escapar, colocou
na porta de sua redação o seguinte dístico: "Entre
sem bater."
Aí está o homem. Ainda na hora da amargura,
quando tudo parecia reclamar dêle ódio e violência,
preferiu a tudo estigmatizar com uma simples frase,
uma frase que noutros lábios teria outra significação.

O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª faz muito bem
em deixar nos Anais do Senado a manifestação da
Casa pelo desaparecimento de Aparício Torelly, que
realmente foi uma das figuras mais interessantes, mais
vivas da inteligência brasileira. V. Ex.ª já destacou que
êle morreu só, porque queria na sua solidão e da sua
solidão espargir sôbre todos os brasileiros aquêle
humor fino de que êle encheu a vida brasileira, durante
vários anos. Mas, apesar de homem de humor,
Aparício Torelly gostava de estudar e se dedicava a
estudos sérios. Não estudava humorismo, não lia
humorismo, mas lia e anotava livros de ciência. V. Ex.ª
faz bem em destacar, em gravar nos Anais da nossa
Casa, o desaparecimento dessa admirável figura que,
tendo nascido no Rio Grande do Sul, veio para o Rio de
Janeiro, e daí espalhou a sua alegria e o seu humor por
todos os corações brasileiros.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço ao
nobre Senador Ruy Santos a valiosa contribuição que
veio dar a estas desataviadas palavras. Concedo o
aparte ao nobre Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Em verdade, V.
Ex.ª, como Líder da Bancada, está falando por nós
todos, está traduzindo o pensamento dos seus
companheiros do MDB e, nesta altura, quando
recebe a solidariedade do Líder da ARENA, já fala
por todo o Senado e a homenagem é de todos.
Como sou um dos membros, embora dos mais
modestos, do Senado, V. Ex.ª está falando por mim.
Entretanto, quero dizer que aquêle brilhante
jornalista que faleceu ontem, Aparício Torelly, ou
Aporelly, como bem disse o Senador Ruy Santos, foi
um grande humorista que, durante vários anos,
durante muitos anos mesmo, constituiu uma das
figuras mais interessantes e mais lidas dêste País.
Dos meus tempos de estudante de ginásio, até há
bem pouco, acompanhei as atividasdes de Aporelly.
Aquêle famoso jornal, do qual êle era o redator
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– parece-me total – "A Manha", a famosa "A Manha", era
um jornal compulsório nos ginásios e o era, depois
também nas faculdades, porque traduzia sempre o
humorismo, a fleuma do povo carioca. Êle levava aquêle
bom-humor aos corações, sobretudo aos corações que,
a cada passo, são violentados por tantas e
desagradáveis surprêsas. De modo que o homem que
possa fazer alguém rir, ainda que, muitas vêzes, tenha
no coração uma dor ou uma chaga, o homem que possa
levar o humorismo é um benfeitor, merece o respeito, o
carinho, a ternura e a gratidão da coletividade, da
coletividade que sofre muito, sofre todos os dias; todos
os dias há uma surprêsa. Veja V. Ex.ª, por exemplo, o
que aconteceu no Rio de Janeiro, ainda há poucos dias:
um povo pacato, bom, sentimental, que é considerado
com o que paga seus impostos normalmente, é
justamente o Estado em que o povo paga mais
impostos, o que paga, segundo um artigo de O Globo,
os seus impostos com maior correção, com lealdade,
porque há muita sonegação por aí. Então porque nós
pagamos os impostos corretamente há o mito sôbre que
o Estado da Guanabara é o Estado que paga mais
impostos. Não somos o Estado que paga mais impostos,
mas somos o que paga impostos de acôrdo com a lei.
Êsse povo que paga seus impostos, um povo bom, um
povo simples, um povo sentimental, que vai para seu
trabalho, cumprir o seu dever, é surpreendido por uma
tragédia das maiores que temos notícia em nossa
história. É justamente uma tragédia que vem do Serviço
Público, provocada por obra feita com o dinheiro que
vem dêsse mesmo povo. Então, um povo que vive
sofrendo, como acontece com a coletividade, quando
encontra um homem como Aparício, que lhe traz um
pouco de humorismo, que lhe traz um pouco de alegria,
êsse povo é grato a êsse grande morto que, além de
humorista, era um homem simples, um homem bom, um
homem culto e, portanto, digno da nossa homenagem.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, desejo incorporar ao meu discurso
a referência de O Globo de hoje, "Uma vida de Sátiras".

É a seguinte:
"UMA VIDA DE SÁTIRAS
Além das frases famosas, a realização mais
conhecida do Barão de Itararé foi o jornal "A Manha",
cujo slogan era: "Um jornal de ataques... de riso".
Gaúcho, Aparício Torelly cursou até o quarto
ano de Medicina em Pôrto Alegre, mas acabou
desistindo e passou a colaborar em jornais locais
que faziam oposição ao Govêrno. Publicou um livro
de sonetos, "Pontas de Cigarro", e em 1925 veio
para o Rio, passando a assinar uma coluna diária em
O GLOBO, que acabara de ser fundado por Irineu
Marinho.
Em seguida trabalhou para "A Manhã", e em
1926 fundou "A Manha". Foi neste jornal que adotou
o peseudônimo de Barão de Itararé, satirizando uma
época preocupada com títulos de nobreza e uma
batalha que nunca houve.
Atualmente vivia da pensão do INPS, e era
ajudado pelos filhos nas despesas. O apartamento
de Laranjeiras, onde morava há 15 anos, fôra
financiado pela Caixa Econômica, e pago pelo seu
filho caçula, Amy.
Segundo os amigos íntimos, sua doença no
final era a subnutrição. Era êle mesmo quem
preparava a comida, mas às vêzes passava sem
nada comer, preocupado com as pesquisas. Não
tinha noção do tempo; dormia pouco e passava o
resto do dia em cima dos livros, traduzindo, lendo,
anotando.
Muitos de seus ditos satirícos ficaram
famosos, e foram incorporados ao anedotário
popular. Alguns dêles: "Pobre só come galinha
quando um dos dois está doente"; "Há algo no ar
além dos aviões de carreira"; "Há mudos tão
inteligentes que nem querem aprender a falar"; "Os
bancos das praças estão sempre ocupados por
desocupados"; "Há mulheres que amam um só
homem.
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Um só de cada vez"; "Os passageiros de
ônibus levam sustos passageiros".
Aí se retrata, Sr. Presidente, em poucas palavras,
a figura do Barão de Itararé, o companheiro da nossa
juventude que, no caminho da velhice, nunca deixou que
morresse, no seu coração, uma irradiante simpatia, o
milagre de comunicação humana que êle sempre foi.
O SR. DANTON JOBIM: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Dou, com
muita honra, o aparte que me pede o nobre Senador
Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Desejava eu usar da
palavra, hoje, para falar da morte de Aparício Torelly.
Conheci-o no início de minha vida profissional, quando
com êle tive oportunidade de trabalhar na redação de A
Manhã, dirigida por Mário Rodrigues. Aporelly, como
então se assinava, chegou certa vez à redação
amparado por amigos. Tivera um distúrbio vascular, um
"insulto", como então se dizia. Medicado, negou-se logo
a aceitar o conselho do médico para ir para casa,
dizendo, com língua ainda trôpega: "– Meu pai me
ensinou a não levar desaforo para casa."Aporelly, depois
Barão de Itararé, cultivava essa forma de estoicismo
ante as adversidades. Havia uma certa altivez
temperando o seu comportamento humaníssimo para
com os seus semelhantes. Foi um grande jornalista.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
Sr. Presidente, dizia A. Torelly, que há algo
mais no ar além dos aviões. Hoje, há, Sr. Presidente,
há uma alma, um espírito no ar. Desta tribuna rogo a
Deus, em nome de todos os que seguiram e
acompanharam a obra de A. Torelly, que com êle
viveram horas de alegria e horas de apreensão, rogo
a Deus que, também à porta do Paraíso, esteja
escrita aquela legenda: "Entre sem bater". (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores: já tive
oportunidade de fazer menção, desta Tribuna, ao
Município alagoano de São Miguel dos Campos.
Isso, a 17 de junho, quando daqui anunciei que o
petróleo jorrara do poço nº 3 da Fazenda Furado. De
lá para cá, mais poços, mais petróleo, mais dinheiro,
mais
entusiasmo,
mais
esperanças
nas
potencialidades e no porvir da terra são-miguelense.
Em São Miguel, porém, nem tudo é petróleo.
As usinas Caeté e Sinimbu, em salutar e
viridente porfia, aprestam-se para produzir um milhão
de sacos de açúcar; o abundante calcário da
Fazenda Santo Antônio do Furado muito em breve
estará sendo transmutado em cimento "portland", a
tradicional fábrica Vera Cruz resiste galhardamente
às condições adversas que sufocam a indústria têxtil
nordestina; e a própria Cidade expande-se,
moderniza-se, enfeita-se, graças, em boa parte, à
sorte de vir sendo magnifíca e sucessivamente
governada por homens de escol, como Pedro
Fernandes, Moacir Cavalcante, Humberto Alves e
Júlio Soriano Bonfim.
O último, atual Prefeito, é verdadeira pulga de
cós quando se trata de conseguir benefícios para a
comuna. E o Vice-Prefeito Eliseu Marques reza pela
mesma cartilha. Ai de quem esquecer promessas
que lhes tenha feito!...
Não é à toa, portanto, que lá tudo marcha a
contento.
O problema do abastecimento de água está
equacionado e a cargo da eficiente Fundação SESP,
o que é certeza de solução correta e a curto prazo.
Esplêndida rodovia asfaltada corta o Município
de norte a sul, ligando-o à Maceió e às cidades sãofranciscanas de Penedo e Pôrto Real do Colégio.
Energia da CHESF, que ilumina a sede
municipal desde o tempo em que eu residia no
palácio mal-assombrado da Praça dos Martírios,
estende-se agora aos povoados e fazendas.

– 741 –
se.

Lojas e bares modernizam-se e multiplicam-

A clarinada do progresso justifica plenamente
o anseio dos municípios pelo que lhes falta de
essencial, a saber: agência do Banco do Brasil, cais
de proteção contra as inundações do rio São Miguel
e pavimentação dos acessos à BR-101.
Quanto à agência do BB, o Dr. Camilo
Calazans recebeu com agrado o pedido que lhe fiz a
respeito, em companhia do Dep. José Sampaio.
Naturalmente que os estudos de rentabilidade vão
ter grande influência na decisão.
Do cais de proteção prometeu encarregar-se o
Dr. Carlos Krebs, Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento.
E relativamente aos acessos da Cidade à BR101, o Deputado Oceano Carleial e eu ouvimos do
Ministro Mário Andreazza, em recente audiência, a
afirmação de que a obra será executada pelo DNER.
Permitam-me Vossas Excelências lembrarlhes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que falar de
São Miguel dos Campos é remontar aos primórdios
da nacionalidade, ao tempo em que as tribos dos
Caetés e dos Senambis disputavam a posse
absoluta daquelas plagas.
É evocar o heroísmo de Ana Lins, animando a
cabroeira do engenho Sinimbu, de sua propriedade,
na tresloucada resistência contra as fôrças imperiais
que assaltavam o derradeiro reduto da malograda
Confederação do Equador.
Falar em São Miguel dos Campos é citar o
bêrço do Visconde de Sinimbu, Chefe de Gabinete
no II Império, e bêrço também de Alburquerque Lins,
Governador de São Paulo de 1908 a 1912 e
companheiro de chapa de Rui Barbosa na
memorável campanha civilista.
Falar de São Miguel dos Campos é, por fim,
lembrar o torrão natal do saudoso Rui Palmeira, a
quem tenho a honra de substituir nesta Casa,
circunstância que me impõe o dever de substituí-lo
igualmente na defesa dos interêsses de sua terra e
de sua gente.

É o que venho fazendo até hoje. É o que estou
fazendo neste instante. É o que irei fazer até o fim do
mandato.
Eu o prometo a Rui Palmeira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenbeg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet.
O SR. CLODOMIR MILET (lê o seguinte
discurso.): – A 26 de maio dêste ano, o Sr. Senador
Petrônio Portella baixou portaria criando "uma
Comissão Especial destinada a assistir a Presidência
no desenvolvimento do programa de modernização e
aperfeiçoamento dos serviços do Senado Federal,
acompanhando a implantação do respectivo sistema
de processamento de dados e apresentando, na
devida escala de prioridades, as sugestões de
interêsse relativas à estrutura e ao funcionamento
desta Casa Legislativa e à divulgação de seus
trabalhos. Na mesma portaria, foram designados
para integrar essa Comissão os Srs. Senadores
Daniel Krieger, Filinto Müller, João Cleofas, José
Sarney, Milton Cabral, Nelson Carneiro, Ney Braga e
Carvalho Pinto, êste último como coordenador. A
Mesa estaria representada na Comissão pelo seu 1ºSecretário, o Senador Ney Braga.
Logo, essa Comissão se instalou e se
organizaram grupos de trabalho, cada um
encarregado de um setor; entre êstes, conta-se o 2º
Grupo de Trabalho, com as seguintes atribuições:
estudo, coordenação e proposição de
sugestões relativas à reestruturação administrativa
do Senado e à implantação do sistema de
processamento de dados.
É Presidente do Grupo o Senador João
Cleofas e Relator o Senador Milton Cabral.
Por indicação dos técnicos que compuseram
a Comissão de Concorrência foram contratados,
pelo Senado, os Srs. Dr. Otávio Genari, Técnico
que implantou o Serviço de Processamento de
Dados no Estado de São Paulo e o Dr. Antonio
Mariano Gomes, antigo Chefe do Serviço
de Processamento de Dados da Universidade
de
Brasília,
que
estão
encarregados
do
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serviço de instalação do Centro de Processamento
nesta Casa, contando com a valiosíssima
contribuição e cooperação do ilustre Deputado Faria
Lima.
"O Estado de S. Paulo", edição de ontem, 28
de novembro, traz uma alentada reportagem sôbre a
reforma que se está fazendo nos serviços do
Senado.
O repórter apenas se demorou no exame da
parte referente ao sistema de informação legislativa
que deverá estar implantado até outubro do ano
vindouro.
Mas, devemos esclarecer que, no que
respeita a outra parte da reforma também essencial
para o programa – sistema administrativo,
compreendendo contabilidade, pessoal e patrimônio
– os serviços estão bem adiantados, dentro do
cronograma previsto, podendo-se afirmar que, em
igual prazo, o sistema estará em pleno
funcionamento.
Há duas observações a fazer na reportagem
do prestigioso órgão paulista as quais, todavia, não
diminuem o valor do trabalho sério e bem cuidado do
jornalista Marco Antônio Filippi.
A primeira é a referência ao sistema de
processamento de dados que estaria "baseado num
computador eletrônico modêlo IBM 370/155", no
dizer do repórter, quando, na verdade, êsse modêlo
será o adotado, futuramente, se houver extensão dos
serviços à Câmara dos Deputados e a outros órgãos
da administração.
No momento, o computador contratado
é o IBM da série 370, mas do modêlo 145 e
não 155.
A segunda retificação que se impõe é a
relativa à informação de que "para a execução dêsse
projeto foi constituída uma entidade autônoma,
considerada como órgão auxiliar do Senado,
denominada Serviço de Processamento de Dados do
Senado Federal."
É evidente que tal entidade não poderia ter
sido constituída.
O
que
se
fêz
foi
organizar
um
Grupo de Trabalho, sob a supervisão do

Sr. Presidente do Senado, o qual, mais adiante,
poderá se transformar nessa entidade autônoma a
que faz menção o ilustre jornalista, se esta Casa
assim o decidir.
Só aí, então, se terá o Serviço de
Processamento de Dados do Senado Federal – o
PRODASEN.
Agradecendo a "O Estado de São Paulo" a
espontânea colaboração que nos dá, divulgando o
que aqui se vem fazendo, dentro dos melhores
padrões técnicos, para tomar mais eficientes e
plenamente atualizados os serviços do Senado
Federal, vamos ler, para que conste dos nossos
Anais, a lúcida reportagem da lavra do brilhante
jornalista Marco Antônio Filippi:
"SENADO
INFORMAÇÕES

INSTALA

CENTRO

DE

O
Senado
Federal
moderniza-se.
Acompanhando a maré de atualização que
atualmente atinge a administração pública brasileira,
o Senado Federal iniciou a implantação em
computador eletrônico de um avançado sistema de
informações legislativas. Único na América Latina,
dará origem a um grande banco de dados que
prestará informações rápidas, precisas e completas
sôbre todos os textos legais que regem a vida
nacional. O sistema deverá começar a funcionar em
outubro do próximo ano e, embora objetive o
Senado, poderá atender a Câmara Federal e as
Assembléias estaduais que desejarem."
Estima-se em cêrca de 110.000 os textos
legais que orientam a vida do País. Essa relação
imensa de normas, algumas originárias do Império e
ainda em vigência, representa todo o manancial de
informações legais que o legislador deve ter em
conta ao preparar um nôvo texto. Êsse número,
segundo alguns, é resultado dos acréscimos,
alterações e atualizações que sofreram com o correr
do tempo os 3.000 textos básicos que regem a vida
nacional.
É fácil perceber a dificuldade e dispêndio de
tempo que representa para um legislador a consulta
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a todos êsses textos. É a mesma dificuldade
com que se defronta o estudioso ao pretender
elaborar um trabalho sôbre determinado tema e que
tem à sua frente uma enorme biblioteca. Seria
impraticável a consulta a tôdas as obras. A
eficiência e a presteza com que pode efetuá-la
depende essencialmente da organização da
biblioteca. Se as obras ali existentes estiverem
tôdas catalogadas e se, além disso, existirem
informações sôbre o seu conteúdo, provàvelmente o
interessado
poderá
enriquecer
mais
seu
trabalho e prepará-lo mais ràpidamente. É
fácil notar, portanto, que a eficiência e
precisão
do
trabalho
estão
intimamente
ligados à riqueza e organização da fonte de
informações.
Nada disso que dissemos é novidade.
Bibliotecas existem há séculos e há séculos os
estudiosos delas se utilizam. Entretanto com o
desenvolvimento da civilização humana e o
conseqüente aumento e diversificação das áreas de
interêsse, a coleta, estocagem e acesso à
informação tornou-se problema de enormes
proporções. Os métodos convencionais de consulta
bibliográfica já não mais atendem o crescimento das
informações em certos níveis de decisão. É
impraticável a um estudioso manter-se informado de
tudo que se publica atualmente em sua área de
interêsse. Por outro lado, arrisca-se a perder terreno
ou a enveredar por caminhos já traçados quando não
se atualiza.
Essa perspectiva, de certa forma aterrorizante,
tem sido modificada por especialistas que
procuraram criar técnicas mais sofisticadas de
acesso a essa massa de informações. Várias delas
existem e são aplicadas com êxito em todo o
mundo. E as principais estão baseadas nos
recursos proporcionados ao homem pelo computador
eletrônico. Quantidades enormes de informações
são montadas e ordenadas em suportes eletrônicos
(fitas,
discos
e
tambores
magnéticos)
e
consultadas pelos interessados que obtêm os dados

procurados em frações de segundo.
Um dos países que melhor está utilizando o
sistema de recuperação de informações, nome
traduzido do inglês "information retrival", é o Japão.
Naquele país está instalado o Centro de Informações
Científicas e Tecnológicas que reúne os resumos do
conteúdo das principais publicações científicas e
tecnológicas editadas em vários países colocando
êsse acêrvo de informações à disposição do
pesquisador japonês.
BANCO DE DADOS
Por que banco de dados? O conceito de banco
de dados é bastante interessante e se situa muito
bem dentro de um sistema de informações, na
medida em que um banco representa o lugar, em
têrmos simplistas, em que se deposita, retira ou
movimenta dinheiro, segundo as necessidades. O
banco de dados é um repositório de dados: alguns
entram, alguns saem e outros são movimentados
conforme as necessidades.
As maiores dificuldades que existem para a
sua criação decorrem da forma de compactação dos
dados e o seu acesso. O primeiro é um problema
fundamentalmente econômico. É impraticável
armazenar grande quantidade de informações
descritivas em suportes magnéticos; é preciso
resumir o texto e ao mesmo tempo compactar sua
gravação, de forma a ocupar o menor espaço
possível no arquivo. Do contrário, o custo do sistema
seria insustentável. O segundo é um problema de
tempo. É necessário definir palavras-chave no texto
que sirvam como elemento de identificação da
informação. Elas caracterizam o dado armazenado e
servem como verdadeira chave para abrir o
computador. Quando se quer saber o que há sôbre
um determinado assunto, damos ao computador,
além dos códigos de operação previstos, as
palavras-chave correspondentes ao assunto em
pauta, e o computador nos fornece todos os textos
existentes sôbre a matéria.
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SISTEMA DO SENADO
O sistema em implantação no Senado Federal
está baseado num computador eletrônico modêlo
IBM 370.155,
(Aqui se fêz uma retificação para modêlo 145.)
com suporte de estocagem de informações
distribuído em 8 unidades de discos magnéticos
removíveis, com a capacidade de 30 milhões de
bytes cada um. E 18 terminais de consulta, que
serão instalados convenientemente em vários
setores da Casa e operados por funcionários ou
pelos próprios Senadores, que farão consultas ao
computador e receberão sua resposta em frações de
segundo, através de uma tela de visualização (tubo
de raios catódicos) e de impressoras.
A distribuição lógica dos arquivos obedece a
seguinte ordenação: um dêles denominado
dicionário, contém tôdas as palavras-chave
existentes no sistema, junto com indicações de um
outro arquivo, denominado vocabulário, onde se
encontram os endereços, das palavras-chave. Êsse
arquivo vocabulário indica onde, no terceiro arquivo,
o mestre está a informação pròpriamente dita
elementar.
Um outro arquivo suplementar existe, onde
estão relacionados as palavras sinônimas e
equivalentes às palavras-chave. Portanto, é a
primeira a ser determinada pelo usuário e é a que
movimenta o sistema.
O projeto abrange, inicialmente, três áreas de
interêsse do legislativo. São elas:
– Pesquisa Legislativa;
– Referência Bibliográfica;
– Contrôle de Projetos e Comissões.
AS TRÊS ÁREAS DE INTERÊSSE
O subsistema de Pesquisa Legislativa objetiva
fornecer informações relativas a dispositivos legais

editados no País desde 1946, além da
legislação de maior importância anterior a esta
data. O sistema prevê também, além da legislação
existente, a recuperação dos projetos em
tramitação, os rejeitados e os arquivados, de
maneira tal que o legislador saiba não só o que
existe mas também o que o Congresso já apreciou e
aprecia, embora não tenha sido transformado em
norma legal.
Ao Sistema poderia ser, por exemplo,
perguntado: a) que leis existem sôbre o cobre; b) que
decretos-leis versam sôbre energia e que foram
publicados a partir de 1965; c) que projetos estão
arquivados de autoria da Câmara; d) que projetos
foram rejeitados no ano de 1968, cujo assunto é
educação; e) informar sôbre cinco leis, três projetos
em tramitação e dois rejeitados que versam sôbre
poluição e seus equivalentes, sendo que os
rejeitados devem ser de 1969; f) que Senadores
apresentaram projetos sôbre saúde, além de outros
mais simples.
Êsses exemplos dão uma idéia da flexibilidade
da consulta.
O subsistema de Referência Bibliográfica
objetiva dar informações relativas à bibliografia
existente a respeito de determinado assunto ou
autor, e prevê o acesso, por terminais, aos dados
identificadores de uma obra ou periódico.
O sistema atenderá consultas como as
abaixo:
a) Liste editor, título e data de qualquer
obra escrita por John Steinbeck editada em
língua inglesa: b) forneça título e autor das obras
editadas em 1971; c) informe que obras adquiridas
em 1970 são de autoria de Jean Paul Sartre; d)
informe o título das obras que se referem a café; e)
que títulos existem para obras sôbre petróleo, mas
que não contenham alusão à Petrobrás; f) informe
que autores escreveram sôbre política nacional, e
outras mais.
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Os arquivos para esta aplicação serão
gerados das fichas da Biblioteca do Senado,
mediante a transcrição das informações em cartões
perfurados.
Um processo de disseminação seletiva das
informações está previsto nesse subsistema, de
forma que o usuário receba, periòdicamente,
informações sôbre obras que contenham dados de
seu interêsse. Para isso, basta êle dar as palavraschave relacionadas.
Finalmente, existe o subsistema de Contrôle
de Projetos e Comissões, que automatiza e controla
o andamento de projetos e proposições, criando
condições para que, através dos terminais, possam
os usuários tomar conhecimento de sua tramitação e
de suas características. Quem conhece a
complexidade do trâmite legislativo pode avaliar a
importância dêsse subsistema para a máquina
administrativa do Senado.
Êstes arquivos, programas e terminais serão
conjugados de maneira a fornecer resposta às
seguintes perguntas típicas, dentre outras: a) que
projetos foram apresentados por um determinado
Senador; b) que projetos estão sob a apreciação
da Comissão X; c) que último andamento teve o
projeto X; d) qual é a sinopse do projeto X; e)
que projetos da Câmara encontram-se no Senado;
f) que projetos serão apreciados futuramente pela
Comissão X; g) que Comissões estão envolvidas na
apreciação do projeto X; h) quem é o autor de certo
projeto.
No computador, os três subsistemas são
controlados por um conjunto de programas,
desenvolvido pela IBM e denominado DPS
(Document Processing System). Do ponto de vista
lógico, o DPS compreende os seguintes
componentes: 1 – um processador de linguagem que
compila as consultas feitas em sua linguagem
própria e as converte em módulos executáveis; 2 –
um processador de arquivos que executa os mó-

dulos; 3 – um monitor que efetua as funções de
interface entre o DPS e o sistema operacional por
um lado, e intra DPS por outro; 4 – arquivos próprios
do sistema (System Data Sets); e 5 – arquivos de
dados.
A programação das consultas pode ser feita
através de uma combinação de atributos de pesquisa
de acôrdo com as necessidades de informações, tais
como: freqüência; delimitação da pesquisa a uma
certa parte do arquivo; limitação da resposta
independentemente do número de ítens que
satisfazem a consulta, pesquisa não apenas de uma
palavra-chave, mas também de seus sinônimos ou
equivalentes; atribuição de pesos aos vários
atributos de pesquisa e estabelecimento da
ponderação mínima para aceitação.
Para a execução dêsse projeto, foi constituída
uma entidade autônoma, considerada como órgão
auxiliar do Senado, denominada Serviço de
Processamento de Dados do Senado Federal –
PRODASEN."
E, aqui, temos a segunda retificação: foi
organizado um grupo que se poderá converter numa
entidade autônoma.
"Seu plano diretor prevê: atuação no
provimento de recursos de processamento eletrônico
de dados, de modo a possibilitar maior rapidez e
eficiência no processo decisório da Casa; a
constituição de um banco de dados que contenha,
numa primeira etapa, tôdas as informações
legislativas e afins desde 1946 até o momento e,
numa segunda etapa, todo o sistema de informações
legislativas e correlatas; a reunião de informações
regionais, de caráter sócio-econômico, possibilitando
a criação de um sistema de informações
diversas sôbre a conjuntura nacional. A PRODASEN
é ainda um grupo de trabalho que fiscaliza a
implantação do sistema pela IBM, seleciona
pessoal especializado em processamento de
dados e coordena a construção de seu edifício-
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sede, próximo ao Congresso. Em breve, quando a
equipe estiver completa e operando, deverá assumir
a responsabilidade pela implantação e manutenção
do projeto, desenvolver um software específico para
as necessidades do Senado, ampliar as aplicações,
operar o equipamento e oferecer a infra-estrutura
técnica que manterá e aperfeiçoará o sistema.
Esta, Sr. Presidente, a reportagem lúcida,
esclarecida e completa que "O Estado de São Paulo"
faz a respeito da instalação do Centro de
Informações do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, desde o início desta
Sessão Legislativa, que amanhã vamos encerrar,
preocupei-me em observar como se desenvolve no
Senado Federal o trabalho de divulgação de suas
atividades.
Antes de fazer referências maiores a serviço
da Casa, devo registrar o esfôrço de divulgação
realizado pela imprensa e demais meios de
comunicação, no País.
Quem conhece a vida interna de um jornal, por
exemplo, em nossos dias, sabe que o noticiário
político já não é a única atividade nobre, por assim
dizer, no seio das redações.
As exigências cada vez maiores do público, o
qual reclama de seus jornais a ampliação de seus
serviços de informação geral, a necessidade que têm
os jornais de manterem altos níveis de circulação,
para que sobrevivam, interessando a número cada
vez
maior
de
leitores,
diversificaram
as
especializações profissionais, no campo da
reportagem. De sorte que o cronista político, como
se dizia no início da minha carreira, não goza da
situação privilegiada na distribuição do espaço da
fôlha, concorrendo hoje com as rubricas mais
populares.
Passou
o
tempo
em
que
jornais
que se prezavam só podiam colocar na

primeira página noticiário político ou internacional e
em que o artigo de fundo e os tópicos eram o "pratode-sustância", a satisfazer os apetites de uma elite
voltada para a movimentação política.
Um
acontecimento
político
só
é,
jornalisticamente, importante, hoje em dia, quando é
boa notícia por si mesmo, jamais por ocorrer no
mundo da política.
Considerados êsses fatos, ou contingências,
os jornais brasileiros, em geral, cuidam bem do
assunto e reservam lugar de honra à movimentação
e aos pronunciamentos parlamentares.
Por outro lado, a criação de Brasília criou
notòriamente problemas nesse particular, obrigando,
no caso da comunicação com o Rio de Janeiro, ao
encarecimento da cobertura dos atos emanados dos
Podêres Federais. O mesmo aconteceu em relação
aos jornais de fora do Rio, muitos dêles forçados a
ter serviços próprios, às vêzes redações em
miniatura, tanto na nova como na antiga Capital.
Acho, pois, de justiça agradecer o esfôrço que
a imprensa em geral tem feito para informar o que se
passa no Legislativo Federal, dadas as naturais
dificuldades advindas com a consolidação da Capital
no Planalto. Os jornais fizeram já sua parte para a
adaptação de seus serviços às novas circunstâncias
e condições; ao Senado e à Câmara compete agora
fazer as adaptações necessárias na ordem de seus
trabalhos, de modo a assegurar a sua melhor
repercussão.
Quanto aos membros da bancada de imprensa
no Senado, merecem a nossa gratidão pelo que vêm
fazendo. Na realidade, porém, estão cumprindo um
dever, e sabem disso, desempenhando com devoção
exemplar um munus público, função indispensável
no sistema democrático-representativo, que é ou
deve ser um regime de opinião.
Não recordo se foi o nosso eminente
colega Senador Gustavo Capanema quem
declarou,
certa
vez,
que
Congresso
e
Imprensa não apenas se completam, mas se
integram, compondo o grande sino que convoca o
cidadão para o exercício da vida política. O
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Congresso é o badalo e a Imprensa a campana. Se o
primeiro não percute, a segunda nada repercute,
permanecendo inerte e silenciosa.
O órgão oficial de difusão do Senado tem
prestado bons serviços. Foi agora confiado à direção
de jornalista ilustre, veterano da cobertura política e
de inegável experiência, Murilo Marroquim.
Tenho a impressão de que, se dispuser de
meios, êsse velho amigo e colega poderá realizar
uma obra verdadeiramente notável no seu setor.
Vejamos, agora, o que se passa em outro
setor importante para a divulgação.
Há dias fiz uma visita ao Serviço Gráfico do
Senado Federal, do qual saí bem impressionado. Na
qualidade de velho jornalista e diretor de jornais, que
sempre se interessou pela confecção material das
fôlhas e foi, mesmo, responsável pela introdução em
nosso país de inovações nesse campo, interesseime pelo que já foi realizado no setor Gráfico.
Em primeiro lugar, possui o serviço pessoal
habilitado, cujo regime jurídico é o mais racional, pois
em 1966 passou a ser o da Consolidação das Leis
do Trabalho. Pelo que pude ver, seu parque é
constituído de um conjunto de maquinaria moderna,
podendo-se afirmar, com algumas ressalvas, que
nada fica a dever nesse ponto a excelentes oficinas
especializadas do País. Tais ressalvas se referem à
conveniência de constante modernização, para que o
equipamento acompanhe as exigências da demanda
crescente de serviços.
Desde 1968 cabe ao Serviço Gráfico a
responsabilidade de impressão do "Diário do
Congresso Nacional – Seção II", com nova feição
gráfica, modificado inclusive seu formato. Tarefa
executada com pleno êxito. Devemos louvar o
trabalho gráfico, a apresentação gráfica do nosso
órgãos oficial.
O "Diário do Congresso" passou a ser
remetido, do Amazonas ao Rio Grande do
Sul, a título de divulgação dos trabalhos
legislativos. Organizou-se uma agência dos
Correios
nas
dependências
do
Serviço,
composta de pessoal do próprio órgão, sob fisca-

lização da Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Dessa agência, são remetidas centenas
de malas postais, contendo exemplares do "Diário do
Congresso" e outras publicações.
O Serviço Gráfico está construído ao
lado do edifício-sede do Senado, e sua área
total é de 63.000 m2. O conjunto arquitetônico
se compõe de uma área construída de 3.683 m2 e
planos de expansão para um total de 7.523 m2.
No plano de expansão, já foi concluído, e está em
funcionamento, o restaurante. Os prédios para as
novas instalações e ampliação da Usina Geradora
e dos Serviços Administrativos estão em fase de
conclusão. Está sendo projetado o edifício
onde será localizado, em definitivo, o depósito de
material de consumo e vestiário para 600
funcionários.
A conclusão das obras prioritárias está
prevista para dezembro próximo vindouro.
O nosso Serviço Gráfico já publicou 542 títulos
diferentes, numa tiragem total aproximada de
2.500.000
exemplares,
cifra,
sem
dúvida,
respeitabilíssima.
Além de separatas, discursos e outras do
gênero,
destacamos
publicações
como
as
seguintes:
–
Diário
do
Congresso
Nacional
(Seção II).
– Anais do Senado
– Anais da Constituição de 1967
– Revista de Informação Legislativa
– Decretos-leis do Govêrno Castello
Branco
– Atos Institucionais, Complementares e
– Decretos-leis do Govêrno Costa e Silva e
dos Ministros Militares.
Verificamos que estão cadastrados no setor de
Expedição do Serviço Gráfico 16.200 pessoas e
entidades oficiais, dentre elas:
– Órgãos Estatais
– Assembléias Legislativas
– Câmaras de Vereadores
– Prefeituras
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– Bibliotecas Públicas
– Universidades
– Faculdades de Direito
– Embaixadas
– Confederações e Federações de Indústria,
Comércio e Agricultura.
– Autoridades (Podêres Executivo, Legislativo
e Judiciário).
– Imprensa Escrita e Falada das Capitais.
Sr. Presidente, como jornalista militante posso
dar testemunho dos extraordinários subsídios que
me prestou o Serviço Gráfico do Senado, desde
quando comecei a receber com regularidade o Diário
do Congresso, Seção II. Numerosos de meus artigos
dos últimos anos têm sido suscitados ou inspirados
na leitura de discursos, de votos proferidos no
Congresso Nacional.
Devo aduzir considerações que talvez escape
a muitos observadores.
Nós, jornalistas, estamos mais habilitados que
quaisquer dêles, observadores, para compreender o
alcance de um serviço como êsse do Senado.
Realmente, o material publicado é aproveitabilíssimo
para qualquer estudioso dos problemas nacionais.
Certa vez um deputado dizia-me que ninguém
lia o Diário do Congresso, Não é verdade. Há quem
o leia. Quando iniciei minha vida de repórter ainda
muito jovem, imberbe, lembro-me de que tive
ocasião de conhecer pessoalmente a grande figura
de estadista que foi Nilo Peçanha.
E um dos seus colegas, ao ouvir as
considerações que êle fazia sôbre diversos
problemas
brasileiros,
demonstrando
um
conhecimento desusado dessas questões, teve esta
resposta de Nilo Peçanha: "Eu tenho um segrêdo, eu
leio e medito o Diário do Congresso. Eu perco duas
ou três horas por dia, para fazer a única leitura que
posso ter o luxo de fazer, com a minha vida política
agitada."
Como
tinha
excelente
memória,
evidentemente, êle guardava os ensinamentos que
conseguia forragear nas páginas do Diário do
Congresso.
As
publicações
do
Serviço
Gráfico
encontram-se
à
venda
nas
principais

livrarias do País, tendo sido assinado convênio com
a Fundação Getúlio Vargas, para a divulgação e
comercialização das obras editadas, as quais vêm
tendo enorme aceitação.
Apesar dos meses de recesso do Poder
Legislativo, o Serviço Gráfico do Senado trabalhou
normalmente, editando, nesse tempo, cinqüenta
títulos diferentes e fundamentais para todos os
setores do Poder Público, num total de duzentos e
cinqüenta mil exemplares e mais de dois milhões de
páginas impressas.
As várias Seções Técnicas de composição,
paginação, impressão, acabamento, fotolito e
expedição estão sendo equipadas com máquinas
modernas e de maior rentabilidade de produção, sem
perder de vista a qualidade das obras.
Por iniciativa do Presidente Petrônio
Portella, o Serviço Gráfico iniciará a impressão e
divulgação do Diário do Congresso Nacional – Seção
I (Câmara dos Deputados), assim como as
demais publicações daquela Casa, sem prejuízo
dos trabalhos do Senado Federal e convênios
assinados com outros órgãos, tais como:
Departamento Administrativo do Serviço Público,
Fundação Getúlio Vargas e Instituto Nacional
do Livro.
A simples enumeração dos clientes revela o
quanto deve ser exigente a direção do Serviço
Gráfico para mantê-lo em alto nível.
Dentro do plano de expansão do Serviço,
conforme informações que colhi, estão sendo
adquiridos equipamentos que proporcionarão um
grande aumento de sua capacidade de produção,
assim como considerável melhoria na qualidade dos
seus trabalhos.
Exemplificaremos, embora brevemente:
COMPOSIÇÃO A FRIO: – três unidades de
saída programadas em linguagem de computador e
dez teclados para uma produção de 700.000
caractéres diários, com programação automática em
língua portuguêsa;
FOTOMECÂNICA: está o Serviço se
preparando
para
fazer
seleção
automática
de
côres,
com
a
equisição
de
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um
ampliador
eletrônico
com
instruções
programadas; uma processadora para revelação
automática de filmes, também com instruções
programadas; aparelho eletrônico para contrôle de
densidade nas operações de seleções de côres;
MÁQUINAS DE IMPRESSÃO OFF-SET:
aquisição de mais três, sendo uma para impressão a
duas côres e duas a uma côr;
SETOR DE ACABAMENTO: está sendo
fortalecido com a compra de uma grampeadeira e
alceadeira automática, e mais uma guilhotina de
corte trilateral, para acabamento de jornais;
TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO ANALISTA:
está sendo contratado um, para programação
de computador e analista de sistema igualmente,
a fim de se poder padronizar tôdas as
operações, nas diversas etapas, com instruções
programadas.
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA: os
seus estudos, já estão sendo ultimados; um exame
perfunctórico do plano convenceu-nos que sua
adoção permitirá uma considerável melhoria no
rendimento dos trabalhos do Serviço Gráfico.
Êsses, Sr. Presidente, são os elementos
que colhi e as considerações que faço como
senador e velho jornalista, Presidente da
Associação Brasileira de Imprensa, sôbre o
problema da divulgação dos nossos trabalhos,
quer
pela
imprensa,
quer
pelos
órgãos
especializados da Casa.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Com prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Já que
V. Ex.ª se refere ao trabalho que desempenham
as oficinas gráficas do Senado é dever de
justiça recordar, nesta oportunidade, a pessoa do
Senador Auro de Moura Andrade, que deu a êsse
serviço tôda sua dedicação. Dedicação que foi
depois seguida, com o maior carinho, pelos
Presidentes Gilberto Marinho e João Cleofas, ora
continuado, como V. Ex.ª bem ressalta, pelo
Presidente Petrônio Portella.

O SR. DANTON JOBIM: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª e, sem dúvida, considero que êle é
inspirado no espírito de perfeita justiça. Conheço a
obra realizada no setor gráfico, porque me devotei ao
exame do que ali está sendo feito. Não quis,
entretanto, alongar demais meu discurso.
(Retomando a leitura.)
Para concluir, quero salientar que merece todo
o nosso apoio a ação que a Mesa vem
desenvolvendo, nessa área, destacando-se o
Presidente Petrônio Portella, neste momento com
sua melhor atenção voltada para êsse magno
problema, que é vital para o prestigiamento do
Congresso e sua reabilitação perante a opinião
pública do Brasil. Obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Ministro dos Transportes, Coronel
Mário Andreazza, inaugura amanhã o Pôrto do
Malhado, em Ilhéus, uma das maiores realizações do
Govêrno Federal nos últimos anos, não só pela
estrutura da obra mas, também, sobretudo pela sua
repercussão positiva na economia do Estado baiano.
E a obra ganha ainda maior vulto e relêvo porque
corresponde à concretização de um velho sonho,
diretamente do grande município e, indiretamente, de
tôda a zona cacaueira.
Quem acompanhou a batalha e as angústias
do glorioso povo no campo desta justa reivindicação,
bem pode compreender as alegrias daquela gente
que, igual à sua capacidade de luta, tem a grandeza
do seu idealismo que não se deixa vencer pelos
revezes, mas antes os transforma em estímulo para
a vitória do objetivo final.
As batalhas que se vinham travando, há
muitos anos, pela construção do pôrto definitivo de
Ilhéus, inspiram páginas dignas de registro, das
quais ressaltam a bravura, a grandeza e a pertinácia
do seu grande povo.
Ligado a Ilhéus e à sua gente por
laços que assinalam a minha admiração
e
o
meu
afeto,
associo-me
às
ale-
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grias da terra, que sem nenhum milagre, a não ser o
do trabalho que é a grande fôrça propulsora do
progresso, saberá corresponder ao valor da
iniciativa.
Congratulo-me, pois, com o Govêrno Federal,
pela firme decisão com que chamou a si a
concretização de tão importante empreendimento,
que permite a Ilhéus usar o oceano, que lhe espelha
o belo perfil, como uma imensa estrada para a
circulação das riquezas dos seus extensos
caucauais, fecundados pela uberdade da terra, pelo
suor e pela capacidade realizadora da sua gente.
E como as raízes do verdadeiro e
desinteressado afeto se aprofundam com o tempo e
se dilatam no espaço, prêsa sempre benquerente,
estou, embora de longe, a sentir e a compartilhar as
emoções de todos os ilheenses, entre os quais me
incluo sem créditos a cobrar, mas com dívidas a
ressarcir, que a minha consciência reconhece e
proclama, e o meu coração as sabe e declara
irresgatáveis. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Clodomir Milet): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson
Campos.
O SR. WILSON CAMPOS (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, o ano corrente assinala o vigésimo
quinto aniversário de uma instituição, que, com dois
organismos por ela criados e mantidos, representa
contribuição das mais importantes trazidas ao País
pelos homens de emprêsa do comércio.
Refiro-me à Confederação Nacional do
Comércio, órgão sindical de cúpula de sua classe no
País, cuja Presidência vem sendo exercida com
eficiência pelo nosso companheiro Senador Jessé
Freire.
Ao ensejo das comemorações, que estão
assinalando o transcurso do jubileu de prata da
entidade máxima do comércio, considero de meu
dever, como integrante desta Casa, trazer ao
Senado e ao País o depoimento de quem com ela
convive pràticamente desde a fundação, sôbre o que
faz e o que realiza a favor da comunidade.
A instalação da Confederação Nacional
do
Comércio
foi
o
coroamento

de uma luta que, desde anos antes, vinha sendo
travada sem descanso pelos mais autorizados
líderes do comércio e, em geral, das classes
produtoras de nosso País. Compreendiam êsses
líderes – entre os quais, para citar apenas os já
falecidos, sobressaíam os nomes de João Daut
d'Oliveira, Roberto Simonsen, Euvaldo Lodi e
Brasílio Machado Neto – a necessidade em que se
encontravam as classes empresariais de reunir suas
fôrças até então dispersas, em entidades que, por
sua entrutura e sua ação programática, pudessem
contribuir do modo mais eficaz para o
equacionamento e á solução dos difíceis problemas
contidos na nova realidade brasileira do após-guerra.
Dois momentos marcantes dessa luta,
precedendo a criação da CNC, devem ser
mencionados: o I Congresso Brasileiro de Economia,
realizado no Rio, em 1943,.e a histórica Conferência
de Teresópolis, reunida em 1945. Nesses conclaves,
as classes produtoras, após exaustivos estudos e
debates, indicaram à Nação os rumos que lhe
deveriam ser impressos para que se viesse a
construir no Brasil uma sociedade estável, moderna
e progressista. Não era bastante, entretanto, apontar
os caminhos. Fazia-se preciso que, ao mesmo
tempo, fôssem forjados os instrumentos capazes de
converter em atos as teses, conclusões e projetos
elaborados pelos empresários.
De outra parte, tornavam-se dia a dia
mais variadas e complexas as relações sociais de
trabalho
entre
as
categoriais
econômicas.
Particularmente, com o término da II Grande Guerra,
as questões de natureza sindical emergiram na
sociedade brasileira com um relêvo sem
precedentes. No âmbito do comércio, multiplicavamse os sindicatos, tanto de empregados como de
empregadores.
Êste, em grandes traços, o quadro no qual
surgiu a Confederação Nacional do Comércio.
Os estatutos então aprovados definem os
objetivos programáticos da CNC: colaborar para o
fortalecimento
da
unidade
nacional
e
o
desenvolvimento harmônico do comércio de
tôdas as regiões do País; cooperar para
a
evolução
da
economia
do
País,
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por meio de técnicas que lhe assegurem rápida
expansão, para isso prestigiando a realização de um
planejamento econômico adequado; concorrer para a
manutenção de ambiente de confiança, como
condição básica ao desenvolvimento do comércio
nacional; defender a conveniente extensão do
princípio da liberdade de comércio como norma geral
mais adequada ao robustecimento dos nossos
mercados internos e para proporcionar o aumento da
renda nacional, pela mais expedita circulação das
utilidades produzidas; prestigiar a política comercial
do Brasil, no campo internacional, emprestando o
seu concurso para que se harmonize com os
interêsses da economia nacional; estimular no País o
ensino do comércio, economia e administração,
intensificando a criação de institutos de pesquisas
econômicas e a função de cursos e escolas de
alfabetização, pré-vocacionais e profissionais; e
propugnar pela adoção de regras e normas que
assegurem a concorrência leal e, de acôrdo com as
peculiaridades
do
comércio,
visem
ao
aperfeiçoamento dos meios de distribuição e à
padronização de mercadorias.
No dia 30 de novembro de 1945, foi expedido
o Decreto número 20.068, pelo qual era reconhecida
oficialmente a Confederação Nacional do Comércio
"como entidade sindical de grau superior
coordenadora dos interêsses econômicos em todo o
território nacional, na conformidade do regime
instituído pela Consolidação das Leis do Trabalho". –
Dessa maneira, atribuía o Poder Público à CNC a
exclusiva prerrogativa e a decorrente legitimidade de
representação da classe. Conferia-lhe, igualmente, a
função de órgão consultivo do Govêrno.
O sentido histórico do ato de instalação da
CNC
adquiriu
significação
particular
pela
circunstância de ter sido nêle apresentada ao País,
pela primeira vez, a Carta de Paz Social, documento
cujas linhas básicas haviam sido discutidas e
aprovadas na Conferência de Teresópolis. – A
Carta de Paz Social foi o fruto da visão esclarecida
e democrática dos homens de emprêsa,
preocupados na criação de um clima que permitisse
a harmonia de vistas e o encontro de interêsses
entre
empregadores
e
empregados,
em

benefício do crescimento da riqueza nacional
e, como conseqüência, do bem-estar social e
da estabilidade política do País. "Os empregadores
e empregados que se dedicam, no Brasil,
aos vários ramos de atividade econômica – proclama
a Carta – reconhecem que sólida paz social,
fundada na ordem econômica, há de resultar
precìpuamente de uma obra educativa, através
da qual se consiga fraternizar os homens,
fortalecendo nêles os sentimentos de solidariedade e
confiança".
Como entidade máxima de representação
legal do empresariado do Comércio Brasileiro, a
Confederação Nacional do Comércio é órgão
sindical, não estatal.
De acôrdo com a legislação brasileira, a
organização sindical das atividades econômicas se
estrutura em três planos: o Sindicato, a Federação e
a Confederação.
O Sindicato, na base, representa diretamente
as emprêsas, individuais e coletivas. A Federação,
com jurisdição mais ampla, em âmbito estadual,
resulta do agrupamento dos Sindicatos. Finalmente,
no vértice do sistema, em plano nacional, vem a
Confederação, formada da reunião das Federações.
Dessa organização sindical, que detém a
prerrogativa legal de representar a respectiva
atividade
econômica,
só
podem
participar
comerciantes.
A Confederação Nacional do Comércio tem
por objetivo: orientar, coordenar, proteger, defender
e representar legalmente tôdas as atividades
econômicas do comércio, harmonizando-as com os
superiores interêsses do País.
Entre seus postulados básicos se inscrevem:
a liberdade de iniciativa e de comércio; o
fortalecimento da unidade nacional; a harmonia
entre as classes e a justiça social; a valorização
e a dignificação da profissão comercial; a
concorrência
leal,
o
aperfeiçoamento
dos
processos de distribuição, e a padronização das
mercadorias; a expansão do intercâmbio com o
exterior.
Como
órgão
técnico
e
consultivo
do
Estado,
cabe
à
Confederação
Na-
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cional do Comércio: representar perante as
autoridades os interêsses gerais do comércio, ou,
quando especialmente solicitada, os interêsses de
determinado grupo; celebrar convenções e contratos
coletivos de trabalho, de âmbito nacional; eleger ou
designar os representantes do comércio junto aos
órgãos de jurisdição nacional ou zonal; colaborar
com o Estado no estudo e solução dos problemas
relacionados às atividades e categorias econômicas
do comércio.
À Confederação Nacional do Comércio estão
filiadas 37 Federações. A essas Federações estão
associados mais de 600 Sindicatos, representando
atividades e profissões, integradas em cinco grupos:
comércio atacadista, comércio varejista, agentes
autônomos, comércio armazenador e turismo e
hospitalidade.
Através de seus representantes e órgãos
técnicos, a Confederação Nacional do Comércio
articula os esforços do comércio com os dos setores
oficiais e de outras áreas empresariais para a
melhoria do comércio exterior do País; acolhe
programa e promove contatos de missões comerciais
estrangeiras; organiza e participa de missões
comerciais ao exterior; contribui para a promoção
comercial do Brasil, fornecendo informações,
pessoalmente ou por meio de correspondência, a
exportadores
e
importadores,
nacionais
e
estrangeiros; mantém registro atualizado de
exportadores (2.700) e importadores nacionais
(3.300), e de importadores estrangeiros (42.000
distribuídos por 113 países); envia periòdicamente às
representações
diplomáticas
e
consulados
brasileiros, câmaras e associações de classe
estrangeiras,
relações
de
exportadores
e
importadores nacionais; divulga entre emprêsas
brasileiras informações, comunicados, editais de
concorrência etc., remetidos pelos serviços de
promoção comercial do Brasil no exterior; coordena a
participação do comércio brasileiro em feiras e
exposições internacionais; acompanha a tramitação
no Congresso Nacional das proposições de caráter
econômico, para sôbre elas manifestar ao Poder
Legislativo o pensamento da classe; procede a
estudos,
pesquisas,
análises,
etc.,
sôbre

assuntos econômicos, fiscais, jurídicos, e outros;
divulga e interpreta a legislação tributária, soluciona
consultas que lhe são formuladas sôbre assuntos
fiscais; assessora o comércio em problemas relativos
à política aduaneira do País; promove encontros,
cursos, seminários, reuniões, etc., sôbre questões
fiscais, econômicas, jurídicas e outras; reúne,
classifica e coloca à disposição dos interessados
estatísticas e documentação sôbre assuntos
econômicos e legislativos; participa de Conferências,
Conselhos e Organismos internacionais, como a)
Organização Internacional dos Empregadores
(O.I.E.), Genebra; b) Câmara de Comércio
Internacional
(CCI),
Paris;
c)
Conselho
Interamericano de Comércio e Produção (CICYP),
Montevidéu; d) Conferência Internacional do
Trabalho, da O.I.T., Genebra; e) Associação LatinoAmericana de Livre Comércio (ALALC), Montevidéu;
f) Acôrdo Geral de Comércio e Tarifas (GATT),
Genebra; g) Comitê Consultivo Internacional do
Algodão, Washington, emite certificados de origem
para produtos destinados aos países da ALALC;
publica boletins periódicos de informação e
orientação, como o "Informativo Fiscal", "Resenha
Econômica",
"Boletim
Informativo
JurídicoLegislativo",
"Lista
de
Produtos
Brasileiros
Exportáveis" e dois mensários: "Comércio e
Mercados", seu órgão oficial, e "Carta Mensal", do
Conselho Técnico; remete, permanentemente, às
Federações e Sindicatos, comunicados e instruções
sôbre legislação comercial, sindical e tributária; edita
monografias sôbre assuntos econômicos; recolhe os
pontos de vista e coordena a ação do comércio,
dentro e fora do País, no setor do turismo, através do
Conselho de Turismo, integrado por 54 entidades
empresariais, governamentais e jornalísticas;
examina, encaminha e acompanha reivindicações do
comércio regional, junto aos órgãos de âmbito
federal; colabora com entidades congêneres,
nacionais ou estrangeiros, no exame de problemas
de interêsse das classes produtoras brasileiras;
representa o Comércio em órgãos oficiais,
paraestatais e outros, de natureza deliberativa ou
consultiva, como: Banco Central do Brasil (Comissão
Consultiva Bancária e Comissão Consultiva de
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Mercado de Capitais); Banco da Amazônia
(Conselho Técnico Consultivo); Banco do Nordeste
do Brasil (Conselho Consultivo); Comissão
Consultiva do Conselho Nacional da Borracha;
Comissão Consultiva de Política Industrial e
Comercial; Comissão de Enquadramento Sindical;
Comissão Econômica Luso-Brasileira; Comissão
Especial de Sementes e Mudas; Comissão de
Marinha Mercante; Comissão da Ordem do Mérito do
Trabalho; Comissão Permanente de Direito Social;
Comissão Sindical de Colaboração da Inspeção do
Trabalho; Comissão Nacional da Pesca; Comissão
Nacional para os Assuntos da ALALC; Conselho
Nacional do Comércio Exterior (CONCEX);
Comissão Coordenadora da Promoção Comercial e
Comissão Consultiva Empresarial para o Fomento à
Exportação; Conselho Consultivo do Planejamento;
Conselho de Política Aduaneira; Comissão Nacional
de Estímulo à Estabilização de Preços; Conselho de
Contribuintes; Conselho Superior de Tarifas;
Conselho de Desenvolvimento da Amazônia;
Conselho Nacional do Petróleo; Conselho Nacional
de Política Salarial; Conselho Nacional de Seguros
Privados; Eletrobrás (Conselho Fiscal); Escola
Superior de Guerra; GATT (Acôrdo Geral de
Comércio e Tarifas); Instituto de Resseguros do
Brasil (Comissão de Seguro de Crédito à
Exportação); Instituto Nacional de Pesos e Medidas;
Instituto Nacional de Previdência Social (Conselho
Fiscal); Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (Departamento de Estatísticas
Industriais, Comerciais e de Serviços); Junta
Consultiva da Comissão Executiva do Sul; Lóide
Brasileiro (Conselho Fiscal); Legião Brasileira de
Assistência; Rêde Federal de Armazéns Gerais
Ferroviários;
Rêde
Ferroviária
Federal;
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(Conselho Consultivo); Superintendência Nacional do
Abastecimento; Tribunal Superior do Trabalho;
Urbanizadora Ferroviária; Conselho Nacional de
Turismo.
Além dêsses órgãos permanentes, está
a CNC presente em comissões transitórias,
comissões mistas criadas por acôrdos e
tratados comerciais, grupos de trabalho para fins
específicos
nos
Ministérios,
especialmente

das Relações Exteriores, da Fazenda, do Trabalho e
Previdência Social, da Indústria e do Comércio.
Desvinculada de qualquer atividade políticopartidária ou religiosa, desempenha a Confederação
atuação cívico-educativa, e, através de cursos,
simpósios,
seminários,
conferências,
mesas
redondas e debates, abertos aos empresários, aos
empregados, e ao público, procura examinar e
esclarecer os problemas sociais, econômicos e
políticos do País, buscando as melhores fórmulas de
resolvê-los dentro dos superiores interêsses
nacionais.
Tais estudos, publicados e encaminhados ao
exame dos setores oficiais responsáveis, têm como
ponto culminante de sua realização o Conselho
Técnico, composto por eminentes brasileiros, dos
mais variados
setores de atividade, que
semanalmente se reúnem na CNC para estudar em
alto nível êsses problemas.
Coloca, ainda, à disposição de entidades
governamentais, instituições de ensino e estudantes
em geral seus arquivos de documentação estatística
e biblioteca.
Êsses nobres objetivos constituíram o roteiro
básico, que orientou a atividade das Diretorias, a
quem coube a responsabilidade de dirigir a
Confederação Nacional do Comércio neste quarto de
século de sua existência.
Desde João Daudt d'Oliveira, Brasílio
Machado Neto, João de Vasconcelos, Charles Moritz
e, atualmente, Jessé Freire, a direção da CNC não
se limitou, dentro dos estritos têrmos legais, a situála como simples entidade de grau superior,
coordenadora dos interêsses econômicos do
comércio em todo o território nacional. É certo
que
os
deveres
daí
decorrentes
foram
desempenhados, a todos os momentos, e em
quaisquer circunstâncias, com impecável correção e
devotamento exemplar.
Avançamos além – e muito além – assumindo
espontâneamente, em nome do Comércio, encargos
de ordem inteiramente diversa, e aos quais até então
êsse importante setor da atividade empresarial do
País havia permanecido alheio.
Através
do
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem
Comercial
(SENAC),
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empreendemos a tarefa da promoção social do
trabalhador vinculado às atividades de comércio e
serviços, através da formação profissional.
Utilizamos os recursos materiais exclusivos dos
comerciantes brasileiros.
E com êles estabelecemos técnicas de ensino.
Erguemos em todo o território nacional dezenas de
escolas modelares, onde atualmente mais de cem
mil jovens podem adquirir formação profissional nos
cursos mais variados relacionados à atividade
mercantil. Fora dos cursos regulares e das escolas
de hotelaria, milhares de adolescentes empregados,
e outros tantos gerentes, administradores e
pequenos proprietários, são recrutados. E recebem
cursos gratuitos, frequentam aulas noturnas,
assistem a seminários, conferências e mesasredondas, organizados tanto para elevá-los
profissionalmente
como
para
promovê-los
socialmente.
Nestes vinte e cinco anos decorridos, perto de
um milhão de comerciários frequentaram os cursos e
as escolas do SENAC.
O SENAC participou de todos os Congressos
do Ensino Comercial, realizados no período de
1955 a 1967, colaborando de forma efetiva com a
Diretoria do Ensino Comercial do Ministério da
Educação, na sua organização, bem como em
Conferências, Grupos de Trabalho sôbre Orientação
Pedagógica, Educativa e Profissional, subsídios para
a reforma do currículo do Ensino Comercial
Básico, apresentação de conteúdos programáticos e
outros estudos.
Atualmente o Programa Intensivo de
Preparação da Mão-de-Obra do MEC prevê
treinamento de pessoal para o Setor Hospitalar, em
colaboração com o SENAC.
Através de Convênio, a Entidade participa
da manutenção de um Serviço de Assistência
Didática ao Ensino Comercial – SADEC, cuja área de
atuação compreende mais de 100 unidades
escolares na Capital de São Paulo e mais de 300 no
Interior.
A partir de 1964, com a reforma do Ministério
do Trabalho, cria-se o Departamento Nacional de
Mão-de-Obra com a atribuição de "fixar a política
Nacional de formação profissional." No mesmo ato é
criado também o Conselho Consultivo de Mão-de-

Obra no qual SENAI e SENAC passam a ser
representados pelos seus Diretores Gerais.
Assim equipado, o Govêrno se decide a
frontalizar o problema dos desempregados nas
grandes áreas urbanas e convoca os Organismos de
Formação Profissional para celebrarem acôrdos. Ao
SENAC coube, desde 1968 realizar os primeiros
programas. Tal programa, ainda que de modestas
proporções
no
plano
nacional,
cresce
consideràvelmente de significação a medida em que
se torna permeável a colaboração com as Fôrças
Armadas, através da qual já se realiza, em algumas
unidades, a preparação intensiva, antecedendo a
"baixa" do conscrito, nos três últimos mêses do
serviço militar. Embora ainda experimental, êsse
trabalho se vem realizando com bastante êxito.
Vale mencionar a colaboração que, de longo
tempo, a Entidade vem prestanto, em âmbito
estadual, às Secretarias do Trabalho, da Educação e
de Turismo, seja pela simples cessão de
dependências dos seus Centros para a sede de
iniciativas de responsabilidade direta daqueles
serviços, seja através do oferecimento de vagas nos
cursos que realiza, ou mesmo em promoções
conjuntas,
destinadas
ao
atendimento
das
necessidades prementes de preparação de mão-deobra.
Mais recentemente, o SENAC vem mantendo
proveitosa articulação com a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e a
Superintendência de Desenvolvimento do Sul –
SUDESUL,
Órgãos
do
Govêrno
Federal,
especialmente
criados
para
impulsionar
o
desenvolvimento nacional – em área regional –
principalmente no que concerne ao aproveitamento
pela Entidade, das pesquisas que desenvolve.
Em síntese, ao invés de trabalho isolado,
procura-se dar relêvo ao esfôrço conjunto, pela
reunião de todos os recursos humanos e materiais
disponíveis, em tôrno de objetivos comuns,
claramente estabelecidos e em sintonia com os
Planos Globais de Desenvolvimento do Govêrno.
Êsse trabalho de equipe se afirma objetivamente,
com amplos e recíprocos benefícios para
quantos
dêle
participam,
já
em
aspecto
executivos das programações, já na esfera das
definições mais altas, principalmente quando se
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deseja ajustar às exigências do atual estágio de
desenvolvimento do País, o Sistema Educacional
Brasileiro, no todo ou em parte.
A experiência do SENAC resulta, pois, de
longa e persistente ação exercida em plano nacional,
contando para isso, com seus próprios recursos e
imaginação e, sempre que possível, com a
indispensável ajuda de outras Instituições direta ou
indiretamente relacionadas com a preparação do
homem para o trabalho.
A cooperação com organismos internacionais
faz-se presente a partir da última década, quando
ganhou substância com a implantação de
organismos co-irmãos no Continente.
Esta cooperação, sob formas de assistência
técnica, participação em estudos de interêsse
comum e iniciativas de aperfeiçoamento de pessoal,
tem sido um dos caminhos mais procurados pelos
países em desenvolvimento, para fortalecer e
suplementar a capacidade nacional na preparação
de recursos humanos para o trabalho.
A cooperação entre o SENAC e as
Organizações Internacionais ganha continuidade e
se consolida nos últimos dez anos a partir da última
década, quando se verificou a implantação de
serviços similares na área do Sul, tais como o
CONET na Argentina, o SENAC na Colômbia, o
SENAT no Peru, o INACAP no Chile, o INCE na
Venezuela e INA em Costa Rica.
De modo especial, a colaboração se tem
estreitado com a Organização Internacional do
Trabalho, da qual temos recebido constante
orientação técnica, ministrada por especialistas
enviados anualmente por aquela instituição.
Sem dúvida há muito ainda que fazer
para suprir as carências de atualização dos
quadros empresariais é prover de know-how as
equipes técnicas para corrigir comportamentos
operativos inadequados e avaliação empìricamente
realizada.
São todos ésse problemas cujas soluções não
dependem apenas do equacionamento formulado
pelos arquitetos da política de desenvolvimento.
Exigem ação, tempo e cooperação de todos.

Êsse é o entendimento do SENAC e dêle se
originaram as metas que vem perseguindo em seu
trabalho: – incrementar o contingente de mão-deobra
constituído
por
menores
aprendizes,
comerciários adultos e candidatos a emprêgo, seja
pela simples ampliação da matricula, seja pela
expansão de suas atividades a áreas anteriormente
não atendidas; – racionalizar o programa de
formação profissional em têrmos de ajustamento do
Sistema SENAC à realidade empresarial e de maior
cientificidade das iniciativas que desenvolve.
Ao desenvolvê-las, acredita estar em sintonia
com o esfôrço conjunto que o País realiza e no qual
encontra inspiração para renomado empenho no seu
trabalho.
O segundo ponto relevante da atuação da
Confederação Nacional do Comércio, fora do âmbito
estrito das preocupações com os interêsses que lhe
estão confiados, foi o estabelecimento de serviços
sociais para o comerciário, através do Serviço Social
do Comércio (SESC).
Quando se iniciou a instalação do SESC, no
cumprimento do dispositivo legal que vinha ao
encontro de uma solicitação do empresariado,
pensou-se em dar ao comerciário, em escala
nacional, assistência social que fôsse a mais
completa. A primeira tendência, que perdurou por
alguns anos – perfeitamente explicável, aliás, – foi a
de centralizar a ação do SESC na assistência
médica à clientela, desde o atendimento simples de
um curativo aos trabalhos operatórios e de
Maternidade. Vivíamos uma época em que a
Previdência Social, ainda não aparelhada, não podia
estender tais benefícios aos comerciários, parcela
numerosa dos trabalhadores. Os Institutos, que
vinham atendendo a muitos, nem sempre
correspondiam à necessidade do comerciário. Coube
ao SESC, em muitas oportunidades e através de
uma rêde de estabelecimentos específicos,
completar a assistência estatal e, em muitos casos,
ser a única alternativa para o comerciário. Durante
alguns anos, sua atividade teve, assim, uma direção:
assistência
médico-hospitalar,
prevenção
às
moléstias, campanhas sanitárias, etc.
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Mais tarde, porém, principalmente a partir de
1961, quando realizou em Macaé a sua III
Convenção Nacional de Técnicos, o SESC ampliou
decisivamente suas atividades, valendo-se da vasta
experiência nacional que já havia acumulado. Desde
então um Plano Geral de Ação vem norteando tôda
sua atuação no País.
O Plano Geral de Ação, além do mais, definiu
com clareza os objetivos do SESC, que passou a ser
a entidade educacional dos comerciários brasileiros.
E, neste campo, o que foi feito? De um
simples decreto de 1946 o SESC é hoje presença
viva no corpo da nação brasileira, com milhares e
milhares de comerciários beneficiados pelos seus
cursos, restaurantes, cantinas, lanchonetes, ginásios
esportivos, colônias de férias coletivas, conjuntos
habitacionais, unidades móveis e bibliotecas. Em
muitas dezenas de cidades brasileiras o SESC tem
unidades em funcionamento e muitas outras
reclamam e recebem sua ajuda fraterna.
No curso dêstes 25 anos levou a milhares de
comerciários uma nova consciência. Êles não são
hoje apenas os servidores da freguesia no balcão, de
horizontes limitados, à margem dos acontecimentos,
ignorantes e ignorados pela cultura. Hoje, muitos
milhares dêles freqüentaram e freqüentam cursos
promovidos pelo SESC em todos os Estados,
aprenderam e estudam Relações Humanas, idiomas,
a arte de representar no palco, os esportes, vão a
locais de recreio nas férias, tiveram seu gôsto pela
leitura desenvolvida na rêde de bibliotecas que a
entidade mantém e tornaram-se conscientes de seu
papel na sociedade brasileira.
Sua presença não se fêz sentir apenas no
Brasil. O crescente prestígio de nosso País no
Exterior, seja pelo maior conhecimento de nossas
potencialidades ou pelo que a Nação tem
realizado de proveitoso, reflete-se também no
SESC, que, aglutinando comerciários, categoria
profissional igualmente atuante nos demais
países, teve seu trabalho apreciado fora daqui.
Assim participa o SESC, como convidado, de
vários
certames
internacionais,
onde
suas
experiências positivas não deslustraram o nome de

nosso
Pais,
antes
foram
cuidadosamente
anotadas por muitos para a melhoria de seus
respectivos serviços de assistência educacional ao
comerciário.
Em alguns casos, revelações nossas
surpreenderam. Alguns, menos informados sôbre o
Brasil, cuja imagem chega-lhes deformada,
compreenderam melhor nossa realidade de País em
desenvolvimento através, precisamente, do que o
SESC realiza na vastidão de nosso território.
Cento e quarenta cidades de nosso País
conhecem as instalações do SESC, muitas dezenas
de outras periféricas a elas acorrem. Outras cem
cidades são atendidas pelas unidades móveis da
instituição.
As atividades têm-se distribuído da forma
seguinte:
– Alimentação: refeições, lanches e merendas;
–
Habitação:
construções,
casas
e
apartamentos: financiamento, orientação sócioeconômica;
–
Lazer
e
Recreação:
Desportivas,
Recreativas, Recreação Infantil, Colônias de Férias,
Veraneios Coletivos, Balneários, Fins de Semana,
Centros de Veraneios, Centros Campestres;
– Defesa de saúde: assistência à Maternidade,
assistência à Infância, Clínica Médica geral e
especializada,
Odontologia,
Oftalmologia,
Radiografia,
Otorrinolaringologia,
Exames
de
Laboratório Clínico, Fisioterapia, Enfermagem e
fornecimento de leite em pó;
– Educação e Cultura: Artística e Recreativas,
Cursos, Bibliotecas, Bandeirantismo e Escotismo;
– Atendimentos de casos: Serviço Social,
Assistência Jurídica, Financiamento de Utilidades.
Ginásios Esportivos, em número de 27,
distribuídos por Manaus, Belém, São Luís, Teresina,
Parnaíba, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife,
Maceió, Aracaju, Salvador, Belo Horizonte (3), Juiz
de Fora, Vitória, Niterói, Petrópolis, São Paulo (3),
Bertioga (Santos), Curitiba, Florianópolis, Goiânia e
Pôrto Alegre.
Centros de Veraneio: São Luís, Maranhão;
Cacupé, Santa Catarina.
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Balneários: em Jaboatão, Pernambuco;
Tambaú, Paraíba; Ponta Negra, Rio Grande do
Norte; Manaus, Amazonas; e mais outros três ainda
em projeto; em Copacabana, na Guanabara; em
Itaparica, no Espírito Santo; na praia de Atalaia, em
Aracaju.
Centros Campestres: em Blumenau, Santa
Catarina; Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul e no
município de Aninindeua, no Pará; em construção o
Centro Campestre José Papa Júnior, em São Paulo.
Mantém o SESC a maior rêde nacional de
colônias de férias, num total de 8 (oito) unidades,
modernamente equipadas e freqüentadas por
dezenas de milhares de comerciários e suas
famílias. São elas: a de Iparana, no Ceará; a de
Garanhuns, em Pernambuco; a de Salvador, na
Bahia; a de Belo Horizonte, Minas Gerais; a de
Bonclima, Petrópolis; a de Macaé, no Estado do Rio;
a de Bertioga (Santos), em São Paulo, e a de
Caiobá, no Paraná. Algumas dessas colônias
funcionam também como balneários e centros
campestres, acolhendo milhares de comerciários nos
fins-de-semana.
O problema de moradia do comerciário
também é preocupação do SESC. Para enfrentá-lo,
iniciou a construção de conjuntos habitacionais para
venda aos comerciários a preços acessíveis e a
longo prazo. No Rio Grande do Norte já foram
entregues dois conjuntos com 168 casas, no bairro
da Potilândia, em Natal. Em Macaíba, mais 10 casas.
Ainda
em
Natal
estão
sendo
entregues,
gradativamente, através do INOCOP, mais 200
casas. Na Paraíba, desde 1969, estão sendo
habitadas 50 casas, em Campina Grande. Em
Sergipe há 72 casas sendo construídas, pela
COHAB, além de um projeto para a construção de
mais 300 casas para os comerciários. Em Brasília,
dos 36 apartamentos já construídos, ainda se projeta
a construção de mais 350 casas. O Departamento
Regional de Minas Gerais vai entregar, na Capital,
brevemente, cêrca de 2.000 casas.
Atendimentos – O SESC somou, em 1970,
quase sete (7) milhões de atendimentos à
classe comerciária de todos o País. As estatísticas
daquele período refletem uma intensa ativi-

dada da Instituição no cumprimento de suas
finalidades de promoção do bem estar social da
numerosa coletividade a que vem servindo há 25
anos.
Comemorando êste ano o seu Jubileu de
Prata, prepara-se o SESC para uma nova etapa em
sua existência, apoiado numa experiência pioneira e
única no gênero em nossa terra, cujos frutos podem
ser avaliados pelos números abaixo que registram os
atendimentos em 1970 por atividade:
– Assistência Alimentar: Refeições........
Lanches e Merendas..............................
Total........................................................
– Atividades Recreativas........................
Artísticas e Culturais...............................
Esportivas...............................................
Total........................................................
– Cursos: Freqüência.............................
Concluintes.............................................
Total........................................................
– Colônias de Férias:
Participantes...........................................
Fins-de-Semana:
Participantes...........................................
Total........................................................
– Bibliotecas: Obras consultadas e
emprestadas...........................................
– Exames de Laboratório.......................
– Assistência à Maternidade: Consultas
pré-natal.................................................
Partos.....................................................
Total........................................................
– Assistência à Infância:
Consultas................................................
Vacinações.............................................
Total........................................................

1.124.042
448.413
1.572.455
700.586
973.879
451.494
2.125.959
1.136.022
54.451
1.190.473
33.965
200.786
234.751
483.092
11.160
11.105
3.880
14.985
44.228
33.046
77.274
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– Clínica Médica Geral:
Consultas...............................................
5.074
Exames de Saúde..................................
45.807
Total.......................................................
50.881
Odontologia: Serviços Clínicos e
Cirúrgicos...............................................
389.327
Serv. prótese..........................................
20.602
Radiografias dentárias...........................
38.782
Serv. de ortondontia...............................
1.927
Total.......................................................
455.328
– Educação Sanitária:
Orientação em Grupo:
Participantes...........................................
1.423
Freqüência.............................................
13.354
Seminários
e
Encontros:
Participantes...........................................
4.877
Freqüência.............................................
56.750
Encaminhamentos a serv. saúde...........
782
Visitas educativas...................................
1.700
Campanhas (pessoas beneficiadas)......
132.789
Cursos: freqüência.................................
28.596
Concluintes.............................................
1.348
Total.......................................................
241.619
–
Bandeirantismo
e
Escotismo:
freqüência...............................................
164.463
–
Seminários
e
Encontros:
Participantes...........................................
13.323
Freqüência.............................................
125.694
Total.......................................................
139.017
– Total Geral de Atendimentos............... 6.781.377
Êsse esfôrço, no campo social e na formação
profissional, tem sido empreendido não apenas com
realizações materiais de vulto, mas, principalmente,
com amor, dedicação e devotamento pelos líderes
empresariais do Comércio. Em todos os Estados do
Brasil encontramo-los, aplicados à tarefa de dirigir,
administrar, e tornar efetiva a atuação dessas
instituições, criadas por sua classe para servir à
comunidade. Com isso, oferecem o mais eloqüente
desmentido aos conceitos tendenciosos, que tendem
a apresentar o homem de emprêsa como ser omisso,
encerrado no mundo egoísta, dos seus interêsses
pessoais, sem participar da vida da sua coletividade
a não ser para explorá-la friamente em seu beneficio.

Nos anos decorridos desde a fundação dêste
órgão associativo, assinalamos a mais intensa
transformação verificada em todos os setores da vida
do Brasil, ao longo da história.
Mudaram
homens,
instituições
e
comportamentos.
Alteraram-se
os
costumes.
Encurtaram-se as distâncias e se multiplicaram
os contatos. Entramos na era da comunicação,
e de cima a baixo surgiram novos hábitos e
necessidades.
A partir de 1964, principalmente, e devido à
ação patriótica das Fôrças Armadas, resgatando o
Brasil dos perigos a que o arrastavam o desvario de
muitos a serviço de interêsses antinacionais – pôde
esta Nação iniciar, a passos acelerados e resolutos,
sua arancada rumo ao desenvolvimento.
Bastou dar a êste País ordem nas ruas e
tranqüilidade para o trabalho, para que homens
patriotas e esclarecidos nos comandos do govêrno, e
empresários dinâmicos à frente da emprêsa privada
pudessem somar esforços e dar-se as mãos, com
recíproco respeito e confiança, para a rápida
obtenção dos resultados, que hoje podemos
observar com orgulho em todos os setores de
atividade.
O Brasil de nossos dias, ao aproximar-se do
sesquicentenário de existência como nação
soberana, espantaria por certo os patriarcas de sua
emancipação política, ao ver como hoje trabalhamos
para torná-la afinal realidade, através da
consolidação econômica.
Afirmamo-nos como nação industrial, e
multiplicamos os setores de produção, que
crescem em quantidade e qualidade. Ampliamos
as fronteiras econômicas que avançam já não
só em direção do mar, mas almejam a coincidir
com as lindes geográficas, através dos caminhos
da integração.
Assimilamos vertiginosamente tôdas as
conquistas da técnica, e ela se aplica desde os
métodos de ensino às comunicações; da utilização
dos recursos naturais à sofistificação das operações
financeiras; da implantação de indústrias de alta
especialização
à
formação
de
emprêsas
multinacionais.
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Êsse clima de atividade febril, orientado por
mística patriótica no sentido do Brasil Grande, se
reflete também na atividade profissional e associativa
do comércio.
Nossa atividade já não é mais função
subalterna, nem o título de "comerciante" e de
"caixeiro" um labéu. O homem de emprêsa pôde
afinal, colocar-se dentro da engrenagem social
vigente no pôsto que lhe compete, e onde presta os
mais relevantes serviços ao desenvolvimento do
país.
A Confederação Nacional do Comércio, desde
seus primeiros passos assumiu com plenitude a
responsabilidade
do
mandato
dêsse
setor
empresarial, na vida pública, colaborando na
elaboração de medidas econômicas e financeiras, e
na qualidade de órgão consultivo do Estado,
mantendo permanente contato com as áreas
governamentais relacionadas às atividades de sua
classe.
Nessas elevadas funções, constituímo-nos em
elementos impessoais, a serviço do país. Alheios às
competições de partidos, de grupos ou de pessoas,
situamo-nos em posição desapaixonada, onde
podemos dedicar-nos aos problemas nacionais com
estudos
práticos,
realistas,
orientados
exclusivamente para o bem-comum.
Essa ausência de vínculos, que nos coloca
inteiramente à vontade, não nos desobriga,
entretanto, dos sérios compromissos que temos com
o país. Disso nossa Entidade deu prova, no período
anterior à Revolução de 1964, ao resistir com
energia, por todos os meios a seu alcance, aos
desmandos dos que arrastavam a economia do
Brasil para o cáos e para a desordem.
Em nossos dias podemos dedicar-nos com
despreocupação ao exercício das tarefas de
representação da área empresarial do comércio. De
sôbre nossa classe, como da livre iniciativa em geral,
a clarividência dos responsáveis pelos governos
revolucionários foi aos poucos retirando as
conotações negativas, que com injustiça as
cercavam nos círculos oficiais.
Vemos
hoje
proclamada
pùblicamente
a tese de que a tarefa do desenvolvimento
deve ser obra do Estado, de mãos dadas
com a livre iniciativa privada. Isso nos alegra pro-

fundamente, pois não apenas vem ao encontro de
pontos de vista há longos anos defendidos pela
produção brasileira, mas, principalmente, ao
encontro dos verdadeiros interêsses do Brasil.
Integrada
na
compreensão
das
responsabilidades que daí lhe decorrem, a
Confederação Nacional do Comércio não esquece
dever sua certidão de nascimento a uma
conferência nacional de classes produtoras – a de
Teresópolis em 1945. Tanto êsse encontro
empresarial, como o que se lhe seguiu em
Araxá em 1949, visaram a despertar govêrno
e povo para a consciência do fator econômico
e para a necessidade de soluções dos problemas
nacionais a êle relacionados, como imprescindíveis
para a formação do país forte com que todos
sonhamos.
Nos longos anos decorridos, a sementeira
lançada pelos dois conclaves, frutificou. A quase
totalidade de suas recomendações veio aos poucos
se refletindo nas decisões governamentais; pois a
evidência de sua adequação se impunha como
axiomática.
Regozijamo-nos com a verificação dêsse fato,
que nem por verificar-se paulatinamente, e por vêzes
com atrasos irresgatáveis, torna menos valioso o
alcance do que foi proposto, com elevação e espírito
público.
Pareceu-nos, assim, que se aquêles conclaves
se justificavam em época de frieza ou indiferença em
face dos problemas que nos preocupavam, maior
sentido teriam na atualidade, quando, pela
transformação dos conceitos e das atitudes, a
mentalidade nacional se tornou receptiva, e a atitude
do govêrno amplamente estimulante.
Dêste modo, lançamos a idéia da realização
da II Conferência Nacional das Classes Produtoras,
que mereceu imediata e integral adesão de tôdas as
entidades representativas dos diferentes setores
empresariais do Brasil.
Estamos convictos de ser essa a melhor
contribuição
que
poderia
ser
oferecida
pela emprêsa privada da nossa terra aos
esforços
dos
governos
revolucionários,
especialmente ao que ora tem a dirigí-lo a
serena firmeza e o patriotismo do Presidente
Emílio Médici. Com êsse propósito foi esta-
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belecida pela liderança empresarial como tema geral
dêsse grande encontro nacional da Produção, "A
Emprêsa e o Desenvolvimento Sócio-Econômico
Brasileiro".
Êsse congresso, a ter lugar em princípios de
1972, objetiva tornar efetiva e permanente a
integração das fôrças que representam a categoria
econômica, responsáveis também, em larga
margem, pelo progresso do País.
Os fenômenos decorrentes do processo de
crescimento brasileiro estão a exigir, por parte das
emprêsas, que sejam fixadas as orientações de base
em todos os setores da economia nacional, para que
o empresariado, consciente de sua atuação em
sociedade que se desenvolve em ritmo acelerado,
afirme sua posição coincidente e ajustada aos
superiores interêsses do Brasil.
Cremos ser esta a mais importante
contribuição da nova Diretoria da Confederação
Nacional do Comércio ao País, ao Govêrno e
à livre iniciativa: trabalhar na extrema possibilidade
de suas fôrças para a realização do conclave
proposto, em têrmos não inferiores aos que
assinalaram as Conferências de Teresópolis e
de Araxá.
Eram estas as considerações que desejava
fazer, Senhor Presidente e Senhores Senadores, a
propósito dessas entidades, cujos primeiros vinte e
cinco anos de existência têm sido densos de
enormes e desinteressados serviços ao comércio,
aos comerciários, à comunidade e ao País.
Que elas fiquem inscritas nos Anais desta
Casa venerável, como testemunho do teor do
espírito público que caracteriza o homem de
emprêsa do comércio desta geração brasileira,
atento às realidades do seu tempo e voltado para o
bem-comum
acima
dos
seus
interêsses
particularistas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro.
O SR FRANCO MONTORO (lê o
seguinte discurso.): – Acaba de deixar
as
elevadas
funções
de
Ministro
do

Tribunal Superior do Trabalho o ilustre professor
Arnaldo Sussekind.
É de justiça registrar, nessa oportunidade, os
elevados serviços prestados ao País por êsse
eminente cultor e servidor do Direito do Trabalho.
Os cargos públicos exercidos por S. Ex.ª, as
funções
e
comissões
desempenhadas,
a
participação
em
congressos
nacionais
e
internacionais, a publicação de livros, artigos e
estudos no vasto campo do direito do trabalho
constituem uma fôlha de serviços, que honram o
Ministério do Trabalho e a cultura jurídica brasileira.
Arnaldo
Sussekind
desempenhou
os
seguintes cargos públicos:
– Assistente Técnico e Assistente Jurídico do
Conselho Nacional do Trabalho (1-1-1940);
Procurador Regional do Trabalho, da Segunda
Região, São Paulo (3-1-1941);
– Presidente do Serviço de Recreação
Operária (6-12-1943);
– Procurador da Justiça do Trabalho (3-121944);
– Diretor da Seção de Segurança Nacional do
Ministério do Trabalho (5-12-1965);
– Diretor do Serviço de Recreação e
Assistência Cultural (6-12-51);
– Administrador, em regime de intervenção, da
Comissão do Impôsto Sindical (10-2-1961);
– Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
(14-7-1961);
– Ministro do Trabalho e Previdência Social e
interinamente Ministro da Agricultura (9-4-1964);
– Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (312-1965).
Exerceu,
entre
outras,
as
seguintes
Comissões e Funções Temporárias:
a) Assistente técnico do Gabinete do Ministro
do Trabalho (1942-1945);
b) membro das Comissões elaboradoras do
anteprojeto e do projeto final da Consolidação das
Leis do Trabalho (1942-1943);
c) membro da Comissão Permanente do
Direito Social (1943-65) e seu Presidente por duas
vêzes;
d) Presidente da Comissão de reforma do
processo judiciário do trabalho (1945);
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e) Presidente da Comissão regulamentadora
do trabalho do menor aprendiz (1952);
f) membro das Comissões preparatórias da
participação
do
Brasil
nas
Conferências
Internacionais do Trabalho (1945, 1951, 1952, 1953,
1954, 1957, 1959, 1960, 1962 e 1963);
g) Presidente da Comissão Especial de estudo
do desemprêgo (1957-58);
h) Presidente da Comissão de Regulamento
do Alojamento dos tripulantes da Marinha Mercante
(1959);
i) Colaborador Técnico Junto à Comissão de
Legislação Social do Senado Federal, em virtude do
convite dessa Casa do Congresso Nacional e
autorização do Presidente da República (1955-60);
j) Presidente da Comissão de Inquérito sôbre a
importação do feijão norte-americano pela COFAP
(1960);
k) Presidente da Comissão elaboradora do
anteprojeto de lei sôbre o salário-família para os
trabalhadores (1962);
l) membro do Grupo de Trabalho da Reforma
Administrativa do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (1963);
m) membro da Comissão Revisora do Código
Judiciário do Trabalho;
n) Presidente da Terceira Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (eleito em 16-12-1966);
o) Vice-Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (eleito em 18-8-1968);
p) membro da Comissão de Peritos para a
Aplicação de Convenções e Recomendações do
Bureau Internationel du Travail (eleito pelo
Conselho de Administração do BIT em 21-11969);
q) membro e Presidente da Comissão
Revisora do projeto do Código de Processo do
Trabalho (1970).
O professor Arnaldo Sussekind participou,
ainda, das seguintes Associações Culturais
Especializadas:
a) membro e fundador do Instituto LatinoAmericano de Direito do Trabalho;
b) membro do Instituto de Derecho del Trabajo
da Universidad del Litoral (República Argentina);

c) membro do Instituto Brasileiro de Direito do
Trabalho;
d) membro do instituto de Direito, Medicina e
Seguros Sociais;
e) membro da Sociedade de Estudos de
Direito do Trabalho, do Rio Grande do Sul;
f) sócio fundador da Associação do Ministério
Público do Brasil;
g) Membro do Instituto de Derecho del Trabajo
de Tucumán (República Argentina);
h) membro da Associação dos Magistrados do
Brasil;
i) membro da Sociedade Brasileira de Direito
Internacional;
j) membro do Conselho da Associação
Brasileira Pró Nações Unidas;
l) membro do Instituto Brasileiro de Direito do
Trabalho.
Com a eficiência de seu trabalho e o brilho de
sua
inteligência,
participou
dos
seguintes
Congressos e Conferências:
a) Primeiro Congresso Brasileiro de Direito
Social (S. Paulo/1941);
b) Primeira Semana de Previdência Social e
Assistência Social (São Paulo/1944);
c) Segunda Conferência Interamericana de
Advogados (Rio/1943);
d) Segundo Congresso Jurídico Nacional
(Rio/1943);
e) Primeira Conferência Interamericana de
Trabalhadores (Hava-1948);
f) Segundo Congresso Brasileiro de Direito
Social (São Paulo/1946);
g) Segunda Conferência Interamericana de
Trabalhadores (Lima/ na/1949);
h)
Primeiro
Congresso
Brasileiro
de
Industriários (Petrópolis/1949);
i) Primeiro Congresso Íbero-Americano da
Seguridade Social (Madrid/ 1951);
j) 34ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1951);
k) 35ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1952);
l) Quinta Conferência dos Estados da América,
Membro da O.I.T. (Petrópolis/1952);
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m) II Congresso Americano de Medicina do
Trabalho (Rio/1952);
n) 36ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1953);
o) 37ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1954);
p) 40ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1957);
q) 43ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1959);
r) 44ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1960);
s) 45ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1961);
t) Congresso Brasileiro para definição das
Reformas de Base (S. Paulo/1963);
u) Comitê da O.I.T. – Direitos Sociais na
função pública (Genebra/1963);
v) 48ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1964); – Chefe da Delegação Brasileira;
x) 49ª Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra/1965); – Chefe da Delegação Brasileira;
Dentro do campo do Direito do Trabalho,
publicou os seguintes livros:
a) Manual da Justiça do Trabalho (1ª ed. em
1942; 2ª ed. em 1944);
b) Direito Brasileiro do Trabalho, com Dorval
Lacerda e Segadas Viana (Vol. I em 1943; Vol. II em
1944);
c)
Dicionário
Brasileiro
de
Decisões
Trabalhistas (Vol. I em 1948); (Vol. II 1954);
d) Duração do Trabalho e Repouso
Remunerado (1950);
e) Previdência Social Brasileira (1955);
f) Anuário de Legislação e Decisões
Trabalhistas (Vol. I em 1956); (Vol. II em 1962);
g) Instituições de Direito do Trabalho, com
Délio Maranhão e Segadas Viana (2 vols. 1ª ed. em
1947; 2ª ed. em 1961; 3ª ed. em 1963; 4ª ed. em 3
vols. em 1966-67; 5ª ed. em 2 vols. em 1971);
h) Legislação da Previdência Social (1ª ed. em
1960; 2ª ed. em 1963);

i) Comentários à Consolidação das Leis do
Trabalho e à Legislação Complementar (Vol. I em
1960; Vol. II em 1961; Vol. III em 1963);
j) Acórdãos no TST. (Vol. I em 1968; vol. II em
1969);
São de sua autoria, ainda, os seguintes
estudos publicados em opúsculos:
a) Da Fraude à Lei do Direito do Trabalho
(1941);
b) Trabalho e Recreação (1946);
c) Recreação Operária (1948);
d) El Contrato de Empleo del Trabajador
Intelectual (1949);
e) La huelga en el Derecho Brasileño (1951);
f) Manual de Recreação, com Inezil Penna
Marinho e Oswaldo Colatino Góes (1952);
g) Método de Remuneração de Empregados
(1952);
h) Problemas e Soluções para a
Conservação de Direitos dos Trabalhadores
Migrantes (1954);
i) Ambientes de Trabalho – Relações,
produtividade e recreação (1955);
j) Formas e elementos integrantes do salário
(1957);
k) Produtividade e Previdência Social (1965);
l) As Controvérsias coletivas de trabalho no
Brasil (1965);
m) Incidência do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (1969).
Essa, a exemplar fôlha de serviços prestados
ao Brasil pelo estudioso técnico e jurista Arnaldo
Sussekind, que deixando, agora, o Tribunal Superior
do Trabalho irá, por certo, continuar servindo, em
outros setores, com sua cultura e inteligência, a
causa do Direito do Trabalho.
É de justiça que da Tribuna do Senado,
prestemos ao Ministro que deixa o Superior Tribunal
do Trabalho as homenagens a que faz jus pela
valiosa cooperação que vem prestando ao País, para
que o nosso desenvolvimento se realize em têrmos
de justiça social. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TAVORA (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
personalidade multi-facetada, Mário Henrique
Simonsen, aos 36 anos de idade, recebe o
galardão maior que um homem de emprêsa, um
homem dedicado ao progresso do seu país poderia
aspirar.
Cursou o Colégio Santo Inácio, CPOR da
Marinha, Escola Nacional de Engenharia, Faculdade
Econômica e Finanças da Universidade do Rio de
Janeiro. Êstes são marcos de sua vida escolar.
Sempre com o primeiro lugar com áurea de
distinção e louvor. Aos 23 anos, Professor do
Instituto de Matemática Pura e Aplicada e no Curso
de Engenharia e Economia da Escola Nacional de
Engenharia foi, realmente, um dos professores
maiores e mais jovens que essas entidades já
possuíram.
"Introdução à Programação Linear", "Teoria
Microeconômica", "Brasil 2.001", "Novos Aspectos da
Inflação Brasileira" são, hoje, obras clássicas,
também, de sua autoria.
Diretor da Escola de Pós-Graduação e
Economia da Fundação Getúlio Vargas. Vicepresidente do Banco Bozzano Simonsen de
Investimentos. Presidente do MOBRAL, Assessor
da CNI, Membro do Conselho de Administração
do BNH e da Mercedes Benz, do Conselho
Consultivo da Companhia Docas de Santos e da
Companhia de Cigarros Souza Cruz. Como que,
num milagre, multiplicando suas horas de labor, é
principalmente um professor, professor por
excelência e um economista de renome
internacional.
Dêle, diremos como Otávio Gouveia de
Bulhões: "economistas há muitos; poucos, porém, na
realidade, são economistas. Mário Simonsen é um
dêles."
Dia 18 transato, tivemos o prazer de
vê-lo
consagrado
como
o
"Homem
de
Visão 1971." O discurso então proferido,
que anexamos a êste nosso pronunciamento,
síntese admirável de seu pensamento sôbre a
economia brasileira, constitui, sem sombra de
dúvida, peça de valor ímpar, a ser medi-

tada por todos os bons brasileiros e pelos homens que
têm alguma responsabilidade na vida pública do País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR
VIRGÍLIO
TÁVORA,
EM
SEU
DISCURSO.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. MÁRIO
HENRIQUE SIMONSEN
Desejo inicialmente expressar minha emoção
e meus agradecimentos por ter sido escolhido
Homem de Visão de 1971. Sei que minha
contribuição para o equacionamento e para a
solução dos problemas brasileiros tem sido
infinitesimal, comparada à dos meus antecessores
no título. Admito, por isso mesmo, com alguns
críticos, que a minha escolha para Homem de Visão,
se deva ao fato de eu não usar óculos. Desejo, da
mesma forma, agradecer as palavras amigas de
saudação escritas pelo Ministro Octávio Gouveia, de
Bulhões, que me saudou por encomenda do Ministro
Antônio Delfim Netto. O hábito do cartesianismo, no
entanto, me leva a suspeitar de que nessas palavras
a amizade tenha ultrapassado a própria objetividade.
Tecer considerações sôbre o atual desempenho
da economia brasileira é tarefa gratificante para qualquer
orador. Graças ao esfôrço de vários brasileiros
eminentes, alguns dos quais pertencentes à galeria dos
homens de visão, conseguimos, em sete anos, inverter
as nossas tendências econômicas e as nossas
perspectivas de crescimento. Até março de 1964
evoluímos para o caos político e social, para o galope
hiper-inflacionário, para a insolvência externa e para o
declínio da renda real per capita. Após alguns anos de
sacrifício, passamos a exibir um crescimento acelerado
do produto real; uma taxa inflacionária ainda alta porém
cadente – e, o que é mais importante, em boa parte
neutralizada pelo instituto de correção monetária e da
taxa flexível de câmbio; um balanço de pagamentos
quase que sistemàticamente superavitário, permitindonos acumiar cêrca de 1,5 bilhão de dólares de reservas
cambiais.
Alguns
observadores
internacionais,
diante
dos
resultados
alcançados
nos
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últimos anos, hoje se referem à existência de um
milagre brasileiro. Creio que o têrmo milagre constitui
a antítese semântica daquilo que realmente vem
ocorrendo entre nós. A transformação operada no
Brasil desde 1964 é a simples demonstração de que
a teoria econômica realmente funciona na prática. E
os resultados favoráveis, que hoje surpreendem
tantos observadores, ao invés de miraculosos,
encontram a mais racional das explicações: em abril
de 1964 o Brasil conseguiu dar um grande salto: a
conquista da racionalidade em seus métodos de
decisão econômica.
O primeiro aspecto notável nesse salto para a
racionalidade foi a lucidez que levou os nossos
dirigentes econômicos – em particular os nossos
homens de visão, Roberto de Oliveira Campos,
Octávio Gouveia de Bulhões e Antônio Delfim Netto
a discernir que em matéria de política econômica
existem dois grupos de modelos. Um primeiro
representado por relações bastante simples, quase
que prosáicas, mas suficientemente dotadas de
conteúdo pragmático e suficientemente provadas
pela experiência internacional. É o exemplo da
correlação entre taxas de crescimento e níveis de
poupança, da importância do esfôrço educacional no
processo de desenvolvimento, e da necessidade da
compatibilização do crescimento interno como o
equilíbrio do balanço de pagamentos via expansão
das exportações. Um segundo grupo de modelos se
preocupa em traçar grandiosas previsões de
longo prazo e a propor reformas de estrutura social.
Êsses modelos de alguma forma tentam impor
às trajetórias econômicas o determinismo da
astronomia – esquecendo-se de que o homem,
se não é suficientemente forte para mudar as
órbitas dos astros, possui bastante elementos
para alterar os rumos de uma sociedade. É o
exemplo da teoria clássica inglêsa da evolução
para um estado estacionário ao nível da miséria;
do vaticínio marxista da derrocada de capitalismo
pelo declínio inexorável da taxa de lucro; da
previsão das ondas crônicas de insuficiência de
demanda no regime capitalista, desenvolvida por
aquêles estagnacionistas, como Alvim Hansen, que
foram mais keynesianos do que o próprio

Keynes. Êsses modelos, inegàvelmente, contêm a
atração
estética
das
grandes
construções
endógenas, que dispensam a conjuntura para se
limitarem à estrutura. Feliz ou infelizmente, a
evidência empírica não faz outra coisa senão
desmentir, uma a uma, essas construções. O que
teria levado Anatole France, se estivesse vivo e
envolvido nesses problemas, a definir economista
como "o indivíduo que justifica no presente porque
as suas previsões no futuro deram errado no
passado".
Nossos dirigentes tiveram a lucidez de
compreender que os primeiros modelos –
exatamente os mais prosáicos e os destituídos de
grandiosidade estética – são os únicos que a longo
prazo podem beneficiar a população e não apenas o
"ego" dos cientistas sociais.
Essa compreensão nos levou à formulação de
uma política econômica eminentemente pragmática,
às vêzes até heterodoxa, em certos pormenores,
mas nunca destituída de consistência lógica e apoio
empírico. Não cabe aqui uma enumeração completa
das realizações dessa política, a qual se tornaria
indigesta num discurso de jantar. Julgo importante,
todavia, ressaltar pelo menos dois pontos: a ênfase
no fortalecimento da poupança e suas implicações
na política salarial; e a instituição da correção
monetária e da taxa flexível de câmbio, no quadro do
processo desinflacionário.
É fácil dizer que a aceleração do crescimento
do produto real, justificada no linguajar econômico
pelo modêlo de Harrod-Domar, depende do
fortalecimento da taxa de poupança. Menos
agradável é reconhecer que êsse fortalecimento
raramente é compatível com qualquer impulso
de generosidade salarial a curto prazo – pois
essa generosidade constitui a mais inexorável
fórmula de mutilar a capacidade de popupança.
A aritmética do desenvolvimento nos impõe
duas opções: ou folgar o consumo presente,
pelo distributivismo prematuro, mas aí sacrificar
as possibilidades do crescimento dêsse consumo; ou
aceitar a política do cinto apertado no presente,
para expandir ràpidamente o consumo ao longo do
tempo. O exemplo do Japão – talvez o mais
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elucidativo
em
matéria
de
política
de
desenvolvimento nos últimos vinte e cinco anos –
deixa-nos boa dose de inspiração. Poupando mais
de 35% do seu produto nacional, o povo japonês
talvez seja aquêle que mais se abstém do consumo
presente em todo o mundo. Mas por isso – e
exatamente por isso, o Japão é o país cujo consumo
consegue crescer à taxa mais rápida em tôda a
Terra.
Êsse pragmatismo na decisão entre consumo
e poupança certamente se manifestou entre nós
desde 1964. A generosidade aparente da política
anterior a março de 1964 nos conduzia à matança de
galinhas dos ovos de ouro. De acôrdo com alguns
índices estatísticos, entre 1964 e 1967 os salários
reais declinaram devido à fórmula dos reajustes
salariais estabelecida durante o primeiro Govêrno da
Revolução. O que parece importante reconhecer é
que êsse apêrto de cinto, com tôda sua
impopularidade política, era condição indispensável
para que o País pudesse reconstituir a sua taxa de
poupança. E que sem essa fase do chamado
"arrôcho", difìcilmente teríamos alcançado a média
de crescimento de 9% ao ano do produto real desde
1968. E ainda, que o mesmo espírito pragmático
recomendava que, ultrapassada a fase de transição,
se evitasse a continuação da queda do poder
aquisitivo dos salários. A solução, encontrada desde
1968, de compensar a substimativa do resíduo
inflacionário na aplicação da fórmula, vem permitindo
que nos últimos anos, a remuneração real das
classes trabalhadoras venha aumentando. Mas sob a
forma de um aumento ordenado, compatível com as
possibilidades do desenvolvimento do País, e
evitando a tentação do distributivismo prematuro,
que tão freqüentemente tem levado outros países à
estagnação econômica.
Com certa dose de heterodoxia, a correção
monetária representa outro exemplo admirável de
pragmatismo econômico nas chamadas soluções
brasileiras. A indexação não chega a ser
uma invenção nova – ela se institucionalizou
virtualmente
em
tôdas
as
experiências
superagudas de inflação, e foi deliberadamente
adotada em alguns casos de países sujeitos a
processos prolongados de altas de pre-

ços. Os textos mais tradicionais de teoria econômica
evidenciam dois defeitos nessa chamada cláusula
móvel: primeiro, o de criar certo grau de
realimentação inflacionária – os preços passam a
subir hoje porque houve inflação, um ano atrás;
segundo, o de envolver a declaração pública da
instabilidade interna da moeda, o que em princípio
acarretaria inúmeros inconvenientes psicológicos.
Esta última declaração, todavia, se mostrava
inevitável no caso brasileiro: a inflação vinha de
longo tempo, tornando-se virtualmente impossível
convencer a população da hipótese de que o
cruzeiro se transformaria sùbitamente numa moeda
estável. E o próprio Govêrno rejeitava essa
promessa ao encampar a metodologia gradualista do
combate à inflação.
A solução encontrada partiu do princípio de
que não apenas era necessário combater a inflação.
Era igualmente preciso criar instrumentos que
neutralizassem
as
distorções
clàssicamente
apontadas nos livros-textos de economia, e que tanto
nos molestaram até março de 1964. Assim, uma boa
dose de pragmatismo nos levou a encampar
duas soluções, um tanto ao quanto heterodoxas,
mas que desempenharam o mais relevante papel
na recuperação da economia brasileira nos últimos
anos: a correção monetária e a taxa flexível de
câmbio. Graças a êsses neutralizadores, a inflação
brasileira já não provoca muitas das distorções
clàssicamente associadas à alta crônica de preços.
Um livro-texto tradicional, partindo do pressuposto de
que a legislação presume a estabilidade da moeda e
que as taxas de câmbio se mantêm fixas, demonstra
que a inflação desestimula a poupança privada,
desencoraja os serviços públicos, os investimentos
em infra-estrutura e o mercado de hipotecas, e gera
deficits sistemáticos no balanço de pagamentos.
Entre nós, apesar dos 18 ou 20% anuais de alta de
preços, o mercado de capitais se desenvolve em
ritmo sem precedentes; os investimentos em
habitação, investimentos em infra-estrutura, e
os serviços de utilidade pública passaram a se
expandir em excelente ritmo; e o balanço
de pagamentos, desde 1964, se vem mostrando
quase
que
sistemàticamente
superavitário,
permitindo que o País evoluísse da quase insol-
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vência internacional de há sete anos atrás para a
atual posição de solidez de reservas.
É certo que a correção monetária, pelo seu
efeito realimentador sôbre a alta de preços, impõe
certas restrições à rapidez do combate à inflação,
sobretudo quando o Govêrno situa como meta
prioritária a manutenção de altas taxas de
crescimento do produto real a curto prazo. O ideal
utópico, evidentemente, seria o combate rápido à
inflação, a sustentação do desenvolvimento
acelarado a curto prazo, e a manutenção dos
neutralizadores dos efeitos das altas de preços.
Infelizmente, como na fábula do Moleiro de La
Fontaine, não é possível contentar ao mesmo tempo
a todos. Mutilar a correção monetária certamente
seria desastroso, pois todo o nosso sistema de
confiança se ergueu nessa instituição. Reduzir o
crescimento do produto real seria decepcionante,
política e socialmente. Ao mesmo tempo o atual
ritmo de inflação deve considerar-se um tanto ao
quanto incômodo. O que temos que compreender é
que, diante de objetivos conflitantes não é possível
escapar a juízos de valôres na escolha das soluções.
A atual opção de política econômica tem sido a de
preservar os neutralizadores da inflação e maximizar
a taxa de crescimento do produto real a curto prazo.
Não se pode assegurar categòricamente que essa
constitua a melhor solução. Mas também, não se
pode afirmar cientìficamente que outra solução fôsse
melhor. Resta-nos, pelo menos, um consôlo, diante
da impotência da lógica como indicador do melhor
caminho. Graças à correção monetária e à taxa
flexível de câmbio a nossa inflação se mostra hoje
bem menos nociva do que certas altas de preços
bem mais moderadas em países desenvolvidos, cuja
legislação se inspira na estabilidade do poder de
compra da moeda. Já houve mesmo quem dissesse
que o cruzeiro ainda está longe de adquirir a
respeitabilidade de uma moeda de reserva
internacional. Mas que, em compensação, o Brasil
conseguiu obter a moeda mais forte do mundo – a
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional.
Os dois exemplos citados – o da
política
de
poupança
versus
salários

e o da correção monetária, representam apenas uma
amostra do pragmatismo econômico estabelecido no
Brasil a partir de 1964. Fiz questão de renunciar às
minhas veleidades de estatístico selecionando uma
amostra não aleatória – de fato, os dois exemplos
citados correspondem às soluções polìticamente mais
ingratas. Seria injusto, todavia, não citar outras
reformas essenciais empreendidas desde 1964.
Primeiro a do sistema fiscal, com a melhoria dos
métodos de arrecadação e da consciência do
contribuinte; com a eliminação de tributos
antifuncionais, como o do sêlo; com a subsbstituição do
antigo Impôsto de Vendas e Consignações incidente
em cascata, pelo atual Impôsto de Circulação de
Mercadoria; e com a ampliação e a sofisticação do
sistema de incentivos fiscais. Segundo, a reforma da
legislação trabalhista, com a instituição do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e, mais recentemente,
do Plano de Integração Social. Terceiro, os estímulos à
melhoria de produtividade agrícola pela política de
crédito, preços mínimos, assistência técnica e pelo uso
de fertilizantes, dentro do princípio de que devemos
reformar a agricultura para criar riquezas e não
encampar aquêle velho modêlo da reforma agrária que
só distribui a miséria. Quarto, a criação de uma
consciência de custos e produtividade no setor
industrial; é essa consciência que nos vem permitindo
transpor a fase da indústria nascente, que precisava de
pesadas tarifas aduaneiras para se impor ao
consumidor nacional, para a fase bem mais promissora
de País exportador de manufaturas, e que procura
reabrir sua economia após a fase de substituição
de importações. Quinto, o desenvolvimento de
um mercado de capitais, que não apenas vem
incentivando a poupança pessoal e lubrificando a sua
canalização para os investimentos mais produtivos,
mas que também vem estimulando a fusão de
emprêsas, a melhoria dos seus métodos de
financiamento, e a ruptura da tradição da sociedade
anônima fechada. A emprêsa privada nacional,
para poder competir com a grande companhia
estrangeira ou com a emprêsa estatal precisa adquirir
as dimensões que assegurem as economias de
escala impostas pela tecnologia moderna. Es-
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sas dimensões, em muitos casos só podem ser
atingidas mediante operações de fusão e de abertura
de capital, que envolvam o abandono da tradição da
emprêsa tribal. Nesse sentido é importante
reconhecer o princípio de que as dimensões de uma
emprêsa devem ser ditadas pela tecnologia da
produção, e não pelos limites de uma fortuna
familiar.
Last, but not least, um tópico que abordo com
especial carinho, pela minha tradição de magistério e
pela minha atual condição de presidente da
Fundação MOBRAL: o esfôrço educacional. Desde
1964 o Brasil vem compreendendo que a formação
de recursos humanos importa mais para o
desenvolvimento do que a própria acumulação de
recursos materiais. Os dispêndios públicos em
educação mais do que duplicaram nos últimos sete
anos. As matrículas em todos os níveis de ensino,
particularmente nas universidades, se vêm
expandindo em ritmo sem precedente. Certamente
herdamos do passado um feixe de irracionalidades,
em têrmos de orientação curricular, e de falta de
adaptação dos cursos às necessidades do mercado
de trabalho. Há três anos atrás, num capítulo de um
livro intitulado Brasil 2001, tive a ocasião de criticar
com veemência êsses desperdícios. Hoje, todavia,
vejo que a tendência se inverteu, e que o sistema
educacional brasileiro está-se orientando no sentido
da racionalização dos custos e da adaptação da
oferta à procura, segundo as necessidades do
desenvolvimento. Alguns exemplos merecem ser
citados, como a reforma do ensino fundamental; a
preocupação da terminalidade no curso secundário;
o ajustamento progressivo das vagas das
universidades às necessidades do mercado de
trabalho; e os programas de pós-graduação e de
tempo integral de professôres. Em particular tenho
participado no MOBRAL, graças à orientação do
Presidente Médici e do Ministro Jarbas Passarinho, a
uma experiência excepcionalmente estimulante de
operação educacional em grande escala. Graças à
ampla descentralização administrativa, e à
minimização da burocracia, o MOBRAL pôde, no
corrente exercício, matricular mais de 2 milhões e
200 mil alunos; e limitar o seu dispêndio total
por alfabetização efetiva a apenas cêrca de

30 cruzeiros, nessa cifra incluídas as despesas
administrativas da Fundação MOBRAL e os efeitos
das perdas por evasão de alunos.
Em suma, conseguimos realizar muito nos
últimos sete anos. Mas a grande tarefa ainda está
para ser realizada. Temos registrado altas de
crescimento, mas o ponto de partida de nossa renda
per capita ainda é baixo. Há alguns anos,
extrapolando um período crítico de crescimento,
encampamos uma espécie de futurologia do
pessimismo. Lembro-me que, há cêrca de três anos
atrás, as previsões do Hudson Institute esbofetearam
o orgulho nacional ao vaticinar que no ano 2000
teríamos apenas 506 dólares de renda per capita.
Mas a verdade é que naquela época, ficaríamos
satisfeitos com uma previsão de cêrca de 800 a 900
dólares de renda per capita para o fim do século.
Hoje, graças a algumas revisões estatísticas e ao
desempenho do crescimento recente, partimos para
previsões bem mais otimistas, com a da duplicação
da renda real per capita em onze anos. Apenas para
manipular progressões geométricas, essa hipótese,
sustentada por trinta anos, nos levaria a 3.100
dólares per capita no ano 2000.
Não continuarei a exercitar-me nesses
exercícios de progressões geométricas que o
Ministro Delfim Netto já taxou de imposturas
científicas. Julgo apenas essencial salientar que o
futuro de uma nação não pode ser traçado como
uma função endógena, mas depende da consciência
e da consistência das suas decisões. Devemos ser
otimistas, mas o otimismo, em ciências sociais, não
escapa à enumeração de certas condicionantes.
Nesse sentido julgo importante abordar alguns
pontos.
Em primeiro lugar, cumpre manter os níveis
de racionalidade econômica que nos vêm orientando
desde 1964. Conseguimos, nesse sentido,
alcançar um grande salto. Mas será sempre
indispensável protegê-lo contra a sua depreciação
pela demagogia. Comer a galinha dos ovos de
ouro é a tentação sempre imposta aos países
em desenvolvimento pela política do distributivismo
prematuro. É certo que o desenvolvimento não
deve ser encarado como um conjunto de
parâmetros abstratos, mas como uma fi-
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nalidade a serviço do homem. Não nos esqueçamos,
contudo, que a maximização do bem-estar presente
é absolutamente conflitante com a melhoria dêsse
bem-estar ao longo do tempo.
Em segundo lugar, cabe notar que os grandes
projetos nacionais devem conciliar a motivação
popular com os critérios econômicos de
custo/benefício. Essa observação especìficamente,
nos deve orientar nos projetos de desenvolvimento
regional. No decênio de 1960, voltamo-nos de forma
particular para a industrialização do Nordeste. Os
resultados alcançados foram bastante expressivos
em têrmos de crescimento do produto, mas algo
decepcionantes em matéria de distribuição de renda
e criação de empregos. Precisamos recolher dessa
experiência as devidas lições, nos atuais projetos de
desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia,
evitando as distorções da relação capital/mão-deobra e a desconexão entre investimentos e
necessidades dos mercados.
Em terceiro lugar, não nos esqueçamos do
problema demográfico. O denominador populacional
talvez hoje não nos assuste quando comparado ao
rítimo de expansão do produto real. Lembramo-nos,
todavia, que as grandes taxas de natalidade se
concentram nas regiões mais pobres, pressionando
a oferta de mão-de-obra não qualificada e piorando a
distribuição de renda. Seria certamente repulsivo a
nossos sentimentos um contrôle de natalidade
imposto pelo Estado, ou estabelecido sob a forma de
uma esterilização irreversível do homem ou da
mulher. Mas não nos esqueçamos da alternativa – a
do alcance do indivíduo pela educação. Seria tôlo,
quer do ponto de vista sentimental, quer do
fisiológico, admitir que tôda a paternidade no Brasil
seja responsável. E chego a ver certa crueldade
quando os mais ricos, que de alguma forma praticam
a planificação familiar, sonegam essas informações
às classes que se vêem na contingência de sustentar
as famílias mais numerosas.
Ressalte-se, por último, que não há
desenvolvimento sem tranqüilidade política e
institucional. Não se confunda tranqüilidade com
imobilismo: as instituições certamente devem
evoluir no tempo, de acôrdo com as exi-

gências das sociedades. Da mesma forma pela qual
só um excesso de miopia dogmática nos levaria a
acreditar na validade eterna de qualquer sistema
político. Nos sete últimos anos implantamos com
notável êxito as reformas institucionais no campo
econômico. Precisamente, agora, sedimentar um
modêlo político, adequado aos objetivos do
crescimento econômico e do bem-estar social, mas
suficientemente pragmático para que, no futuro, a
experiência não o tenha que infiltrar com a cunha
dos regimes de exceção. Em uma palavra,
devemos aspirar à restauração da normalidade
democrática. Mas de uma democracia que não
represente, como no passado, o direito de pleitear o
incompatível.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney,
por cessão do ilustre Senador Antônio Carlos.
O SR. JOSÉ SARNEY (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, as
injunções da vida pública que me afastaram da
atividade parlamentar, concedendo-me a graça de ir
governar a minha terra natal, sonho que eu mentiria
se dissesse que não acalentava, pois foi o único
fascínio por mim desejado na vida, mas cuja
realização se me afigurava quase inatingível, não me
consentiriam pudesse eu participar, como fundador,
de uma das mais úteis iniciativas devidas ao gênio
criador de Senadores e de Deputados.
Parlamentares, na Legislatura passada,
inspirados na crença de ser indispensável – sem
prejuízo da presença de órgãos do próprio
Congresso – a existência de uma entidade que
pudesse funcionar como fulcro para os numerosos
núcleos de pesquisa e de estudo espalhados pela
imensidão brasileira e o grande centro de
deliberações políticas e elaboração legislativa, que é
o Congresso Nacional, fundaram o Instituto de
Pesquisas e Estudos da Realidade Brasileira, sob a
forma de sociedade civil e cultural sem fins
lucrativos, e que tantos e tão assinalados serviços já
prestou ao Parlamento do Brasil.
Achando-me como Governador do Maranhão,
e cientificado da iniciativa, louvei-a e lhe ofereci,
senão concurso material, que não podia fazê-lo,
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a solidariedade que lhe devia e a ajuda cultural e
científica com que minha administração pudesse
contribuir para o fortalecimento da iniciativa de
tamanha importância e de tal alto significado para um
ainda melhor exercício do mandato popular.
Quiseram os meus conterrâneos, num
movimento que comoveu e me sensibilizou, outorgarme um nôvo titulo junto com a honra imensa de
representá-lo no Senado da República. Iniciei esta
nova etapa de minha vida pública resgatando um
compromisso que assumira comigo – inscrevi-me,
desde então, no quadro social do IPERB.
Quis o destino, porém, que o início da nova
Legislatura coincidisse com o término do mandato
dos que dirigiam a instituição, tornando-se
inarredável a necessidade de eleger-lhe um nôvo
Conselho Superior e uma outra Comissão Executiva.
Foi então que a generosidade dos meus colegas me
honrou com a minha escolha para a Presidência da
Comissão Executiva.
Sendo um órgão de apoio ao parlamentar,
caracteristicamente de apoio e só de parlamentares
integrado, socorro-me da minha condição de
Senador para dar, em breves linhas, condições
gerais do que pudemos efetivar, desde então.
O Instituto, cujo nome, por motivos óbvios,
trocamos para Instituto de Pesquisas, Estudos e
Assessoria
do
Congresso,
tem
buscado
permanentemente, através de contactos constantes,
reunir em Brasília acervo de dados e informações
capazes de proporcionar aos que dêle se servem meios
positivos de aprimoramento da técnica legislativa, com o
objetivo fundamental de identificar, perfeita e
diuturnamente, a atividade legiferante com as realidades
brasileiras, imprimindo-lhe cada vez mais, a marca da
objetividade. Estas, em síntese, suas finalidades
máximas, organização patriótica de fundo cultural e que
não visa à remuneração ou ao lucro.
Consigno, não praticando senão um ato de justiça
elementar, a cooperação que temos recebido assim da
Mesa da Câmara dos Deputados como da Comissão
Diretora do Senado Federal, seja como órgãos
colegiados, seja pelas individualidades marcantes
que os integram. Do Senado recebemos uma

subvenção mensal de Cr$ 3.000,00 e da Câmara dos
Deputados, cêrca de Cr$ 5.000,00.
Os que dirigem, em suas esferas respectivas,
as duas Casas do Congresso, alcançando o valor da
iniciativa,
cujas
tradições
busco
preservar,
aumentando-as, têm-se esmerado em pretigiá-la, o
que nos desvanece e nos estimula e, mesmo,
determina a adoção de um ritmo mais intenso em
nossa atuação em favor da coletividade.
Por não pretender fatigar o Senado com
minúcias de informações, permito-me focalizar tão
sòmente alguns aspectos de nossa atuação.
No campo dos estudos, sobreleva notar a
realização de Ciclos de Debates e Seminários
sôbre problemas da atualidade brasileira, entre os
quais avulta o recém concluído, com espetacular
freqüência e desusado interêsse, e que, se
subordinou ao tema: "Desenvolvimento Econômico
Brasileiro – Problemática e Estratégia". Para dizer
aos que de tal ciclo não participaram o que êle
valeu como cultura atual, realística e de plena
vivência, acentuo que foram detidamente
examinados
os
seguintes
aspectos:
"O
Crescimento do Produto Bruto e as Modificações
Estruturais", "O Problema Tecnológico", "O Papel
do Setor Externo", "O Financiamento do
Desenvolvimento Brasileiro e suas Características
Marcantes", e, por último, "Uma Estratégia
Nacional em Desenvolvimento".
Na especialidade, sem dúvida, foi o seminário
de mais alto significado jamais entre nós realizado,
assim pela importância fundamental dos setores
abordados, assim pelo mérito intrínseco das aulas
ministradas.
E se assim nos conduzimos, no terreno dos
estudos objetivos e sérios, superiormente orientados,
não menor foi nossa contribuição no campo do
assessoramento e da consultoria parlamentar.
Saiba a Casa – e com que satisfação olho a
obra e o grande trabalho de pioneiro do Senador
Franco Montoro – que a Diretoria Técnica do IPEAC,
conjugando energias e reunindo competências,
dinamizou aquêle setor, de tal modo e a tal ponto
que nossa Instituição de apoio já e respon-
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sável por mais de três mil trabalhos especializados.
Eu disse, Senhores Senadores, mais de três
mil trabalhos feitos e entregues! Obras de pesquisa;
de coleta, classificação de dados e informações;
estudos técnicos; elaboração de pareceres sôbre
matérias as mais diversificadas, aquelas mesmas
que são submetidas ao debate e à deliberação

do Parlamento; subsídios de tôda ordem e tudo,
absolutamente tudo, sempre pronto no preciso
instante determinado pelos que recorrem à nossa
atividade cotidiana.
Basta lembrar, numa síntese, que a
Assessoria do IPEAC funcionou para elaborar os
trabalhos parlamentares da seguinte maneira:

1971
Assessoria para elaboração de:
1967/70 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Total
Emendas .....................................
82
–
–
– 31
1
38
–
7 13
13
185
Emendas Constitucionais ............
13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
Estudos ........................................
117
–
1
–
1
6
3
1
4 11
6
150
Minutas de Pareceres ..................
418
–
–
–
5 19
25 12 18
3
1
501
Moções (Parl. Latino-Americano).
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
Pareceres ....................................
187
–
7
1
9
4
20 16 21 22
28
315
Pesquisas ....................................
38
–
1
1
2
1
7
7
5 14
5
81
1971
Assessoria para elaboração de:
1967/70 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Total
Projetos .......................................
584
3
7
– 16 28
26 16 13 14
25
735
Requerimentos ............................
127
–
–
–
4
3
5
1
1
2
5
148
Subsídios para Discursos.............
353
–
3
1 19 29
58 66 54 63
97
743
Substitutivos ................................
8
–
–
1
– 17
1
–
–
–
2
29
Votos em Separado .....................
5
–
–
–
–
–
2
1
–
2
2
12
TOTAIS.........................................

1.934

3

19

Fique claro e também isto é óbvio – que, nem
de longe, tenho a veleidade de creditar-me pela
imensa tarefa cumprida, pois nós outros, os que
integramos o Conselho Superior e a Comissão
Executiva, mais contribuímos com o nosso aviso e
com os nossos exames críticos, do que realmente
com trabalho específico.
No IPEAC se somam ao ideal dos
que o fundaram e de quantos o man-

8

87 108

185 120 123 144

183 2.914

temos íntegro e atuante, a dedicação dos
responsáveis pelas suas diretorias Técnica e
Administrativa, que não cansam no esfôrço diário, e
a competência e o devotamento de seu corpo de
Consultores Técnicos, assessôres do maior gabarito
profissional e cultural, sempre dispostos ao trabalho,
em que pesem as verbas tão ridículas com que
podemos lhes retribuir, mesquinhamente, pelos
serviços prestados.
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Deixo em nossos Anais a expressão do
aprêço e do reconhecimento ao calor e à
desambição de quanto formam a nossa valiosa e
capacitada infra-estrutura, do mesmo passo que
renovo as expressões com que fixei, sem exaltar,
porque apenas revelei a verdade, a compreensão
e a contribuição que todos devemos aos que
dirigem as Casas do Congresso bem como aos
Ex.mos Senhores Senadores e Deputados,
possibilitando o êxito dessa experiência de
grande alcance para o Parlamento brasileiro.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAR (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores: há
poucos dias, fui designado, pela Mesa, para
representar o Senado Federal na XXX Exposição
Nordestina de Animais e Produtos Derivados,
realizada de 14 a 21 do corrente, na
capital pernambucana. Integravam a Comissão,
também, os nobres Senadores Paulo Guerra e
Wilson Campos.
É escusado dizer das visitas feitas ao Recife e
Olinda – duas belas e encantadoras cidades do
Nordeste. A última vez que visitei aquelas cidades foi
em 1953, quando aluno da Escola Superior de
Guerra; no Govêrno estava o nobre e ilustre
brasileiro hoje Deputado Etelvino Lins. Dali para cá,
Recife mudou muito; teve um progresso admirável. A
sua fisionomia é outra. Quase nem a reconheci, tal o
seu desenvolvimento; as suas novas e bonitas ruas,
avenidas, praças, edifícios, realizações sem conta;
muitas das quais trazendo a marca dos governantes,
como por exemplo aquelas que visam a dar
assistência
médica,
obras
sociais
e
os
estabelecimentos de educação do Govêrno Paulo
Guerra.
Mas, vamos à exposição. Nela se fizeram
representar os Estados de Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Paraná,
Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio
Grande do Sul.
O número de animais inscritos atingiu a
1.633 e o de expositores a 257. Os animais
expostos foram os seguintes: bovinos, suínos,
caprinos, ovinos, equinos; êstes das seguintes

raças: Campolina, Mangalarga, Inglêsa, Persa e Pônei.
Quanto aos bovinos, lá foram expostas as
seguintes raças:
Holandês .....................................................
Jersey .........................................................
Indu-Brasil ...................................................
Gir ...............................................................
Guzerat .......................................................
Nelore .........................................................
Nelore Môcho ..............................................
Schwyz ........................................................
Charolês ......................................................
Santa Gertrudes ..........................................
Canchim ......................................................
Chianina ......................................................

130
2
52
69
53
80
2
26
1
3
12
12

O total, portanto, é de 442 cabeças.
Seja dito que é evidente o esfôrço para o
aperfeiçoamento da pecuária. Os criadores adquiriram
raças estrangeiras diversas, merecendo destaque
especial o Charolês, o Santa Gertrudes, o Schwyz e,
principalmente, êsse gigante bovino da Itália, que é o da
raça Chianina, pois o Brasil, através dos seus órgãos
especializados e com financiamento, fêz vir daquele país
diversos representantes dessa raça, premiados em 1º
lugar nas Exposições de Milão e de Arezzo.
Citarei alguns exemplares que vi na Exposição,
embora outros hajam, também, no Centro e no Sul:
Zivio, com 1.460 kg.
Bereta, com 1.500 kg, aproximadamente
Capito, com 1.300 kg.
Êste último é neto do reprodutor italiano
Donetto, que chegou a pesar 1.800 kg. Os
descendentes das raças importadas são admiráveis
na beleza e no pêso.
Diversos outros modelos foram exibidos, como
por exemplo, dois da raça Nelore – os mais
numerosos no certame – um com 920 kg e outro com
935 kg, sendo de 54 meses a Idade do último.
Poderia prolongar-me, porém quis fazer
apenas o registro e dar conta da missão com que a
Mesa me honrou. Se o Senado lá estêve, através
dos seus representantes, é porque esta Casa é
sensível a todos os problemas de interêsse do País.
Em verdade somos uma Nação que
se atira violentamente à indústria e, a
esta
altura,
com
êsse
fabuloso
po-
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tencial de energia que temos e os outros que
brevemente serão aproveitados, como os Saltos de
Sete Quedas, o Brasil, em futuro próximo,
certamente entrará no rol dos desenvolvidos. A hora
é, portanto, de afirmação e de esperança.
Por outro lado, não, devemos, de maneira
alguma, esquecer ou abandonar a agropecuária.
Esta foi, no passado, e há de ser em todos os
tempos, um grande e importante suporte da nossa
economia. Nenhum país, nem os mais adiantados do
mundo, abandonou a sua agricultura. O Brasil não há
de fazê-lo, pois temos grandes áreas aráveis e
milhões de hectares que servem para pastagens.
O Nordeste, apesar dos seus esforços, dos
seus sacrifícios, de uma natureza que em muitas
regiões chega a ser madrasta, está presente na
batalha do desenvolvimento. Como demonstrou
nesta Exposição, séria, importante, cheia de
brasilidade. O Nordeste trabalha pelo Brasil, ajuda o
Brasil, não falta ao Brasil. Por isso, todos nós,
brasileiros de todos os recantos, devemos participar,
lealmente, na solidariedade aos nossos irmãos
nordestinos, com a certeza absoluta de estarmos
ajudando o Brasil na sua caminhada para o
desenvolvimento,
para
sua
independência
econômica e para sua grandeza. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Senador José Lindoso enviou à Mesa discurso
para ser publicado na forma do art. 227 do
Regimento Interno.
S. Ex.ª será atendido.
DISCURSO ENVIADO À MESA PELO SR.
SENADOR JOSÉ LINDOSO
Dando prosseguimento à análise do
municipalismo brasileiro, volto à tribuna do Senado,
já neste fim de Sessão Legislativa, para tecer
considerações, agora, sôbre os municípios
hipossuficientes, e, igualmente, assinalar a
defasagem entre a cúpula de tecnocratas e os níveis
das administrações locais; focalizar o esfôrço
que o Govêrno vem dispendendo para superar tal
situação e propor, finalmente, que se reexamine o
Programa Federal de assistência ao Município

para coordená-lo dentro da linha desenvolvimentista
do Plano de Integração Nacional em um Projeto
especial da Presidência da República.
Na Câmara dos Deputados, como no Senado,
tem havido pronunciamentos sôbre municipalismo.
Válidos os subsídios esclarecedores que não
poderão ser olvidados pelo Sr. Ministro da Justiça
que, na tarefa de revisar a legislação referente a
essa matéria, na faixa que a Constituição autoriza,
vem se dedicando ao seu estudo e, é certo, que só
no próximo ano será enviado ao Congresso o Projeto
do Estatuto dos Municípios.
Há, pois, mais tempo para pesquisas e
debates com o objetivo maior de, ao final, se
oferecer à nação lei que satisfaça às necessidades
de uma política nesse setor, em função do
desenvolvimento.
O TCU, no seu zêlo indesmentível, no
cumprimento de suas obrigações legais, critica o que
chama minimunicípio, que são todos os que não
atendem aos requisitos da Lei Complementar nº 1, o
que não lhes afeta certamente a existência jurídica,
porque votada posteriormente à criação dos
mesmos.
Cêrca de 1.878 municípios têm população
inferior a 10.000 habitantes.
A Lei Complementar nº 1 não faz exigência de
número de habitantes da sede, e, sim de que exista
centro urbano com um número de casas superior a
200 (duzentas). Não é nosso intento examinar
requisitos ali estabelecidos para a criação de
municípios. Antecipamos que no seu texto há
exigências oportunas; mas, aquela lei padece de um
defeito:
foi
elaborada,
considerando
prevalentemente, a paisagem sócio-econômica da
macroregião centro-sul, embora, na Câmara, quando
de sua discussão, tenhamos oferecido emendas no
sentido de adequá-la à geografia do Norte.
Precisamos assinalar que muitas vêzes, face
a condições geográficas e históricas e ainda, por
conveniência política, no bom sentido – o que é
perfeitamente válido –, poder-se-á chegar à
evidência de ser justa a concessão de autogovêrno
a
uma
comunidade
demogràficamente
insignificante.
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Se a ONU tivesse de fixar condições
meramente numéricas, relativamente à população
e território, lá não teriam sido admitidas Chipre,
Gâmbia, Jamaica ou Albânia, famosa esta última,
nas suas travessuras vermelhas no palco da
política internacional; mas, nações pequenas, elas
se erigiram em Estados e surgiram por fôrça de
valôres políticos e antropológicos. Talvez o
exemplo possa ser argüido de pouco convincente,
pôsto que, certamente, é de grau diferente, mas,
guardadas as proporções, vale para ilustrar e
definir uma posição de sensibilidade em tôrno da
matéria.
Na Constituição dos Estados Unidos da
América do Norte não existem exigências de área e
de população para a criação do county de que, aliás,
a lei maior nem mesmo cogita. Oswaldo Trigueiro, no
seu livro "O Regime dos Estados na União
Americana" (1) que, embora escrito há cêrca de trinta
anos, continua como repositório de dados
interessantes porque vistos do ângulo da concepção
brasileira, informa, por exemplo, que o Bristol
County, em Rhode Island, tem apenas 25 milhas
quadradas e o Cochrane County, no Texas, tinha,
em 1920, uma população de 65 pessoas.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um dos angulos críticos que nos revela o
municipalismo brasileiro, quando o estudamos, é o
do choque que a mentalidade dos tecnocratas sofre
em face de baixíssimo nível em administração
e planejamento, existentes, em grande maioria
dos
Municípios,
o
que
repercute,
desalentadoramente
em
diversos
círculos,
determinando julgamentos vários.
Essa defasagem entre a nossa cúpula do
serviço público em geral, armada de invejável
saber sistematizado e constituída de economistas,
administrativistas, de planejadores e outros
profissionais e a planície imensa e rasa do
conhecimento onde figuram prefeitos, vereadores
e funcionários interioranos; êsse descompasso
entre o Brasil urbano e o Brasil rural; essa
distância entre o avião a jato e o carro de boi, é
que gera a angustiante e quase trágica

sensação de que existe uma irremediável crise na
estruturação do municipalismo e que se extravasa,
por vêzes, em agressão à gente do interior, a êsses
Prefeitos e Vereadores, que vivem no grande sertão,
a correr veredas ou a subir rios, remando com remos
do despreparo, embora cheios de idealismo e boa
vontade contra a correnteza do atraso.
A primeira colocação a ser feita é a de
chamar-se a atenção para o fato de que o nível de
conhecimentos alcançado por essa elite, que está
prestando relevantes serviços à Nação – e não se
discute isso –, custou muito dinheiro à própria
Nação. Quantos não fizeram curso no exterior?
Quantos não se especializaram, em múltiplos
aspectos
da
moderna
administração,
nas
Universidades dos nossos grandes centros? Êsse
esfôrço foi movido com o objetivo inadiável de
acertar o passo do Brasil face às suas
responsabilidades de País industrial, com os níveis
de outros países adiantados, imprimindo-se, assim,
velocidade ao processo desenvolvimentista.
Enquanto
no
litoral
as
brigas
das
oportunidades de estudo sopravam càlidamente, o
interior continuava prêso ao atraso e, ainda, pagando
o tributo do êxodo de suas melhores inteligências
que emigram para as cidades, em obediência à lei
sociológica incontornável.
Temos de considerar êsse quadro para se
julgar sem revolta a situação de que nos ocupamos e
para que adotamos generosa e urgentemente
medidas na porfia de eliminar a distância entre êsses
dois Brasis.
Aliás, o Ministro Amaral Freire, no seu voto
considerando, ao seu modo, a necessidade de
reformulação da estrutura do municipalismo,
judiciosamente pondera:
"E nessa reforma ter-se-á de levar em
consideração a necessidade de uma graduação de
exigências relativamente às normas gerais de direito
financeiro. Na verdade, a grande maioria dos
municípios não tem condições mínimas de
atualmente atendê-las, nem há como exigir a
contratação de contador ou técnico em contabilidade,
como o sugerido. O Tribunal de Contas da União já
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tem procurado, por via indireta, obrigar a tanto, sem
resultados. Não há, nas microssedes municipais, até
nas áreas como a de São Paulo, contadores
especializados em contabilidade pública que se
disponham a transferir-se para as cidades
interioranas, sem um mínimo de condições de
residência.
Lembre-se, também, que os municípios diante
da pouca disponibilidade financeira não estão em
condições de pagar a êsses profissionais salários
convidativos, pelo que, para atender ao formalismo e
à técnica complexa da Lei nº 4.320/64, os municípios
são obrigados a gastar valôres que muito melhor
poderiam ser investidos localmente em saúde,
saneamento e em outras áreas prioritárias, se as
exigências contábeis e orçamentárias fôssem mais
simplificadas". (2)
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que o
Govêrno vem fazendo para superar as causas
negativas do desenvolvimento nessa área?
Criou-se com a reforma tributária o Fundo de
Participação do Município e disciplinou-se, em lei
complementar, a sua criação. E a preocupação do
Govêrno Médici, nesse setor, pode ser aquilatada na
seguinte passagem do seu discurso de posse:
..."buscarei fortalecer as estruturas de
governos municipais e sub-regionais, provendo as
comunidades do interior, do saneamento básico
indispensável à proteção da unidade familiar, pedra
angular da sociedade (3)."
E nas primeiras diretrizes traçadas pelo
Presidente da República, em reunião ministerial, foi
recomendado:
"Os órgãos da administração direta e indireta,
sempre que possível deverão celebrar convênios
com Estados e Municípios, para a realização de
obras ou serviços, procurando obter participação
local nos investimentos, com o objetivo de evitar a
dispersão de recursos e esforços (4)."
Inspirados nesses conceitos, os executivos vêm
desenvolvendo importante ação, embora possam,
ainda, intensificá-la e dar-lhe dimensões novas e

melhor sistematização para maior eficiência.
Registra-se o programa realizado pelo Serviço
Nacional de Assistência aos Municípios, que só de
1968 a junho de 1970, editou vinte e dois números do
Boletim do SENAM, além de manuais ou monografias
como: "Manual de Contabilidade Municipal", "Plano
Municipal de Desenvolvimento Integrado", "Da
Licitação", "Manual das Autarquias Municipais",
"Redação de Atos Oficiais", "Contabilidade Municipal",
"Normas para a Implantação do OrçamentoPrograma", "Fundo de Participação dos Municípios",
"O Município e seu Direito Ativo".
Promoveu cursos, conferências e seminários
em todos os Estados brasileiros.
Testemunhei êsse trabalho de promoção e de
esclarecimento dos Prefeitos e Vereadores, que
tinha a acioná-lo o entusiasmo e o senso realístico
do Dr. Raul Armando Mendes.
O SENAM foi absorvido, no ano passado, pelo
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, o
SERFHAU, que continua a promover os municípios,
mas, num ritmo diminuído, que não chega a se impor
à opinião dos interessados, talvez avassalados pelas
outras tarefas que lhe são pertinentes.
O Ministério do Interior, pelo que se constata,
está dando, destacadamente, a sua contribuição
que, também, se manifesta no Plano de Ação
Concentrada para os Municípios, cuja filosofia me
parece válida, embora ainda não tenha percebido a
dinâmica do processo idealizado.
Mas, todo êsse trabalho, nas diversas áreas
governamentais, tem produzido resultados?
A resposta pode ser dada com informações
que recolho do jornal O Estado de São Paulo, de 16
do corrente:
"As contas dos prefeitos apreciadas e julgadas
pelo Tribunal de Contas, demonstram atualmente
uma "acentuada melhora" em relação às de 1967,
quando foi criado o Fundo de Participação. Para o
TCU os erros de hoje devem-se mais à ignorância da
legislação que à desonestidade, principalmente nos
municípios do interior."
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A notícia aponta a persistência de
problemas como o do irrealismo orçamentário e
revela que o TCU está hoje mais bem informado
sôbre a situação dos municípios do interior e
que
sòmente
percentagem
reduzida
de
administradores locais é que agem de má-fé,
locupletando-se com os dinheiros públicos, pôsto
que a maioria das falhas e erros são à conta da
ignorância.

Não só o Ministério do Interior ativa o
desenvolvimento dos Municípios, direta ou
indiretamente, através dêsses órgãos ou das
Superintendências Regionais, mas, o Ministério da
Educação deu, pelo Plano Nacional de Educação,
ajuda notável aos Estados e Municípios.
Os últimos aplicaram-na em igualmente,
construção de unidades escolares rurais. O quadro
que se segue confirma a assertiva.

QUADRO A
ESTRUTURA GERAL DE RECURSOS NO ENSINO PRIMÁRIO
DISTRIBUIÇÃO POR ESFERA ADMINISTRATIVA
Ano
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Convênios com os
Estados
5.981.555,68
13.765.162,18
32.775.000,00
16.799.000,00
31.083.638,00
22.200.000,00
(*) 58.330.000,00
105.000.000,00

%
cresc.

(*) Excluídos os Territórios.

Tem sido registrado como débito dos Prefeitos,
não cobrarem êles, com rigor, os impostos municipais.
Assunto que não é simplista, considerando o
pauperismo endêmico de muitas sociedades municipais
e as pressões dos econômicamente mais fortes sôbre o
govêrno local, vislumbramos, no entanto, processo de
correção através do que dispõe o Decreto nº 63.659, de
20 de novembro de 1968, que estabelece como de
competência da Secretaria da Receita Federal articularse com outras repartições federais, estaduais ou
municipais, bem como demais entidades de direito
público ou privado, visando a integração do Sistema
Tributário Nacional, mediante permuta de informações,
método e técnicas e de ação fiscal conjunta. Observe-se
que para viabilizar essa norma foi instituído o Programa
de Assessoramento Técnico aos municípios-sedes de
Núcleos de Assistência e Orientação Fiscal (NAOF's) e
já foram celebrados cêrca de dois mil convênios entre a
Secretaria de Receita Federal e os órgãos Municipais.
Não estamos levantando o inventário da ajuda
federal aos Municípios. As referências são
exemplificativas.

130,1
138,1
48,7
85,0
28,5
162,7
80,00

Convênios com
Prefeituras
200.000,00
2.679.936,00
13.779.991,00
7.637.000,00
4.909.780,00
28.515.000,00
37.899.586,00
–

%
cresc.

1239,9
414,1
44,5
35,7
480,7
32,8

O tema que centraliza a nossa atenção é o do
descompasso entre o mundo rural e o industrial,
como já foi demonstrado, e nessa política
desenvolvimentista do município hiposuficiente há
tarefas relevantes a serem enfrentadas pelos
Ministérios da Agricultura, da Educação, e da Saúde.
Emílio Zanini (5), renomado professor de
Agronomia Geral na Universidade Católica, em
Milão, escreve:
"Em tôdas as nações com economias em
rápido desenvolvimento políticas em que se apóia a
ormaciças, criando problemas humanização do
Estado – verifica-se como, em contraste com a
expansão e a afirmação, mesmo nos confrontos da
entidade dos rendimentos globais, das atividades
industriais e terciárias, o setor agrícola está sujeito a
dificuldades mais ou menos graves, a uma espécie
de trauma cuja superação pede uma política
econômica adequada, profundas transformações
estruturais, inovações de técnica agronômica, a
adequação de todo o mundo rural às novas
exigências sociais e humanas."
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E êsse pensamento se completa com a
observação do mesmo autor, tão adequada à
problemática brasileira:
"O êxodo rural para aglomerados e centros
urbanos e as outras atividades produtivas "que se
verifica em quase todos os países e que às vêzes
assume proporções manos complexos de difícil
solução", à parte alguns fatôres de ordem
psicológica e moral, encontra a sua razão primeira
na depressão do setor agrícola caracterizada pelos
menores rendimentos das fôrças de trabalho e das
incômodas condições de vida, não só material, mas
também social e cultural, das populações agrícolasrurais."
A verdade é que se impõe a racionalização da
assistência aos Municípios hipossuficientes, mesmo
os mais pobres, os mais modestos, para, através da
integração, valorizá-los como "bases físicas", onde o
homem possa viver com dignidade, amortecendo,
em conseqüência, o ímpeto da corrente migratória
interna para os grandes centros em que parte da
população vive em condições subumanas.
Houve, no Senado, interpretações diversas
sôbre o pronunciamento do Prefeito Figueiredo
Ferraz quando disse que a cidade de São Paulo
precisava parar de crescer, advertindo dos
problemas que afligem a maior metrópole brasileira,
sem infra-estrutura para continuar recebendo 200 mil
pessoas por ano. O Senador Carvalho Pinto, em
discurso, explicando o exato pensamento do Prefeito
paulistano, se deteve na Política do Desenvolvimento
Urbano e disse, em certa passagem:
"O combate a injustas disparidades regionais –
que não pode ser entendido apenas no sentido das
disparidades inter-regionais, mas também na das
intra-regionais – e que constitui uma marcante
preocupação do Govêrno do Presidente Médici, não
obedece apenas a inspirações humanitárias, mas se
há de orientar também sob os critérios de eficiência,
que contra-indicam as megalópoles e aconselham a
distribuição racional dos núcleos urbanos, em função
de objetivos superiores de segurança, de desen-

voivimento econômico e de bem-estar social".
Após essas considerações e com vista a
racionalizar e conferir novas dimensões ao Programa
Federal de Ajuda aos Municípios, ordenam as
nossas idéias em forma de proposição e que são as
seguintes:
1) o Município brasileiro, sem que seja afetado
o estatuto da autonomia, que é valor político
significativo para a nossa organização democrática,
deve ser considerado objeto de um Projeto especial
da Presidência da República, para efeito do
Programa de Integração Nacional, como base
administrativa primária e apoio essencial ao
processo de desenvolvimento do país;
2) a valorização da Agricultura com vista à
produtividade, sua expansão e comercialização é um
processo de valorização do Município interiorano,
que sofre o impacto da superestimação que a
sociedade brasileira está conferindo à Indústria;
3) os Governos Federal e Estadual e as
Universidades, diagnosticando o quadro das
necessidades de assistência técnica, a promoverão
por meios adequados, indo aos Municípios,
ministrando cursos e seminários através, inclusive,
de convênios, conforme lhes possibilita a
Constituição, sem que isso importe na criação de
órgãos e despesas;
4) os Municípios hipossuficientes necessitam
de descobrir a sua vocação econômica na
exploração de suas potencialidades, nos setores
agropecuário e de mineração, o que só poderá
ser feito com a ajuda de recursos técnicos e
humanos que êles não dispõem. Num Projeto
disciplinador da reestruturação sócio-econômica dos
Municípios deverá ser prioritàriamente contemplado
êsse item;
5) os Municípios poder-se-iam transformar, em
decorrência disso, em verdadeiras colônias
agrícolas, com o auxílio do Ministério da Agricultura,
através do INCRA e dos créditos agrícolas. A
vantagem dêsse sistema seria levantar os níveis de
produção agrícola, contando já com a disponibilida-
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de humana ociosa e a sua rudimentar organização
administrativa
que
seriam
convenientemente
mobilizadas;
6) as técnicas de organização de comunidades
deverão ser usadas para levantar o nível dêsses
centros, que se encontram numa posição
intermediária entre o meio urbano e o meio social, e
para isso o Projeto Rondon, as Universidades,
poderiam ser convocadas;
7) os problemas de Urbanismo e Habitação,
Saúde Pública e Educação seriam igualmente
enfrentados com planejamento integrado e
participação local, estadual e federal, em função do
meio;
8) nos planos de recursos tributários
municipais e de sua correta arrecadação,
emprestar-se-ia colaboração dos NAOFs e dos
elementos das Secretarias de Finanças e dos
Tribunais de Contas, através da adequação, se
necessário, do disposto no Decreto nº 63.659, de
20 de novembro de 1968;
9) os partidos políticos, ganhando a dimensão
de escola de civismo, promoveriam cursos de
educação política, ao nível do interêsse da
comunidade municipal;
10) para a sistematização dêsses esforços –
que são de níveis interministeriais – possibilitando a
validade e a celeridade nos entendimentos entre
Ministros, Governadores e Prefeitos, no objetivo de
planejar a ação comum, inspirada na filosofia e
integração e desenvolvimento nacional, é necessário
coordenação interministerial, vinculada à Presidência
da República.
Eis um punhado de idéias como ponto
de partida para o estudo da reformulação
do Municipalismo brasileiro e juntar-se a
outras idéias e a outras inspirações. Levanto-as
não as tendo como as mais acertadas,
porém visando chamar a atenção do Govêrno
do meu país para a necessidade de coordenar
a assistência aos Municípios, que vem se fazendo
em certo vulto, mas sem o aprofundamento
necessário
e
sem
a
racionalização
desejada. Seria, no caso, a aplicação à

realidade brasileira dos "grants-inaid" dos americanos,
num mecanismo de múltiplos níveis para criar condições
humanas ao homem do interior, tomando por base o
Município, convocando o Estado a integrar-se no
programa, e da soma dêsses esforços fazer crescer a
nação. Com o fortalecimento do Município, o
conseqüente engrandecimento de cada Estado, criar-seia, nessas áreas pobres e interioranas, a sociedade do
bem-estar, democràticamente estruturada para ser o
suporte do Brasil potência, que não pode ser a resultante
de marginalizados, de ignorantes, de esquecidos. Mas,
ao contrário, afirmação polivalente de homens livres,
capazes econômicamente e conscientes da destinação
universal e humana de nossa nacionalidade.
Notas
(1) – Oswaldo Trigueiro – "O Regime dos
Estados na União Americana" – Companhia Editôra
Americana – Rio de Janeiro – 1942, pág. 238
(2) – Anexo II à Ata nº 50/71 do Tribunal de
Contas da União – Voto do Ministro Amaral Freire
Mimeografado.
(3) – Presidente Médici – "O Jôgo da
Verdade", pág. 33 – Edição da Secretaria de
Imprensa da Presidência da República.
(4) – Presidente Médici –"O Jôgo da Verdade",
pág. 87 – Edição da Secretaria de Imprensa da
Presidência da República.
(5) – Emílio Zanini, in "A Encíclica Matar et
Magistra e a hodierna questão social" – Edições
Paulinas – 1962 – pág. 101.
(6) – Senador Carvalho Pinto – "Política do
Desenvolvimento Urbano" – Discurso pronunciado no
Senado Federal, a 11 de agôsto de 1971, a propósito do
problema das grandes concentrações urbanas – Serviço
Gráfico do Senado Federal, pág. 32.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência recebeu, do Governador do Estado de
São Paulo, o Ofício GG-ATL 278/71, solicitando
autorização do Senado para realizar operação de
empréstimo externo no valor de FLS 801.670,00
(oitocentos e um mil, seiscentos e setenta
florins holandeses), entre o Govêrno daquele
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Estado e a N. V. Philips Gloeilampenfabriken, com
sede em Eindhoven, Holanda.
A matéria ficará aguardando na SecretariaGeral da Presidência a complementação dos
documentos necessários.
Não há mais oradores inscritos.
Esgotada a hora Regimental da Sessão, vou
encerrá-la, convocando, antes, os Srs. Senadores,
para uma Sessão Extraordinária, a realizar-se
amanhã, dia 30 de novembro, às 11 horas, com a
seguinte:

3
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 584, de 1971), do Projeto de Decreto
Legislativo nº 21, de 1971 (nº 13-A/71, na Câmara
dos Deputados), que aprova as contas do Presidente
da Republica relativas ao exercício de 1964.
4

Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 588, de 1971), do Projeto de Decreto
1
Legislativo nº 22, de 1971 (nº 14-A/71, na Câmara
dos Deputados), que aprova as contas do Presidente
Votação, em turno único, do Requerimento nº da República relativas ao exercício de 1965.
284, de 1971, de autoria do Senhor Senador Paulo
Guerra, solicitando a transcrição, nos Anais do
5
Senado Federal, da "Ordem do Dia do General
Orlando Geisel, Ministro do Exército, em
Discussão, em turno único, do Projeto de
homenagem aos nossos compatriotas vítimas da Decreto Legislativo nº 43, de 1971 (nº 53-B/71, na
intentona comunista de 1935", tendo:
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Protocolo sôbre o Estatuto dos Regufiados, adotado
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 679, de 1971, em Nova Iorque a 31 de janeiro de 1967, e dá
da Comissão:
autorização para que o Brasil possa aderir ao
– Diretora.
Protocolo, bem como retirar as reservas feitas aos
arts. 15 e 17, §§ 1º e 3º, da Convenção relativa ao
2
Estatuto dos Refugiados, de 1951 (incluído em
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício
Discussão, em turno único, da Redação Final concedida na Sessão anterior), tendo:
(oferecida pela Comissão Especial como conclusão
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 678, de 1971,
de seu Parecer nº 672, de 1971), do Projeto de Lei
da Câmara nº 74/71 (nº 309-B/ 71, na Casa de da Comissão:
– de Relações Exteriores, com restrições dos
origem), que institui o Código de Propriedade
Industrial, e dá outras providências. (Incluído em Senhores Senadores Nelson Carneiro e Danton Jobim.
Está encerrada a Sessão.
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos)
concedido na Sessão anterior.)
ORDEM DO DIA

185ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
Às 11 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto

Sena

–

José

Guiomard

–

Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso
–

José

Esteves

–

Cattete

Pinheiro

–

Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre
Costa

–

Fausto

Clodomir

Milet

Castello-Branco

–
–

José

Sarney

Petrônio

–

Portella

– Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar
Alcântara

–

Wilson

Gonçalves

–

Dinarte

Mariz – Jessé Freire – Domício Gondim –

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 44, DE 1971
(Nº 36-A/71, na Câmara dos Deputados)

Milton Cabral – Ruy Carneiro – Paulo Guerra
–

Wilson

Campos

–

Arnon

de

Mello

Aprova as contas da Rêde Ferroviária Federal
S.A.,
relativas
ao exercício de 1959.
–

Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto
Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista
– Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy
Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende
– João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo
Tôrres
Farah

–
–

Vasconcelos
Danton

Torres

Jobim

–

–

Benjamin

Nelson

Carneiro

– Gustavo Capanema – Franco Montoro –
Orlando

Zancaner

–

Benedito

Ferreira

–

Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando
Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi –
Accioly Filho – Ney Braga – Antônio Carlos –
Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger –
Guido Mondin – Tarso Dutra.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pela Rêde Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1959, na forma do parágrafo único do
art. 34 da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, com
as ressalvas aos valôres que a emprêsa esteja
apurando junto a eventuais responsáveis pagadores
ou detentores de fundos.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(À Comissão de Finanças.)
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 45, DE 1971
(Nº 37-A/71, na Câmara dos Deputados)

Aprova as contas da Rêde Ferroviária Federal
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A S.A., relativas ao exercício de 1960.
lista de presença acusa o comparecimento de 60
O Congresso Nacional decreta:
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
Art. 1º – São aprovadas as contas
declaro aberta a Sessão. O Sr. 1º Secretário vai
prestadas
pela
Rêde
Ferroviária
Feproceder à leitura do Expediente.
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deral S.A., relativas ao exercício de 1960, na forma
do parágrafo único, art. 34, da Lei nº 3.115, de 16 de
março de 1957, com as ressalvas aos valôres que a
emprêsa esteja apurando junto a eventuais
responsáveis pagadores ou detentores de fundos.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

do Estado de São Paulo e a Nippon Eletric Company
Limited, com sede em Tóquio, Japão".
2. Pelo mesmo documento, o Chefe do
Executivo do Estado de São Paulo esclarece que:
"O referido contrato, no valor de US$
657.197,77 (seiscentos e cinqüenta e sete mil,
cento e noventa e sete dólares e setenta e sete

(À Comissão de Finanças.) centavos), foi precedido de concorrência pública e
firmado em 9 de março de 1971, obrigando-se a
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
contratada a fornecer os equipamentos, acessórios
Nº 46, DE 1971
(Nº 38-A/71, na Câmara dos Deputados)

e partes sobressalentes destinados a 4 (quatro)
estações completas de TV, em VHF, nos canais 2,

Aprova as contas da Rêde Ferroviária Federal 3, 5, e 13, para retransmissão do canal da TVS.A., relativas ao exercício de 1961.
Cultura, de acôrdo com o plano de disposição do
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pela Rêde Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1961, na forma do parágrafo único, art.
34, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, com as
ressalvas aos valôres que a emprêsa esteja
apurando junto a eventuais responsáveis pagadores
ou detentores de fundos.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Departamento
(DENTEL)".

Nacional

de

Telecomunicações

3. O contrato de compra e venda, anexo ao
processo, esclarece os seguintes pontos principais
da operação:
a)
o

equipamento

será

transferido,

oportunamente, pelo contratante, por doação, à
Fundação Padre Anchieta, para instalação de 4
(quatro) estações transmissoras completas de
televisão, em VHF, nos canais 2 (dois), 3 (três), 5

(À Comissão de Finanças.) (cinco) e 13 (treze). (cláusula 2ª);
PARECERES
PARECER
Nº 682, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S nº
45/71 (nº GG – ATL – 214, de 1971– na origem), do
Senhor Governador do Estado de São Paulo,
solicitando aprovação do Senado Federal ao contrato
celebrado entre aquêle Govêrno e a Nippon Electric
Company Limited, de Tóquio, Japão.
Relator: Sr. Franco Montoro
O Senhor Governador do Estado de São
Paulo, pelo Oficio nº GG-ATL nº 214, de 16 de
novembro de 1971, solicita ao Senado a aprovação
"ao
contrato
celebrado
entre
o
Govêrno

b) I – o preço de aquisição, CIF – Santos–São
Paulo, é de US$ 657,197.77 (seiscentos e cinqüenta
e sete mil, cento e noventa e sete dólares
americanos e setenta e sete centavos)
II – juros à taxa de 7% líquido a.a., calculados
sôbre o saldo devedor da operação, contados a
partir da data da efetivação do contrato de que
trata a cláusula 14ª e exigíveis ao fim de cada
semestre;
III – são as seguintes as condições de
pagamentos:
a) 10% (dez) por cento do preço total do
contrato, deverá ser pago à NEC, no Japão, em
Tóquio, dentro de 90 (noventa) dias após a data da
efetivação do contrato de que trata a cláusula 14ª,
por remessa bancária de telegrama;
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b) 90% (noventa) por cento do preço total,
será pago através de 8 (oito) pagamentos iguais
semestrais sucessivos no valor de US$ 65,719 e
mais um, o nono, igual a US$ 65,726. O primeiro dos
pagamentos terá vencimento doze meses após a
data da efetivação do contrato, nas condições da
cláusula 14º Todos os pagamentos serão feitos nas
condições do item anterior;
c) o pagamento do principal e juros, será feito
por letras de câmbio sacadas pela contratada,
aceitas pela Contratante e garantidas pelo Banco do
Estado de São Paulo S.A;
IV – o Certificado de Registro do Banco
Central do Brasil e Licença de Importação do Banco
do Brasil S.A., tanto quanto as letras de câmbio
mencionadas, deverão ser entregues à Contratada
antes do primeiro embarque das mercadorias;
V – taxas alfandegárias, taxas de produtos
industriais, taxa de circulação e demais taxas,
obrigações, imposições, contribuições, tanto federal,
como estadual ou municipal, pagáveis em cruzeiros,
serão por conta do Govêrno do Estado de São
Paulo". (cláusula nº 4).
4. Além dos documentos já referidos, constam
também:
a) cópia autêntica do D.O do Estado, com o
texto da Lei nº 10.413, de 12 de novembro de 1971,
aprovando a transação, publicada no Diário Oficial
de 13 de novembro de 1971;
b) comunicação do Representante do Ministério
da Fazenda junto à CEMPEX, informando que a
"matéria foi debatida na Comissão de Empréstimos
Externos – CEMPEX – em 13 de agôsto último,
voltando à Pauta na 104ª Reunião ordinária, em 25
último, quando o plenário decidiu considerá-la
credenciada para os efeitos do Decreto nº 65071". (Nos
têrmos do Telex nº 2.382, de 29-11-71);
c) Exposição de Motivos (EM nº 446, de 1971),
do Senhor Ministro da Fazenda, encaminhando o
assunto à apreciação do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República;
d)
Diário
Oficial
da
União,
com
o
despacho
da
Presidência
da
República, autorizando o envio do pleito ao

Senado (Despacho nº PR 10610-71, de 23-11-1971).
5. Como se vê, foram atendidas as exigências
contidas no art. 406 do Regimento Interno, a saber:
"a) documentos que o habilitem a conhecer
a operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a sua finalidade;
b) publicação oficial com o texto da
Autorização do Legislativo Estadual (atendido
através da Lei Estadual nº 10.413, de 12 de
novembro de 1971 e publicada no D.O do Estado em
12-11-71); e
c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo, atendido através da EM nº 446, do
Senhor Ministro da Fazenda."
6. Ante o exposto, opinamos favoràvelmente
ao atendimento solicitado, nos têrmos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 63, DE 1971
Autoriza o Govêrno do Estado de São Paulo a
realizar operação de financiamento externo,
contratada com, a Nippon Electric Company, com
sede em Tóquio, Japão, destinada à importação de
equipamentos acessórios e partes sobressalentes
para quatro estações retransmissoras de televisão,
destinadas à Fundação Padre Anchieta – Centro de
Rádio e TV – Educativa.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de São Paulo
autorizado a realizar operação de financiamento
externo, contratada com a NIPPON ELECTRIC
COMPANY LIMITED, com sede em Tóquio, Japão,
no valor de US$ 657,197.77 (seiscentos e cinqüenta
e sete mil, cento e noventa e sete dólares e setenta e
sete centavos) de principal, acrescido de juros,
destinada à importação financiada de equipamentos,
acessórios e partes sobressalentes para 4 (quatro)
estações retransmissoras completas de televisão,
em VHF, para a Fundação Padre Anchieta – Centro
Paulista de Rádio e TV – Educativa.
Art. 2º – A operação a que se
refere
o
artigo
anterior,
realizar-se-á
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nos moldes e têrmos aprovados pelo Poder Executivo
Federal, à taxa de juros e demais condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil para registro de
financiamento da espécie obtidas no exterior, desde que
sejam atendidas tôdas as prescrições e exigências
normais dos órgãos encarregados da política
econômico-financeira
do
Govêrno
Federal
o
estabelecido no Contrato de Fornecimento firmado entre
o Govêrno do Estado de São Paulo e a Nippon Electric
Company Limited, de Tóquio, e, ainda o disposto na Lei
Estadual nº 10.413, de 12 de novembro de 1971,
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13 de
novembro de 1971.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Franco
Montoro, Relator – Lourival Baptista – Flávio Brito –
Cattete Pinheiro – Amaral Peixoto – Danton Jobim –
Ruy Santos - Wilson Gonçalves – Milton Trindade.
PARECER
Nº 683, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício S nº 45/71.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
presente projeto de resolução autoriza o Govêrno de
São Paulo (art. 1º) "a adquirir, nos têrmos do
contrato de fornecimento celebrado entre aquêle
Govêrno e a Nippon Electric Company Limited, com
sede em Tóquio, Japão, equipamentos acessórios e
partes sobressalentes para 4 (quatro) estações
completas retransmissoras de televisão, em VHF,
destinados à Fundação Padre Anchieta – Centro
Paulista de Rádio e TV-Educativa".
2. O art. 2º da proposição estabelece o valor
do contrato que é de US$ 657.197,77 (seiscentos e
cinqüenta e sete mil, cento e noventa e sete dólares
e setenta e sete centavos), preço CIF, acrescido de
juros, à taxa e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, obedecido para o principal prazo
de pagamento total de 4 (quatro) anos, acrescido de
1 (um) ano de carência, tudo a contar da data da
assinatura do contrato.

3. Anexo ao processado, encontram-se os
seguintes documentos principais:
a) Cópia autêntica do Diário Oficial do Estado,
com o texto da Lei nº 10.413, de 12 de novembro de
1971, aprovando a transação e publicada no Diário
Oficial de 13 de novembro de 1971;
b) Cópia autêntica do Ofício nº da CEMPEX
(Banco Central do Brasil), contendo a autorização
para o prosseguimento das negociações referidas (fl.
nº );
c) Exposição de Motivos (E. M. nº , de 1971)
do Senhor Ministro da Fazenda, encaminhando o
assunto à apreciação do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República (fi. nº );
d) Diário Oficial da União, com o despacho da
Presidência da República, autorizando o envio do
pleito ao Senado (fl. nº );
e) Cópia autêntica do contrato de
Fornecimento, firmado entre o Govêrno do Estado de
São Paulo e a Nippon Electric Company Limited,
Tóquio, Japão.
4. A Comissão de Finanças, após examinar
detidamente os documentos e informações contidas
no processado – e que esclarecem perfeitamente
todos os detalhes da operação – opinou
favoràvelmente à matéria, apresentando, como
conclusão do seu parecer, o projeto de resolução,
ora objeto de nossa apreciação.
5. No âmbito da competência regimental
desta Comissão e atendidas que foram tôdas as
exigências contidas no Regimento Interno (art.
406, letras a, b e c o art. 407, letra b) e, ainda, o
estabelecido no art. 42, item IV, da Constituição,
entendemos que a proposição está em condições
de ter tramitação normal, vez que constitucional e
jurídica.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – José Lindoso – Eurico Rezende
– Helvídio Nunes – Emival Caiado – Antônio Carlos –
Heitor Dias – José Sarney – Nelson Carneiro –
Gustavo Capanema.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – Os ganiza a Secretaria de Segurança Pública do Distrito
expedientes que vèm de ser lidos serão publicados.
Federal, e dá outras providências.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser Lido
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
pelo Sr. 1º-Secretário.
1971. – Filinto Müller, Líder da Maioria.
É lido e aprovado o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Os dois requerimentos que acabam de ser lidos
REQUERIMENTO
serão objeto de votação após a Ordem do Dia.
Nº 307, DE 1971
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sr. Presidente,
peço a palavra nos têrmos do § 2º do art. 184 do
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
avulsos para o Projeto de Resolução nº 63, de 1971, que
Concedo
a palavra, para explicação pessoal, ao
autoriza o Govêrno do Estado de São Paulo a realizar
operação de financiamento externo destinada à nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (para explicação
importação de equipamentos acessórios e partes
sobressalentes para quatro estações retransmissoras de pessoal. Sem revisão do orador.): – Sr.
televisão, destinadas à Fundação Padre Anchieta – Presidente, Srs. Senadores, nos primeiros dias de
Centro de Rádio e TV-Educativa, a fim de que figure na dezembro, ao Estado de Santa Catarina, seu povo,
Ordem do Dia da Sessão seguinte.
seus representantes, seu Govêrno, há de caber a
Sala das Sessões, em 30 de novembro de honra e a alegria de, mais uma vez, homenagear
1971. – Ruy Santos.
um dos seus mais ilustres e diletos filhos – Luiz
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O Gallotti.
projeto a que se refere o requerimento figurará na
Ministro do Supremo Tribunal Federal, que
Ordem do Dia da próxima Sessão.
tanto tem dignificado a Justiça brasileira, voltará,
Sôbre a mesa, requerimentos que vão ser
por alguns dias, ao convívio de seus
lidos pelo Sr. 1°-Secretário.
coestaduanos, que tanto o querem e estimam. Ele
São lidos os seguintes:
irá ao Sul para ser patrono dos bacharelandos em
Direito de 1971, formados pela Universidade
REQUERIMENTO
Federal de meu Estado, receber o título de "Doutor
Nº 308, DE 1971
Honoris Causa" da mesma Universidade,
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 374, homenagem que, pela segunda vez, aquela
alínea b, do Regimento Interno, para o ofício do Universidade confere, em 14 anos de existência, e
Governador do Estado do Pará em que solicita tomar posse na Academia Catarinense de Letras
autorização do Senado para que aquêle Estado na Cadeira que há bastante tempo lhe foi
contraia empréstimo externo no valor de US$ reservada, sucedendo o eminente catarinense,
10.000.000,00 (dez milhões de dólares), para Presidente Nereu Ramos.
complementar programa de investimento na infraEstará o Estado que tenho a honra de
estrutura econômica estadual 1972/74.
representar nesta Casa distinguindo um homem raro
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
e, na sua pessoa, uma das mais ilustres famílias
1971. – Ruy Santos.
catarinenses. Deve estar alcançando a marca do
século o espaço de tempo que a família Gallotti
REQUERIMENTO
serve o Brasil e Santa Catarina.
Nº 309, DE 1971
Vindo da Itália, da região de Luca, o Cel.
Requeremos urgência, nos têrmos do art. Benjamin Gallotti fundou, na cidade de Tijucas,
374, alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto um lar, que deu àquele município, ao Estado de
de Lei do Senado nº 106, de 1971-DF, que reor- Santa Catarina e à nossa Pátria uma plêía-
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de de homens de extraordinárias qualidades de
caráter, de inteligência e de coração: Benjamin
Gallotti Júnior, Odilon Gallotti, Marechal Achiles
Gallotti, Senador Francisco Benjamin Gallotti,
Ministro Luiz Gallotti, Dr. Antônio Gallotti e Dr. Pedro
Afonso Gallotti.
D. Francisca Angela Gallotti soube, quando faltou
o patriarca, conduzir a família para o cumprimento de
seu grande destino. Luiz Gallotti, estudante distinto,
melhores notas durante todo o curso de Direito, orador
de sua turma, Deputado Estadual aos 20 e poucos anos
de idade, Promotor Público na antiga Capital Federal, fêz
carreira no Ministério Público da União, ocupando, no
Govêrno do Marechal Eurico Gaspar Dutra, a
Procuradoria-Geral da República, depois de ter, com
superioridade e firmeza, governado o nosso Estado.
Não demorou, seu nome era submetido ao
Senado e aprovado, por unanimidade, para ocupar um
lugar em nossa mais alta Côrte de Justiça. Até hoje êle
dignifica o Supremo Tribunal Federal com sua
sabedoria, seu equilíbrio e seu espírito público. Mas
Luiz Gallotti é, acima de tudo, um grande coração, um
homem cheio de humanidade, com a disposição de
servir ao seu País, sempre e cada vez mais.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª faz bem
em homenagear a família Gallotti, desde o seu
patriarca até essa plêiade que tem dignificado êste
País. Tenho conhecido vários membros dessa
família. Tive a honra de ser amigo do Marechal
Achiles Gallotti. Quando estudante fui trabalhar no
Hospital Central do Exército e o então Major Gallotti
me acolheu com aquela sua bondade extraordinária.
Posteriormente, o Major Gallotti foi ser subdiretor do
Hospital Militar de Pôrto Alegre e aconteceu que,
nessa ocasião, um dos meus irmãos que era
estudante – hoje é Coronel do Exército – adoeceu.
Saí do Rio e fui visitar o hospital, e encontrei certa
dificuldade em dar assistência àquele irmão que
estava atacado de uma moléstia infecciosa do
grupo tífico, doença longa. Pois bem, o então Ma-

jor Achiles Gallotti me acolheu no hospital, onde
residi durante 53 dias. Assim, sou grato
imensamente por êsse gesto de bondade e de
grande atenção do Marechal Gallotti. Realmente êle
foi – além de ter um coração generoso – um médico
dos mais notáveis das nossas Fôrças Armadas.
Também foi médico de grande cultura, conhecedor
de vários idiomas, um outro membro dessa família, o
Professor Odilon Gallotti que, inclusive, foi o tradutor
de muitas obras estrangeiras. Há os outros membros
da família, todos notáveis pela cultura e pela
inteligência que possuem, avultando o Magistrado
Luiz Gallotti, que honra as letras jurídicas do País e é
uma das figuras mais respeitáveis e mais dignas que
tenho conhecido.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito obrigado,
Sr. Senador.
Incorporo, com prazer, o valioso testemunho
de V. Ex.ª ao discurso que estou proferindo.
A honra de ser amigo da família Gallotti é
herança que recebi dos meus maiores e que procuro
corresponder com constante gesto de admiração,
reconhecimento e simpatia.
Hoje, Luiz Gallotti tem a seguir seus passos,
na nobreza e na capacidade, seu filho Luiz Octávio
Gallotti, Procurador-Geral do Tribunal de Contas da
União, cuja modéstia, quase um defeito, teima em
dificultar o conhecimento de suas excepcionais
qualidades.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª
aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço V. Ex.ª,
nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – No momento em
que. V. Ex.ª vem à tribuna do Senado falar sôbre o
Ministro Luiz Gallotti e sua grande e ilustre família, a
atuação que êles têm tido no seu glorioso Estado de
Santa Catarina e no Brasil, quero associar-me à
homenagem que V. Ex.ª presta e felicitá-lo pela
maneira como V. Ex.ª discorre, com tanta autoridade, a
respeito desta figura impoluta que é o Ministro Luiz
Gallotti, que honra a magistratura brasileira, que honra
o Supremo Tribunal Federal onde serve. V. Ex.ª agora
citou como seu possível substituto o Dr. Luiz Octávio
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Gallotti, que é casado com urna paraibana e, por isso
mesmo, pertence a Santa Catarina e pertence
também à Paraíba. Fui amigo de quase todos os
Gallottis, os que já desapareceram e os que estão
vivos. Associo-me, neste modesto aparte, à
homenagem que V. Ex.ª presta e quero dizer que V.
Ex.ª é um homem feliz porque tem, no seu Estado,
figuras como êsses destacados homens públicos,
pertencentes à família Gallotti, que V. Ex.ª já citou.
Minha homenagem a Santa Catarina, na pessoa de
V. Ex.ª, pela exaltação que faz ao eminente Ministro
Luiz Gallotti.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito obrigado,
nobre Senador, ao aparte de V. Ex.ª, que muito há
de valorizar as palavras que estou pronunciando em
homenagem a Luiz Gallotti.
Modêlo
de
juiz,
Luiz
Gallotti,
ao
reconhecimento de seus compatriotas, pode, hoje,
somar a homenagem da Pátria de seus pais: o
Prêmio "Marc' Aurélio" de Ouro, da Prefeitura da
Cidade de Roma, foi-lhe, êste ano, outorgado,
conforme comunicação de que tomei conhecimento.
O Deputado Professor Marcello Simonnacci declara
que foi-lhe atribuída essa láurea pelo voto
unânime do Conselho respectivo, em prova de
reconhecimento por seus méritos humanos e sociais,
méritos já postos em relêvo, anteriormente, no
decreto de nomeação, pelo eminentíssimo Cardeal
Decano do Sacro Colégio e Grão-Mestre, quando lhe
foi outorgada a honra de acolhê-lo, na Ordem
Eqüestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.
O Prêmio "Marc' Aurélio", de Roma, – diz a
comunicação – evoca o mais sábio e prudente dos
imperadores romanos, cuja estátua eqüestre, na
miguelangelesca Praça do Capitólio, coração e
símbolo da milenária civilização de Roma, é
outorgado anualmente, no salão do Capitólio, às
personalidades que se fizeram credoras dêle por sua
obra a favor da grande família dos povos.
Em seguida à outorga do prêmio, os
agraciados são recebidos no Vaticano por Sua
Santidade o Papa.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O
SR.
ANTÔNIO
CARLOS:
–
Ouço
o
nobre
Senador.

O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Nobre Senador,
quando V. Ex.ª demonstra da tribuna o renome, até
internacional, do Ministro Luiz Gallotti, não queria
deixar passar a oportunidade sem testemunhar a V.
Ex.ª o quanto o Ministro Luiz Gallotti tem feito pelo
Brasil, de norte a sul. Durante o Govêrno Dutra, tive
ocasião de assistir às questões de fronteiras do
extremo ocidental do País e recebi sempre do
Ministro Luiz Gallotti o testemunho de sua sabedoria,
de sua bondade e de sua inteligência. Como V. Ex.ª
tão bem está demonstrando, trata-se de um cidadão
conhecido no Brasil e agora, mais do que isso, o
nobre filho de Santa Catarina se torna conhecido do
mundo inteiro. Era o que tinha a dizer a V. Ex.ª,
neste testemunho do longíquo Estado do Acre.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito grato a V.
Ex.ª, nobre Senador José Guiomard. Como os outros
apartes que tive a honra de receber, o de V. Ex.ª
veio enriquecer o discurso que estou pronunciando,
no cumprimento de um dever de justiça e de
amizade a Luiz Gallotti.
Sr. Presidente, Luiz Gallotti, que nos primeiros
dias de dezembro irá a Florianópolis para ser patrono
da turma de Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina, para receber o título de Doutor
Honoris Causa daquela Universidade, uma
homenagem especial do Tribunal de Justiça de meu
Estado e para tomar posse na cadeira da Academia
Catarinense de Letras, para a qual foi eleito, merece
este preito de respeito e de aprêço do Senado da
República, especialmente dos representantes do
meu Estado.
O SR. DANIEL HRIEGER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Em nome da
representação rio-grandense, associo-me às justas
homenagens que V. Ex.ª está prestando ao Ministro
Luiz Gallotti, que honra pelo seu saber, sua
inteligência e a sua cultura o Supremo Tribunal
Federal.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Muito obrigado,
Sr. Senador. O aparte de V. Ex.ª honra, sobremodo,
o discurso que estou pronunciando e é um
testemunho da mais alta valia.
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Sr. Presidente, felizes os Estados que têm
entre os seus filhos vultos como o de Luiz Gallotti, a
quem dirijo, nesta hora, antecipadas manifestações
de aprêço e gratidão em nome da sua terra e da sua
gente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Peço a palavra,
Sr. Presidente, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o Sr. Senador Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO (para uma
comunicação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, há vários dias, o norte do Estado do Rio
vem sendo terrìvelmente assolado por chuvas que
têm castigado os Municípios agrícolas, justamente os
mais pobres do meu Estado.
O Jornal do Brasil de hoje já confirma essas
notícias que eu vinha recebendo de Campos,
Itaperuna, Natividade, Pádua, Miracema, São Fidélis
e Cambuci, no norte do Estado, e Cordeiro e
Cantagalo, na Serra, que estão sendo terrìvelmente
castigados, com seus rios transbordando, as suas
estradas intransitáveis e pontes destruídas.
Não tenho sido muito atento a êsses
problemas porque, às vêzes, as notícias que chegam
excedem à realidade, mas conheço bem a região e
já a vi, mais de uma vez, inundada. E as notícias que
tenho agora é que a safra de arroz dêsses
municípios já está totalmente prejudicada e a lavoura
canavieira de Campos também bastante atingida
pelas inundações.
Estou certo de que o Govêrno Federal ficará
atento ao problema, dando ajuda ao Govêrno do
Estado para que possa ir em socorro daquela
população, como já disse, a mais pobre do Estado
do Rio.
Os Municípios do extremo norte, pequenos
redutos da agricultura do Estado, apresentam os
índices mais baixos da nossa produção.
É o apêlo que daqui dirijo ao Govêrno Federal,
para que vá em socorro do Govêrno do Estado, indo
minorar a situação dos meus conterrâneos do norte
do Estado do Rio.
É a comunicação que queria fazer ao Senado
e o apêlo que daqui dirijo ao Govêrno da República.

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Comunico aos Srs. Senadores que o Sr. Presidente
da República receberá os Congressistas, hoje, às 17
horas, no Palácio do Planalto.
Concedo a palavra, para explicação pessoal,
ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (para explicação
pessoal. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra apenas
para uma ligeira referência a assunto que,
entretanto, reputo de gravidade.
A importante revista Veja acaba de ser
apreendida, por determinação do Sr. Ministro da
Justiça.
Como todos sabem, foi proibida qualquer
referência ao chamado "Caso do Paraná", do qual
resultou a renúncia do Governador Leon Péres. Os
jornais, de boa vontade, atenderam à solicitação do
Govêrno, ou melhor, das autoridades incumbidas da
censura – que existe, realmente, nesse País, como
rotina. Entretanto, foi divulgado que havia apenas um
período pelo qual o Govêrno tinha o maior interêsse
em que não se publicasse algo sôbre a crise, pelo
menos a história, a inside-story, da crise. Passado
êsse período, resolvida a crise com a saída do
Governador, entenderam os jornais, sobretudo de
São Paulo, que poderiam fazer a história dos
acontecimentos, o que não é apenas um direito, mas
um dever da Imprensa. O O Estado de São Paulo
publicou detalhes, uma reportagem muito elucidativa
e imparcial sôbre êsses fatos.
A revista Veja, seguindo nas mesmas águas,
resolveu, então, dar uma informação completa sôbre
o assunto. Isto bastou para que fôsse determinada a
apreensão de tôda sua tiragem.
Considero êsté fato sumamente grave, porque
temos ouvido, constantemente, que no Brasil estamos
em pleno gôzo da liberdade de Imprensa; homens do
Govêrno, pessoas de responsabilidade, na vida
pública, têm afirmado ao povo brasileiro, e, sobretudo,
no estrangeiro, que a Imprensa, no Brasil, é livre.
Ainda
há
pouco
tempo,
ouvimos
um
eminente
colega,
ou
melhor,
um
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eminente Parlamentar, Líder da Maioria na Câmara
dos Deputados, declarar que a Imprensa era livre,
que a Imprensa publicava diversas críticas ao
Govêrno, analisava todos os fatos que ocorriam, sob
a responsabilidade do poder público, sem que
sofresse qualquer restrição.
Pois bem, estamos vendo, que nesta hora,
neste momento, Sr. Presidente, apreende-se
uma revista da reputação de Veja, com relato de
fatos já superados, e superados, aliás, com a
colaboração do próprio MDB, que evitou a
exploração do caso.
Aqui mesmo no Senado, fizemos questão de
não contribuir para o agravamento da crise, a fim
de que ela se resolvesse sem maiores abalos,
não apenas para a comunidade paranaense mas,
também, para a comunidade brasileira em geral.
Em lugar de se mostrar agradecido à nossa
atitude, neste momento o Govêrno apreende a
edição de uma revista de circulação nacional,
alegando, exatamente – é a afirmação do Sr.
Ministro da Justiça – que o fazia porque se tratava de
revista de circulação nacional, enquanto que O
Estado de S. Paulo é ide circulação regional, o que
não é verdadeiro, Sr. Presidente. O Estado de S.
Paulo é um grande órgão de âmbito nacional, de
circulação em todo o País.
Se não se encontrou motivo para impedir que
o grande matutino paulista publicasse tôda a história
da crise paranaense, não haveria razão para que se
praticasse tal violência contra Veja.
Êste, Sr. Presidente, o registro que
desejávamos deixar constante, para mostrar que
estamos vigilantes, na defesa de todos os direitos
humanos, inclusive – e sobretudo – o da
expressão, fundamental, crismado como a
primeira das liberdades. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Para integrar a Delegação que comparecerá à
reunião do Conselho da União Interparlamentar da
República dos Camarões, além dos Membros natos,
designo, de acôrdo com a Liderança, os nobres
Senadores José Lindoso e Paulo Tôrres.

Não há mais oradores inscritos. Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
284, de 1971, de autoria do Senhor Senador Paulo
Guerra, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da "Ordem do Dia do General
Orlando Geisel, Ministro do Exército, em
homenagem aos nossos compatriotas vítimas da
intentona comunista de 1935, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 679, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
"ORDEM DO DIA" DO GENERAL ORLANDO
GEISEL,
MINISTRO
DO
EXÉRCITO,
EM
HOMENAGEM AS VÍTIMAS DA INTENTONA
COMUNISTA DE 1935, QUE SE PUBLICA, NOS
TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 284/71, DE
AUTORIA DO SR. SENADOR PAULO GUERRA
ORDEM DO DIA
É a seguinte a ordem do dia do Ministro
Orlando Geisel:
"Novembro de 1935.
Em Natal, num pacato entardecer de sábado, o
levante armado domina o quartel da Guarnição e ganha
a cidade. Fuzilaria, desordem, pilhagem. Pânico, gente
ferida, morte. Domingo, no Recife, as cenas se repetem.
Subordinados dão ordens a superiores, atiram em
companheiros e amigos do minuto anterior. Três dias
depois prossegue a revolta no Rio de Janeiro. Unidades
do Campo dos Afonsos e da Praia Vermelha são
o palco da injúria à honra militar enlameada pela
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deslealdade, pelo assassinato a sangue-frio.
Era o marxismo-leninismo que se mostrava,
sem disfarce, ao povo brasileiro. Em nome da nova
ordem, valiam a desonra e a traição para curvar
nossa soberania nos ditames da Internacional
Comunista.
Mas esqueceram-se os insurretos de nosso
patriotismo e amor à liberdade. Avaliaram mal a fôrça
emanada dos sentimentos cristãos, da repulsa
congênita à brutalidade, aos crimes contra a moral
social e a ordem pública. Defrontaram o sentimento
do dever, que não se arreceou da ameaça à vida; a
coragem e a determinação que transformaram a
adversidade da surprêsa em resistência vitoriosa.
Encontraram a postos, fortalecidos pela disciplina e
orientados pela aptidão de comando dos chefes, os
verdadeiros soldados do Brasil.
Trinta e seis anos passados.
Atentos à ameaça sempre latente, eis-nos
prestando homenagem à intrepidez que bloqueou o
caminho à criminosa horda bolchevista, enquanto a
conjuntura política internacional acusa progressiva
aproximação entre as democracias e países
submetidos àquela ideologia.
Que essa tendência não confunda nosso
julgamento: se não é preponderante o papel da
ideologia nas relações entre Estados, no campo
estritamente nacional ela dita normas e condiciona a
forma de governar. Que não se veja qualquer indício
de admitirmos a proliferação do comunismo em
nossa terra. Que não se tome por simpatia ou
mesmo tolerância ao marxismo-leninismo a
aspiração de vivermos em paz com os vizinhos e
com o mundo, a observância do princípio de
autodeterminação dos povos, o estímulo à economia
de trocas para aceleração do desenvolvimento e
conseqüente elevação do padrão de vida de nossa
gente.
Meus camaradas!
Deixamos por um instante nossa vigília
contra os arautos do terror que nos dias de
hoje assaltam, roubam, matam, destroem bens
públicos e privados em nome da mesma doutrina

dos traidores de 1935. Ouçamos o toque de silêncio,
que convida ao recolhimento da oração por alma dos
bravos tombados e leva nossa mensagem aos
que tão esplêndidamente nos antecederam no
cumprimento da missão.
Descansai em paz, porque vosso exemplo não
será esquecido; porque nossa vigilância não dorme;
porque nossa devoção à pátria não se intimidará ante
os novos métodos de violência que pretendem o
mesmo fim; porque nós velamos para perpetuidade dos
ideais pelos quais destes a vida. Descansai em paz!"
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 2
Discussão, em turno único, da Redação Final
(oferecida pela Comissão Especial como conclusão de
seu Parecer nº 672, de 1971) do Projeto de Lei da
Câmara nº 74/71 (nº 309-B/71, na Casa de origem), que
"institui o Código de Propriedade Industrial, e dá outras
providências" (Incluído em Ordem do Dia, em virtude de
dispensa de interstício concedido na Sessão anterior).
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto vai à sanção.
(A redação final ora aprovada acha-se publicada
no DCN, Seção II de 30 de novembro de 1971.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 3
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 584, de 1971) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 21, de 1971 (nº 13-A/71, na
Câmara dos Deputados), que "aprova as con-
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tas do Presidente da República, relativas ao missão de Redação em seu Parecer nº 588, de
exercício de 1964."
1971), do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de
1971 (nº 14-A/71, na Câmara dos Deputados), que
Em discussão a redação final.
"aprova as contas do Presidente da República,
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a relativas ao exercício de 1965.
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Em votação a redação final.
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram discussão.
permanecer sentados. (Pausa.)
Em votação.
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
O projeto vai à promulgação.
permanecer sentados. (Pausa.)
É a seguinte a redação final aprovada:
Aprovada.
O projeto irá à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 21,de 1971 (nº 13-A/71, na Câmara
dos Deputados).
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 22, de 1971 (nº 14-A/71, na Câmara
Faço saber que o Congresso Nacional dos Deputados).
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso VIII, da
Constituição, e eu,......................................Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso VIII, da
Constituição, e eu....................................., Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
Nº , DE 1971
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971
Aprova as contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1964.
Aprova as contas do Presidente da República,
O Congresso Nacional decreta:
relativas ao exercício de 1965.
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
pelo Presidente da República, relativas ao exercício
Art. 1º – São aprovadas as contas prestadas
de 1964, com ressalvas àqueles valôres lançados à pelo Presidente da República, relativas ao exercício
conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de 1965, com ressalvas àquêles valores lançados à
de verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de
União.
verificação ulterior pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):

da

Item 4

Item 5

Discussão,
em
turno
único,
redação
final
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pela
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Decreto

único,
Legislativo
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nº 43, de 1971 (nº 53-B/71, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o texto do Protocolo sôbre
o Estatuto dos Refugiados, adotado em Nova Iorque
a 31 de janeiro de 1967, e dá autorização para que o
Brasil possa aderir ao Protocolo, bem como retirar as
reservas feitas aos arts. 15 e 17, §§ 1º e 3º, da
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de
1951" (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 678, de 1971,
da Comissão:
– de Relações Exteriores, com restrições dos
Senhores Senadores Nelson Carneiro e Danton
Jobim.
Em discussão o projeto (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra para discussão, dou-a por encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
Esgotada a pauta da Ordem do Dia, vai-se
proceder à votação do Requerimento nº 308, lido no
expediente, de urgência para o ofício do Governador
do Pará solicitando autorização do Senado para
contrair empréstimo externo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Em conseqüência, passa-se à apreciação da
matéria, que depende de pareceres das Comissões
de Finanças e Justiça.

Os pareceres se encontram sôbre a mesa e
serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
PARECER
Nº 684, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S-nº 46,
de 1971 (Ofício S/nº, na origem) do Govêrno do Estado
do Pará, solicitando do Senado Federal autorização para
obter e contratar empréstimo externo para complementar
o programa de investimentos na infra-estrutura
econômica estadual no período 1972/74.
Relator: Sr. Milton Trindade
O Senhor Governador do Estado do Pará, no
ofício que dirigiu ao Senado, solicita a competente
autorização para que aquêle Estado possa obter e
contratar, no exterior, um "empréstimo externo, no
valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de
dólares norte-americanos), para complementar o
programa de investimentos na infra-estrutura
econômica estadual, no período 1972/1974.
2. O mesmo documento informa que "em
princípio, está estabelecido que o empréstimo terá aval
do Tesouro, com o Banco do Brasil na qualidade de
agente, oferecendo o Estado, em contragarantia, quotas
do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. O
emprestador estrangeiro será escolhido mediante
comparação de ofertas, sob orientação do próprio
Govêrno Federal, devendo os prazos e condições
obedecer às normas da política econômico-financeira
em vigor".
3. Na área do Executivo Federal, a matéria foi
examinada pela Comissão de Empréstimos Externos
– CEMPEX – órgão do Banco Central. A mesma
Comissão, pelo Ofício nº 71/43, de 24 de novembro
de 1971 (cópia anexa ao processado), comunicou
a autorização para o "prosseguimento das
negociações, ressalvando que a contratação da
operação em aprêço deverá ser precedida da
aprovação final de suas condições gerais pelos
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órgãos encarregados da política econômicofinanceira do Govêrno Federal."
4. Sôbre a operação a ser realizada
pelo Govêrno do Estado do Pará, assim se
pronunciou o Sr. Ministro da Fazenda na Exposição
de Motivos (EM nº 454, de 24 de novembro
de 1971), enviada ao Ex.mo Sr. Presidente da
República:
"Conquanto a operação financeira em si não
estivesse sequer delineada, foi o assunto
encaminhado ao Banco Central do Brasil para um
exame preliminar do pedido.
2 – De então a esta parte, alguns aspectos do
problema foram esclarecidos, ficando delineada a
possibilidade de um empréstimo, provàvelmente de
banco europeu, dentro dos prazos e condições a
serem negociados com a orientação das autoridades
monetárias e mediante aval do Tesouro, utilizandose o Banco do Brasil como agente. O
Estado oferecerá, em contragarantia, parte de sua
cota do Fundo de Participação dos Estados e
Municípios.
3 – Estando o problema nesse estágio, a
Comissão de Empréstimos Externos (CEMPEX), em
reunião de 24 último, credenciou o Estado a
prosseguir
nas
negociações
financeiras,
considerando atendidas, na presente etapa, as
condições prévias para que a operação entre em
fase de concretização."
5. Consta do processado cópia do Diário
Oficial do Estado do Pará, com o texto da Lei nº 25,
de 1971, que autoriza, o Poder Executivo Estadual a
contrair o empréstimo externo em pauta.
6. Como se vê, foram atendidas as exigências
contidas no Regimento Interno (art. 406, letras a, b e
c).
7. Diante do exposto, esta Comissão
opina
favoràvelmente
à
solicitação

do Govêrno do Estado do Pará, nos têrmos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 64, DE 1971
Autoriza o Govêrno do Estado do Pará a obter e
contratar no exterior um empréstimo, no valor de até
US$
10.000.000,00
(dez
milhões
de
dólares norte-americanos), a ser utilizado na
complementação do programa de investimentos na infraestrutura econômica estadual no período 1972/1974.
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Pará
autorizado a obter e contratar, no exterior, um
empréstimo no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez
milhões de dólares norte-americanos), acrescido de
juros, com emprestador estrangeiro, que será
escolhido mediante comparação de ofertas, sob
orientação do Govêrno Federal, destinado a
complementar o programa de investimentos na infraestrutura econômica estadual, no período 1972/1974.
Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes
e têrmos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
taxa de juros e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de financiamentos da
espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais
prescrições, condições e exigências normais dos
órgãos encarregados da política econômicofinanceira do Govêrno Federal, e, ainda, o disposto
na Lei Estadual nº 25, de 1971, publicada no Diário
Oficial do Estado do dia 29 de novembro de 1971.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1971. – Virgílio Távora, Presidente – Milton Trindade,
Relator – Flávio Brito – Lourival Baptista – Cattete
Pinheiro – Amaral Peixoto – Danton Jobim – Franco
Montoro – Wilson Gonçalves –, Ruy Santos.
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PARECER
Nº 685, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Resolução nº 64, de 1971, que "autoriza o
Govêrno do Estado do Pará a contrair empréstimo
externo no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões
de dólares norte-americanos), para complementar o
programa de investimentos da infra-estrutura econômica
estadual no período de 1972/1974".
Relator: Sr. José Lindoso
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
presente projeto (art. 1º),"autoriza o Govêrno do
Estado do Pará a obter e contratar, no exterior, um
empréstimo no valor de até US$ 10.000.000.,00".
2. O ofício do Chefe do Executivo do Estado do
Pará esclarece que "em princípio, está estabelecido que
o empréstimo terá aval do Tesouro, com o Banco do
Brasil na qualidade de agente, oferecendo o Estado, em
contragarantia, quotas do Fundo de Participação dos
Estados e Municípios. O emprestador estrangeiro será
escolhido mediante comparação de ofertas, sob
orientação do próprio Govêrno Federal, devendo os
prazos e condições obedecer às normas da política
econômico-financeira em vigor".
3. O mesmo documento informa que "em data de
26 de novembro de 1971, atendendo exposição de
motivos do Sr. Ministro da Fazenda, S. Ex.ª o Sr.
Presidente da República, examinando já o assunto a
nível técnico, fixou favoràvelmente a posição do Poder
Executivo Federal com relação ao empréstimo".
4. Ao processado foram anexados os
seguintes documentos principais:
a) Diário Oficial do Estado com o texto da Lei
Estadual nº 25, de 1971, que autoriza o Poder
Executivo Estadual a obter o empréstimo em pauta;
b) cópia de exposição de motivos (EM nº 454,
de 1971) do Senhor Ministro da Fazenda enviada ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
comunicando que "o Poder Executivo Federal não
tem oposição a fazer ao empreendimento";

c) cópia do Ofício nº 71/43, de 24
de novembro de 1971, da CEMPEX, informando
ao Govêrno do Estado que aquela Comissão
decidiu autorizar o início das negociações,
ressalvando que a contratação da operação em
aprêço deverá ser precedida da aprovação final
de
suas
condições
gerais
pelos
órgãos
encarregados da política econômico-financeira do
Govêrno federal.
5. A Comissão de Finanças, após examinar
detidamente os documentos e informações contidos
no processado – e que esclarecem perfeitamente
todos os detalhes da operação – opinou
favoràvelmente à matéria, apresentando, como
conclusão do seu parecer, o projeto de resolução,
ora objeto de nossa apreciação.
6. No âmbito da competência regimental e
atendidas que foram tôdas as exigências contidas no
Regimento Interno (art. 406, letras a, b e c, e art.
407, letra b) e, ainda, o estabelecido no art. 42, item
IV, da Constituição, entendemos que a proposição
está em condições de ter tramitação normal, uma
vez que é constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso,
Relator – José Sarney – Wilson Gonçalves – Emival
Caiado – Gustavo Capanema – Nelson Carneiro –
Helvídio Nunes – Antônio Carlos – Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
projeto conta com pareceres favoráveis das
Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
Votação do Requerimento nº 309/71,
lido no Expediente, de urgência para o
Projeto
de
Lei
do
Senado
nº
106/71
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(DF), que reorganiza a Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado número 106/71-DF, pendente de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e do Distrito Federal.
Sôbre a mesa, os pareceres que vão ser lidos
pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
PARECER
Nº 686, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 106, de 1971-DF, que
reorganiza a Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal, e dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Com a Mensagem nº 257, de 1971 (nº 462/71
na origem), o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, nos
têrmos do art. 51, combinado com o art. 42, inciso V,
da Constituição, projeto de lei que "reorganiza a
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal",
e dá outras providências.
2. Em exposição de motivos, anexa à
mensagem presidencial, o Senhor Governador do
Distrito Federal informa que a providência ora sob
exame impunha-se, vez que há muito "reconhecida e
proclamada como indispensável ao estabelecimento
de um eficiente e racional sistema de
policiamento para a Capital da República e
cidades a ela vinculadas". A seguir, S. Ex.ª historia a
evolução por que passou a organização policial
desde os primórdios da construção de Brasília:
os encargos concernentes à segurança pública,
inicialmente, foram confiados ao órgão específico de
Goiás, depois, transferidos para a esfera da

NOVACAP (Guarda Especial de Brasília) e, com a
inauguração da Nova Capital, a Lei nº 3.751, de
1960 – que dispõe sôbre a organização do Distrito
Federal – estabeleceu que as atividades de caráter
local ficariam sob a responsabilidade do Serviço de
Polícia Metropolitana, do Departamento Federal de
Segurança Pública. Após 1964, o Govêrno deu a
merecida atenção à matéria e a Lei nº 4.483, de 1611-64, ao reorganizar o Departamento Federal de
Segurança Pública, criou a Polícia do Distrito Federal
(art. 15), dispondo que a mesma passaria, a partir de
1966, a integrar a Secretaria de Segurança Pública,
e fixou desde logo; a estrutura provisória do nôvo
órgão. Dificuldades de vária ordem, entanto,
impediram a instalação da Secretaria de Segurança
Pública na data prevista, razão pela qual o Govêrno
voltou a cogitar da matéria quando da expedição do
Decreto-lei nº 9, de 1966, e, releva notar, sòmente
através do Decreto-lei nº 315, de 1967, a
estruturação da referida Secretaria veio a ser
definitivamente
formalizada.
Diz
o
Senhor
Governador que êste último texto legal, a
exemplo dos anteriores, não foi precedido "de
criterioso estudo do problema que intentou
solucionar, limitando-se a repetir, com ligeiras
alterações, a estrutura e as disposições constantes
da legislação que o antecedeu, notadamente a Lei nº
4.483/64".
O presente projeto, conforme esclarece a
exposição de motivos, é o resultado dos estudos
de uma comissão de alto nível especialmente
designada para tal fim, e consubstancia as
providências
consideradas
imprescindíveis
à
reestruturação e ao reequipamento do organismo
policial em tela.
3. O art. 1º dispõe sôbre a competência da
Secretaria de Segurança Pública e o art. 2º sôbre a
sua estrutura básica; declara o art. 3º que a
competência e a estrutura dos órgãos que integram a
Secretaria, bem como as atribuições do seu pessoal,
"serão definidas e regulamentadas por decreto do
Governador", no prazo de sessenta dias; a aquisição
e alienação de material, a contratação de serviços e
as obras de conservação, reparo e adaptações
de exclusivo interêsse da Secretaria serão feitas
diretamente por ela, consoante estabelece o art. 4º,
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"observado, no que couber, o disposto nas leis e
normas regulamentares atinentes a licitações" etc.,
determinando o art. 5º que as atividades
relacionadas com o transporte, conservação,
custódia, administração de imóveis etc., serão
executadas,
preferencialmente,
indiretamente,
mediante contrato de emprêsas privadas etc.
4. A proposição obedece às disposições
constitucionais que regem a matéria: a iniciativa foi
do Senhor Presidente da República, nos têrmos do
art. 57, IV; encaminhada à apreciação privativa do
Senado, nos exatos têrmos dos artigos 42, V, e 17, §
1º, e deverá ser apreciada dentro de quarenta e
cinco dias (art. 51 da Constituição).
5. Examinado o assunto com a devida atenção,
verifica-se ser o projeto jurídico e constitucional (art. 100,
III, do Regimento Interno) e estar em perfeitas condições
quanto à técnica legislativa e à regimentalidade (art. 103
do cit. Regimento), razão pela qual julgamos possa o
mesmo ter tramitação normal.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Eurico Rezende – Heitor Dias –
Gustavo Capanema – José Sarney – José Lindoso –
Accioly Filho – Helvídio Nunes – Antônio Carlos.
PARECER
Nº 687, DE 1971
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Projeto nº 106, de 1971, que reorganiza a Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal, e dá
outras providências.
Relator: Sr. Benedito Ferreira
O Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal, via
Mensagem nº 257/71 (nº 462/71 na origem), projeto de
lei que "reorganiza a Secretaria de Segurança Pública
do Distrito Federal, e dá outras providências".
A Exposição de Motivos faz um histórico da
posição do setor Segurança Pública no Distrito
Federal desde os primórdios da Nova Capital.

Observa-se que o organismo policial em
Brasília não tem sido cuidado como determinam as
boas e modernas diretrizes. Tem êle sofrido uma
série de injunções, sem adequar-se a uma estrutura
racional e eficiente.
O escopo do projeto em exame é, exatamente,
o de propiciar o instrumental administrativo de que
carece a Secretaria de Segurança Pública.
Há que se louvar o contexto da proposição:
sintético, ditando as diretrizes gerais a que deverá
obedecer a organização.
Êsse órgão do Govêrno do Distrito Federal é
profundamente modificado, estabelecendo um menor
número de relacionamentos entre o Secretário e o 1º
escalão administrativo. As competências básicas são
determinadas.
Todavia, não podemos aceitá-lo in totum.
Há, a nosso ver, pequenas imperfeições, as
quais procuraremos corrigir. Note-se que tais
imperfeições não apagam o ótimo contexto.
O § 1º do art. 2º concede ao Departamento de
Administração Geral, à Polícia Militar do Distrito
Federal e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
"relativa autonomia".
Data venia, não apreendemos o sentido da
expresão "relativa autonomia". Mesmo que exista
esta classificação de autonomia em outros textos de
lei, julgamos que ela por si só não explicita, não
define, não agrada, não demarca a autonomia. Se
isto fôr possível.
Assim sendo, sugerimos a seguinte redação:
"O Departamento de Administração Geral, a
Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, são órgãos
descentralizados, sem personalidade jurídica,
dotados de autonomia administrativa e financeira,
observado o disposto no no § 1º do art. 3º da Lei nº
4.545, de 10 de dezembro de 1964."
O texto da legislação citada é o seguinte:
"§ 1º – Cada um dos órgãos que integram a
administração descentralizada fica obrigatòriamen-
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te sujeito à supervisão e contrôle da Secretaria
interessada em sua principal atividade, sem prejuízo
da auditoria financeira, a cargo do órgão próprio da
Secretaria de Finanças."
São criados nesta proposição 2 órgãos de
deliberação coletiva: o Conselho Superior de
Informações (CONSIOP) e o Conselho de Trânsito
do Distrito Federal (CONTRANDIFE).
O primeiro é substituto de um já existente.
O de trânsito já é previsto no Código Nacional
de Trânsito, que lhe fixa a competência e atribuições.
Sendo o CONSIOP órgão de grande
importância, eis que será o encarregado do
planejamento e execução da ação policial, cremos
necessário seja inserido no diploma em apreciação a
sua competência e composição básicas.
Destarte, ficaria assim redigido o dispositivo
legal:
"Art. – Integram ainda a estrutura da
Secretaria de Segurança Pública, como órgão de
deliberação coletiva:
a) Conselho Superior de Informações
(CONSIOP);
b) Conselho de Trânsito do Distrito Federal
(CONTRANDIFE);
§ 1º – Ao CONSIOP compete:
I – estabelecer as diretrizes do sistema policial
do Distrito Federal;
II – estudar e decidir as questões disciplinares
bem como as relativas à avaliação do mérito do
Policial Civil;
III – planejamento de operações de
policiamento velado e ostensivo que envolvam o
emprêgo conjunto de efetivo da Polícia Civil, Polícia
Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal.
Art. – O CONSIOP será presidido pelo Secretário
de Segurança Pública, sendo membros natos o
Chefe do Gabinete do Secretário, o Diretor da Polícia
Civil, o Diretor do Departamento de Trânsito, o
Diretor do Departamento de Administração Geral e

os Comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal
e do e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Art. – O CONTRANDIFE terá a competência e
composição definidas em legislação específica."
Versa o art. 4º sôbre a aquisição e alienação
de material, bem como contratação de serviços e de
obras.
É êste artigo um elemento de corroboração do
§ 1º do art. 2º, cuja alteração já propusemos.
Concordamos com a necessidade da
autonomia de certos setores da Secretaria,
porquanto a peculiar natureza dos serviços de
segurança assim o exige. Legislação já existente
consagra êste princípio.
Mas, tal autonomia há que ser jungida à lei geral.
O art. 4º permite, dentro do sistema de
descentralização, que a Secretaria execute tais
serviços, restringindo, porém, quando determina a
observação do disposto nas leis atinentes a
licitações, bem como da obediência ao sistema de
contabilidade pública, "no que couber". Ora,
repetimos, é restritivo o "no que couber".
Somos pela sua supressão.
Quanto ao caput do art. 5º, permissa venia,
não nos parece de boa técnica a execução indireta
de serviços, sem que se determine, em lei, o respeito
a diplomas em vigor.
Em nossa opinião deve-se acrescentar, in fine,
o seguinte:
"..., observado o disposto na legislação vigente."
O parágrafo único do art. 5º prescreve:
"Parágrafo único – A utilização do
crédito estabelecido neste artigo fica condicionada,
em qualquer caso, ao interêsse público e às
conveniências da segurança interna."
Entendemos ser êste parágrafo a redundância
do óbvio.
Se a finalidade, a atividade precípua
da Secretaria de Segurança Pública é a de
zelar "pelo interêsse público" e atender "às
conveniências da segurança interna", porque repe-
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tir-se o que está nesta lei em seu art. 1º e em outros
tópicos legais?
Cremos que a sua eliminação é benéfica, pelo
que propomos seja extinto o parágrafo.
Julgamos ter atendido às normas da ciência
administrativa e da técnica legislativa.
Tendo em vista o número de alterações que
aqui submetemos à apreciação de nossos pares,
apresentamos, para melhor entendimento, um
substitutivo.
Regimentalmente, rigorosamente, talvez não
fôsse necessário o substitutivo, pois a redação
final incluiria, se aprovadas, as emendas aqui
apresentadas. Mas, para que a Comissão e o
Plenário tenham o perfeito conhecimento da matéria,
havemos por bem propor o seguinte:
SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 106, DE 1971
Reorganiza a Secretaria de Segurança Pública
do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – A Secretaria de Segurança Pública, SEP,
órgão integrante da estrutura básica da administração do
Distrito Federal, incumbe, no âmbito de sua jurisdição e
respeitadas as competências atribuídas por Lei a outros
órgãos de segurança:
a) planejar, coordenar, executar, controlar e
supervisionar as atividades de natureza policial,
objetivando assegurar o livre exercício dos Podêres
constituídos, a ordem e a segurança pública;
b) promover o intercâmbio policial com
organizações congêneres, nacionais ou estrangeiras;
c) proceder à apuração de infrações penais e
desempenhar quaisquer outras atribuições de polícia
judiciária;
d) colaborar na organização e execução de
serviços policiais relacionados à prevenção e
repressão da criminalidade interestadual;
e)
administrar
os
estabelecimentos
penais
e
promover
a
implanta-

ção de métodos e técnicas modernos na política
carcerária;
f) organizar, planejar e executar os serviços
concernentes à engenharia de tráfego e trânsito em
geral;
g) estruturar e executar os serviços de perícia
e identificação datiloscópica, civil e criminal;
h) executar, setorialmente, as atividades
relativas à administração de pessoal, material,
orçamento, contabilidade e outros serviços auxiliares
da Secretaria;
i) emprestar ampla cooperação às autoridades
administrativas e judiciárias, no tocante à aplicação
de medidas legais e regulamentares;
j) promover o aprimoramento cultural e
profissional dos servidores policiais, mediante a
instituição de cursos de formação, treinamento e
aperfeiçoamento funcional; e
l) desempenhar quaisquer outras atribuições
que se enquadrem no âmbito de sua competência
geral ou específica.
Art. 2º – A Secretaria de Segurança Pública
(SEP) terá a seguinte estrutura básica:
a) Gabinete do Secretário (GAB);
b) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);
c) Departamento de Trânsito do Distrito
Federal (DETRAN);
d) Departamento de Administração Geral
(DAG);
e) Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); e
f) Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
(CBDF).
Art. 3º – O Departamento de Administração
Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal são órgãos
descentralizados, sem personalidade jurídica,
dotados de autonomia administrativa e financeira,
observado o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº
4.545, de 10 de dezembro de 1964.
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Art. 4º – Integram ainda a estrutura da
Secretaria de Segurança Pública, como órgãos de
deliberação coletiva:
a) Conselho Superior de Informações e
Operações Policiais (CONSIOP); e
b) Conselho de Trânsito do Distrito Federal
(CONTRANDIFE).
Parágrafo único – Ao Conselho Superior de
Informações e Operações Policiais (CONSIOP)
compete:
I – estabelecer as diretrizes do sistema policial
do Distrito Federal;
II – estudar e decidir as questões disciplinares
bem como as relativas à avaliação de mérito do
Policial Civil; e
III – Planejar as operações de policiamento
velado e ostensivo que envolvam o emprêgo
conjunto de efetivos da Polícia Civil, Polícia Militar do
Distrito Federal e Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.
Art. 5º – O CONSIOP será presidido pelo
Secretário de Segurança Pública, sendo membros
natos o Chefe do Gabinete do Secretário, o Diretor
da Polícia Civil, o Diretor do Departamento de
Trânsito,
o
Diretor
do
Departamento
de
Administração Geral e os Comandantes da Polícia
Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal.
Art. 6º – O CONTRANDIFE terá a
competência e composição definidos em legislação
específica.
Art. 7º – A estrutura e a competência dos
órgãos que integram a Secretaria de Segurança
Pública, bem como as atribuições de seu pessoal,
serão definidas e regulamentadas por Decreto do
Governador do Distrito Federal, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta
lei.
Art. 8º – A aquisição e alienação de material a
contratação de serviços e as obras de conservação,
reparo e adaptações de exclusivo, interêsse da
Secretaria serão feitas diretamente pela SEP,
observado o disposto nas leis e normas
regulamentares atinentes a licitações, bem como ao
sistema de contabilidade pública, mantida, nesses
casos, a subordinação hierárquica ao Governador do
Distrito Federal.

Art. 9 – As atividades relacionadas com o
transporte, conservação, custódia, administração de
imóveis e outras assemelhadas serão, de
preferência, executadas indiretamente, mediante o
contrato de emprêsas privadas especializadas,
observado o disposto na legislação vigente.
Art. 10 – As despesas decorrentes da
execução desta lei serão atendidas pelas dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal.
Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12 – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 26 de novembro de
1971. – Cattete Pinheiro, Presidente – Benedito
Ferreira, Relator – Fernando Corrêa – Saldanha
Derzi – Osires Teixeira – Antônio Fernandes –
Adalberto Sena.
PARECER
Nº 688, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 106, de 1971 DF, que
reorganiza a Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal, e dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O presente projeto, que reorganiza a
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
e dá outras providências, retorna ao exame desta
Comissão, face à apresentação de um Substitutivo,
pela Comissão do Distrito Federal, que aprovou o
parecer do Relator, o ilustre Senador Benedito
Ferreira.
2. A primeira alteração introduzida diz respeito à
expressão "relativa autonomia", constante do § 1º do
artigo 2º Entende o Senador Benedito Ferreira que ela,
por si só, "não explicita, não define, não demarca a
autonomia" que os órgãos mencionados no texto
devem ou não ter. Sugere a sua substituição pela
seguinte: "autonomia administrativa e financeira,
observado o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 4.545,
de 10 de dezembro de 1964". Êsse preceito estabelece
que "cada um dos órgãos que integram a
administração descentralizada fica obrigatòriamente su-
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jeito à supervisão e controle da Secretaria
interessada em sua principal atividade, sem prejuízo
da auditoria financeira, a cargo do órgão próprio da
Secretaria de Finanças".
O projeto, assim, dá ao Departamento de
Administração Geral, à Polícia Militar e ao Corpo de
Bombeiros "relativa autonomia", seguindo orientação
do Decreto-lei nº 200 (artigo 172), que dispõe sôbre
a gradação da autonomia de tais órgãos.
3. A segunda alteração, de acôrdo com o parecer
da Comissão do Distrito Federal, relativa ao § 2º do
artigo 2º do projeto, que diz integrarem, também, a
estrutura da Secretaria, como órgãos de deliberação
coletiva, o Conselho Superior de Informações e
Operações Policiais (CONSIOP) e o Conselho de
Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE), cuja
estrutura, competência e atribuições do seu pessoal
serão, nos têrmos do artigo 3º do projeto, definidas e
reguladas por decreto do Governador.
Por entender que o primeiro dêsses órgãos
substitui outro já existente (CONTRANDIFE) e sendo
o segundo (CONSIOP) "órgão de grande
importância", o Senador Benedito Ferreira considera
indispensável, desde logo, a fixação da sua
competência e composição básicas.
O projeto, assim, propõe que a estrutura,
competência e atribuições de pessoal dêsses órgãos
sejam definidas e reguladas por decreto do Governador,
o que, sem dúvida, dá maior elasticidade administrativa
ao Govêrno. O Substitutivo, no entanto, fixa, desde logo,
as referidas competências, estruturas etc., o que o torna
mais rígido.
4. A terceira modificação atinge o artigo 4º do
projeto: o Substitutivo propõe seja suprimida do seu
texto a expressão "no que couber". O artigo versa
sôbre a aquisição e alienação de material,
contratação de serviços e obras de conservação, as
quais serão feitas diretamente pela Secretaria,
"observado, no que couber, o disposto nas leis e
normas regulamentares atinentes a licitações".
5. Outra modificação (quarta) dirige-se ao
artigo 5º, caput, que trata da execução indireta, por
emprêsas privadas especializadas, das ativida-

des relacionadas com o transporte, conservação,
custódia etc. O Substitutivo propõe que essas
atividades sejam, de preferência, executadas
indiretamente e inclui, in fine do artigo, o seguinte:"...
observado o disposto na legislação vigente".
6. O parágrafo único do artigo 5º (quinta
alteração) subordina a utilização do critério de
execução indireta de atividades "ao interêsse público
e às conveniências da segurança interna". O
Substitutivo propõe a eliminação do parágrafo,
entendendo que essa ressalva já é inerente
à
atividade
da
Secretaria
de
Segurança
Pública, sendo o parágrafo, assim, inócuo e
redundante.
7. Como se verifica, nenhuma das alterações
(5) constantes do Substitutivo pode ser considerada
injurídica ou inconstitucional. Enquanto o projeto
adota uma linha mais flexível de conduta, o
Substitutivo prefere modalidade mais rígida. Tratase, assim, de decisão relativa ao mérito da matéria,
de escolha a ser feita pelo Senado.
8. No âmbito da competência regimental desta
Comissão, nada temos a opor ao Substitutivo, que
consideramos jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de
1971. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson
Gonçalves, Relator – Eurico Rezende – José Lindoso
– Helvídio Nunes – Emival Caiado – Antônio Carlos –
José Sarney – Heitor Dias – Nelson Carneiro –
Gustavo Capanema.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão o projeto com pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito
Federal favoráveis, êste nos têrmos do Substitutivo
que oferece.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência
regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o
projeto, nos têrmos do art. 338, item XVI, do
Regimento Interno.
Aprovado Substitutivo e estando a matéria em
regime de urgência, proceder-se-á imediatamente à
apreciação do substitutivo, em turno suplementar, de
acôrdo com o art. 288 do Regimento Interno.
Sôbre a mesa, emenda que vai ser lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
Ao Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei
do Senado nº 106 de 1971, que reorganiza a
Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal,
e dá outras providências.
I – O art. 3º do Substitutivo ao PLS nº 106. de
1971-DF, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º – O Departamento de Administração
Geral, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal são órgãos autônomos, observado o
disposto no art. 172 do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967."
II – Suprimam-se o parágrafo único do art. 4º;
os arts. 5º e 6º e acrescente-se, após o art. 4º,
renumerando-se os demais, o seguinte artigo:
"Art. 5º – O CONSIOP e o CONTRANDIFE
terão competência e composição definidas em
legislação ou regulamentação específicas."
III – Dê-se ao art. 7º, que passa a 6º, a
seguinte redação:
"Art. 6º – Ressalvado o disposto no artigo
anterior, a estrutura e a competência dos órgãos que
integram a Secretaria de Segurança Pública, bem
como as atribuições de seu pessoal serão definidas
e regulamentadas por Decreto do Governador do
Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da publicação desta lei."
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971. – Ruy Santos.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Santos, para
justificar a emenda.
O SR. RUY SANTOS (para justificação. Sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, à Mensagem
do Sr. Presidente da República, reorganizando a
Secretaria de Segurança do Distrito Federal, a douta
Comissão do Distrito Federal apresentou substitutivo
que ordenou melhor a matéria e afastou certas
incongruências existentes.
Acho, porém, do meu dever, acrescentar uma
expressão ao art. 3º do Substitutivo, onde se dizia,
no projeto inicial, "autonomia relativa" e o
Substitutivo retirou a palavra "autonomia". A emenda
ao art. 3º mantém quase a mesma redação do
Substitutivo, que diz: "o Departamento de
Administração Geral, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal são órgãos
autônomos..."; agora, acrescente-se: "observado o
disposto no art. 172 do Decreto-lei nº 200, de 25-21967," que trata da organização administrativa.
No outro dispositivo, o Substitutivo estabelece a
competência do CONSIOP – Conselho Superior de
Informações e Operações Policiais – e, no artigo
seguinte, estabelece que o CONTRANDIFE – eu tenho
horror a essas siglas! – que é o Conselho de Trânsito do
Distrito Federal, trata da competência e da composição
definidas em legislação. Para não ficar, na lei,
regulamentação sôbre um e, quanto ao outro, mandando
aplicar legislação, a emenda propõe, no art. 5º:
"O CONSIOP e o CONTRANDIFE terão
competência e composição definidas em legislação
ou regulamentação específicas."
No art. 7º, o projeto diz: " A estrutura e a
competência dos órgãos que integram a Secretaria
de Segurança serão definidos e regulamentados por
decreto".
Como o artigo faz referência ao CONSIOP e
ao CONTRANDIFE, que têm dispositivo à parte e
integram aquêles órgãos desde antes do dispositivo
do Estatuto, a emenda acrescerá "Ressalvado o
disposto no artigo anterior"; quer dizer, quanto ao
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CONSIOP e ao CONTRANDIFE, como está no
projeto; e o restante: "a estrutura e a competência
dos órgãos que integram a Secretaria de Segurança
Pública, bem como as atribuições de seu pessoal,
serão definidas e regulamentadas por decreto do
Governador do Distrito Federal, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da publicação desta
lei."
Esta, a justificação da emenda que tomei a
liberdade de apresentar à consideração das doutas
Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão o substitutivo e a emenda em turno
suplementar. Não havendo quem queira manifestarse, encerro a discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson
Gonçalves, a quem cabe pronunciar-se, em nome da
Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
Emenda.
O SR. WILSON GONÇALVES (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
o projeto de lei, submetido pelo Sr. Presidente da
República ao Senado Federal, visa à reorganização
da Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal.
A matéria, inicialmente, foi levada ao
conhecimento da Comissão de Constituição e
Justiça, que, no limite de sua competência, concluiu
que o projeto era constitucional e jurídico.
Indo a proposição à Comissão do Distrito
Federal, esta achou por bem apresentar substitutivo
ao projeto inicial.
Examinando, posteriormente, a matéria, a
Comissão de Constituição e Justiça também se
pronunciou favoràvelmente ao substitutivo, por
entender que era, como o projeto, constitucional e
jurídico.
Evidentemente,
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, o que há é apenas uma questão
de critério ou de orientação legislativa: enquanto
o projeto inicial preferiu a reestruturação em
têrmos apenas das determinações genéricas, o
substitutivo da douta Comissão do Distrito Federal
contém especificações de órgãos e de suas compe-

tências, o que é realmente aceitável do ponto de
vista da técnica legislativa.
Agora, o nobre Senador Ruy Santos submete
à nossa apreciação, por intermédio da Mesa, a
emenda que estamos discutindo. Verifiquei o seu
texto em confronto com o projeto inicial e com o
substitutivo da douta Comissão do Distrito Federal e
o que pude concluir foi que se tratava de um meio
têrmo, entre as disposições genéricas do projeto
inicial e as determinações ou normas específicas do
substitutivo da douta Comissão do Distrito Federal. A
emenda visa chegar a um meio têrmo, não tanto a
um extremo nem tanto a outro extremo.
Evidentemente que ela revela, ainda, uma
terceira tendência, dentro dos critérios que podem
ser adotados na fixação de um órgão da
administração pública.
Nessas condições, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, em nome da Comissão de Constituição e
Justiça, devo salientar que entendo ser a emenda
também constitucional e jurídica.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Como cabe também à Comissão do Distrito Federal
pronunciar-se sôbre a matéria, concedo a palavra ao
nobre Senador Benedicto Ferreira, que, em nome do
órgão técnico, opinará.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Sr. Presidente,
estando ausente o nobre Senador Benedito Ferreira,
designo Relator da matéria o nobre Senador Osires
Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires
Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (sem revisão do
orador ): – Sr. Presidente Srs. Senadores, visaram
as emendas apresentadas pelo eminente Senador
Ruy Santos uma modificação no art. 3º do
substitutivo oferecido ao projeto que reorganiza a
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
Em verdade, as emendas visam tão
sòmente
dar,
eventualmente,
maior
elasticidade ao Govêrno., do Distrito Federal,
quando organizar o Departamento de AdministraçãoGeral. É isso que o substitutivo já preconizava: os

– 801 –
organismos que devessem compor o Departamento
de Administração Geral. Conquanto a emenda
dá
relativa
liberdade
ao
Governador
do
Distrito Federal para organizar o Departamento
de Administração Geral, todavia subordina
essa organização ao disposto no artigo 17
do Decreto-lei nº 200, de fevereiro de 1967,
razão por que a Comissão do Distrito Federal
nada vê de inconveniente na aprovação do art.
3º.
Com a aprovação do art. 3º, nessa redação
ficarão automàticamente suprimidos o parágrafo
único do art. 4º e os artigos 5º e 6º, apresentando
mais S. Ex.ª, o Líder da Maioria, um artigo 5º, com a
seguinte redação:
"Artigo 5º – O CONSIOP e o CONTRANDIFE
terão competência e composição definidas em
legislação ou regulamentação específicas."
A emenda visa tão-sòmente incluir o Conselho
de Trânsito do Distrito Federal na regulamentação
específica que se baixará em relação à sua
composição.
Também nada vê de anormal a Comissão do
Distrito Federal a propósito do assunto e acrescenta
mais o art. 6º que:
"ressalvado o disposto no artigo anterior, a
estrutura e a competência dos órgãos que integram a
Secretaria de Segurança Pública, bem como as
atribuições de seu pessoal, serão definidas e
regulamentadas por Decreto do Governador do
Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da publicação desta lei."
Embora a Comissão do Distrito Federal,
Sr. Presidente, reconheça que o substitutivo
apresentado ao Plenário daquela Comissão, pelo
Relator da matéria, Senador Benedicto Ferreira,
atendia e atende plenamente às necessidades
do Govêrno do Distrito Federal, entendendo,
também, que a modificação postulada pelo eminente
Líder da Maioria, em transferindo – diríamos
assim – tôda a carga de responsabilidade da
regulamentação e da definição de atribuições de
pessoal ao próprio Govêrno do Distrito Federal, que
o fará através de decreto, a Comissão do Distrito Fe-

deral não achou nenhuma incompatibilidade nem
dificuldade de se aprovar desta maneira, eis que, a
despeito das modificações pretendidas, continua a
Comissão do Distrito Federal com as condições de
manter a fiscalização a propósito da execução da lei
que se irá aprovar. Eis por que a Comissão aprova
as emendas apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Os pareceres das doutas Comissões de Constituição
e Justiça e do Distrito Federal foram favoráveis à
emenda.
Em votação o substitutivo, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria irá à Comissão de Redação.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra, para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO – (para uma
declaração de voto. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, para urna simples declaração: a
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro votou
contra a Emenda Ruy Santos, porque defere ao
Governador da Cidade mais podêres do que
normalmente lhe seria licito na feitura da legislação.
Apenas por isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 310, DE 1971
Nos têrmos do art. 359, combinado
com o parágrafo único do art. 358 do
Regimento
Interno,
requeiro
dispen-
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sa de publicação, para imediata discussão e votação
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 43/71, que aprova o texto do Protocolo sôbre o
Estatuto dos Refugiados, adotado em Nova Iorque a
31 de janeiro de 1967, e dá autorização para que o
Brasil possa aderir ao Protocolo, bem como retirar as
reservas feitas aos artigos 15 e 17, §§ 1º e 3º, da
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971. – Ruy Santos
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Passa-se, em conseqüência, à imediata apreciação
da redação final.
O Sr. 1º-Secretário lerá a redação final.
É lida a seguinte redação final:
PARECER
Nº 689, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 43,
de 1971 (nº 53-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 1971
(nº 53-B/71, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Protocolo sôbre o Estatuto dos
Refugiados, adotado em Nova Iorque a 31 de janeiro
de 1967, e dá autorização para que o Brasil possa
aderir ao Protocolo, bem como retirar as reservas
feitas aos artigos 15 e 17, §§ 1º e 3º, da Convenção
relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
Relator – Cattete Pinheiro – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 689, DE 1971
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 43, de 1971 (nº 53-B/71, na Câmara
dos Deputados).
Faço
saber
que
o
Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu ...................................

...................., Presidente
promulgo o seguinte:

do

Senado

Federal,

DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971
Autoriza o Govêrno da República Federativa
do Brasil a aderir ao Protocolo sôbre o Estatuto dos
Refugiados, adotado em Nova Iorque em 31 de
dezembro de 1967, e a substituir ressalvas à
Convenção de 1951, sôbre o mesmo Estatuto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Govêrno da República Federativa
do Brasil autorizado a aderir ao Protocolo, ora
aprovado, sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado
em Nova Iorque, em 31 de dezembro de 1967,
mantida a ressalva ao § 2º do art. 17 da Convenção
de 1951, sôbre o mesmo Estatuto.
Art. 2º – É, ainda, o Brasil autorizado a
substituir
as
reservas
feitas,
através
do
Decreto Legislativo nº 11, de 1960, aos arts. 15 e 17,
§§ 1º e 3º, da Convenção, de 1951, sôbre o Estatuto
dos Refugiados, por uma declaração interpretativa
no sentido de que os refugiados gozarão do
tratamento concedido aos estrangeiros em geral,
excetuado o preferencial concedido aos portuguêses,
em virtude do Tratado de Amizade e Consulta de
1953 e do art. 199 da Emenda Constitucional nº 1,
de 1969.
Art. 3º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão a redação final.
Se nenhum Senador quiser usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai a promulgação.
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Sôbre a mesa, a redação final do Projeto de entação do Govêrno Federal, destinado a
Resolução nº 64/71. Vai ser lida pelo Sr. 1º- complementar o programa de investimentos na
Secretário.
infra-estrutura econômica estadual, no período
É lida a seguinte redação final:
1972/74.
Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes
PARECER
Nº 690, DE 1971
e têrmos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
taxa de juros e condições admitidas pelo Banco
da Comissão de Redação, apresentando a Central do Brasil para registro de financiamentos da
redação final do Projeto de Resolução nº 64, de
espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais
1971.
prescrições, condições e exigências normais dos
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
órgãos
encarregados
da
política
A Comissão apresenta a redação final do econômico-financeira do Covêrno Federal, e, ainda,
Projeto de Resolução nº 64, de 1971, que autoriza o o disposto na Lei Estadual nº 25, de 1971, publicada
Govêrno do Estado do Pará a obter e contratar no
exterior um empréstimo, no valor de até no Diário Oficial do Estado do dia 29 de novembro de
US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares 1971.
norte-americanos),
a
ser
utilizado
na
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
complementação do programa de investimento na de sua publicação.
infra-estrutura econômica estadual no período de
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
1972/1974.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de Em discussão a redação final.
Se nenhum Senador quiser usar da palavra,
1971. – Antônio Carlos, Presidente – Cattete
Pinheiro, Relator – José Lindoso.
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
ANEXO AO PARECER
Em votação a redação final. (Pausa.)
Nº 690, DE 1971
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
Redação final do Projeto de Re-solução nº 64, permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. A matéria vai à promulgação.
de 1971.
Sôbre a mesa, a redação final do Projeto de
Faço saber que o Senado Federal aprovou, Lei do Senado nº 106, de 1971 – DF, que vai ser lida
nos têrmos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
eu, ..........................................., Presidente, promulgo pelo Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte redação final:
a seguinte:
RESOLUÇÃO
Nº , DE 1971

PARECER
Nº 691, DE 1971

Autoriza o Govêrno do Estado do Pará a obter
da Comissão de Redação, apresentando a
e contratar no exterior um empréstimo, no valor de
até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares redação final do Projeto de Lei do Senado nº 106, de
norte-americanos),
a
ser
utilizado
na 1971 – DF.
complementação do programa de investimentos na
infra-estrutura econômica estadual no período
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
1972/74.
A Comissão apresenta a redação final do
O Senado Federal resolve:
Projeto de Lei do Senado nº 106, de 1971 – DF, que
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Pará reorganiza a Secretaria de Segurança Pública do
autorizado a obter e contratar, no exterior, um Distrito Federal, e dá outras providências.
empréstimo no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
milhões de dólares norte-americanos), acrescido de
juros, com emprestador estrangeiro que será 1971. – Antônio Carlos, Presidente – Cattete
escolhido mediante comparação de ofertas, sob ori- Pinheiro, Relator – José Lindoso.
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ANEXO AO PARECER
Nº 691, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 106, de 1971-DF, que reorganiza a Secretaria de
Segurança
Pública,
órgão
integrante
da
administração do Distrito Federal, e dá outras
providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – À Secretaria de Segurança Pública –
SEP, órgão integrante da estrutura básica da
administração do Distrito Federal, incumbe, no
âmbito de sua jurisdição e respeitadas as
competências atribuídas por Lei a outros órgãos de
segurança:
a) planejar, coordenar, executar, controlar e
supervisionar as atividades de natureza policial,
objetivando assegurar o livre exercício dos Podêres
constituídos, a ordem e a segurança pública;
b) promover o intercâmbio policial com
organizações.
congêneres,
nacionais
ou
estrangeiras;
c) proceder à apuração de infrações penais e
desempenhar quaisquer outras atribuições de polícia
judiciária;
d) colaborar na organização e execução de
serviços policiais relacionados à prevenção e
repressão da criminalidade interestadual;
e) administrar os estabelecimentos penais e
promover a implantação de métodos e técnicas
modernas na política carcerária;
f) organizar, planejar e executar os serviços
concernentes à engenharia de tráfego e trânsito em
geral;
g) estruturar e executar os serviços de perícia
e identificação datiloscópica, civil e criminal;
h) executar, setorialmente, as atividades
relativas à administração de pessoal, material,
orçamento, contabilidade e outros serviços auxiliares
da Secretaria;
i) emprestar ampla cooperação às autoridades
administrativas e judiciárias, no tocante à aplica-

ção de medidas legais e regulamentares;
j) promover o aprimoramento cultural e
profissional dos servidores policiais, mediante a
instituição de cursos de formação, treinamento e
aperfeiçoamento funcional; e
l) desempenhar quaisquer outras atribuições
que se enquadrem no âmbito de sua competência
geral ou específica.
Art. 2º – A Secretaria de Segurança Pública
(SEP) terá a seguinte estrutura básica:
a) Gabinete do Secretário (GAB);
b) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);
c) Departamento de Trânsito do Distrito
Federal (DETRAN);
d) Departamento de Administração Geral
(DAG);
e) Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ; e
f) Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
(CBDF).
Art. 3º – O Departamento de Administração
Geral, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal são órgãos autônomos, observado o
disposto no art. 172 do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
Art. 4º – Integram ainda a estrutura da
Secretaria de Segurança Pública, como órgãos se
deliberação coletiva:
a) Conselho Superior de Informações e
Operações Policiais (CONSIOP); e
b) Conselho de Trânsito do Distrito Federal
(CONTRANDIFE).
Art. 5º – O CONSIOP e o CONTRANDIFE
terão competência e composição definidas em
legislação ou regulamentação especificas.
Art. 6º – Ressalvado o disposto no
artigo anterior, a estrutura e a competência
dos órgãos que integram a Secretaria de
Segurança Pública, bem como as atribuições
de seu pessoal, serão definidas e regulamentadas
por
decreto
do
Governador
do
Distrito
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Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de publicação desta lei.
Art. 7º – A Secretaria de Segurança Pública
fará, diretamente, a aquisição e alienação de
material, a contratação de serviços e as obras de
conservação, reparo e adaptações de seu exclusivo
interêsse, observado o disposto nas leis e normas
regulamentares atinentes a licitações, bem como ao
sistema de contabilidade pública, mantida, nesses
casos, a subordinação hierárquica ao Governador do
Distrito Federal.
Art. 8º – As atividades relacionadas com o
transporte, conservação, custódia, administração de
imóveis e outras assemelhadas serão, de
preferência, executadas indiretamente, mediante o
contrato de emprêsas privadas especializadas,
observado o disposto na legislação vigente.
Art. 9º – As despesas decorrentes da
execução desta lei serão atendidas pelas dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal.
Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
A matéria irá à sanção.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) –
Tem a palavra, como Líder, o nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder
da minoria. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, pedi a palavra para solicitar a V. Ex.ª que

mande incorporar nos Anais do Senado o discurso
pronunciado na Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos, no dia 1º de novembro findante, pelo Sr.
Deputado F. Bradford Morse.
Reproduz êste ilustre parlamentar, tão ligado
ao Brasil por laços afetivos, á oração pronunciada no
Inter-American Bar Association pelo Embaixador
João Augusto de Araujo Castro.
Rogo a V. Ex.ª que se digne mandar traduzir
êsse documento para que possa chegar ao
conhecimento de todos os brasileiros que tenham a
possibilidade de ler o Diário do Congresso Nacional
e, no futuro, consultá-lo.
A oração do Embaixador Araujo Castro, como
sempre, é peça da maior valia e S. Ex.ª termina com
estas palavras que bem traduzem o conteúdo de sua
oração:
"As
nações
latino-americanas
podem
renunciara muita coisa. Não podem, contudo,
renunciar a seu futuro."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DISCURSO, TRADUZIDO, DO DEPUTADO F.
BRADFORD MORSE, QUE É INCORPORADO AOS
ANAIS DO SENADO, NA CONFORMIDADE DA
SOLICITAÇÃO DO SENADOR NELSON CARNEIRO
AO SR. PRESIDENTE.
"CÂMARA DOS DEPUTADOS
A América Latina em Transformação num
Mundo em Transformação – Sua Excelência F.
Bradford Morse (Deputado Federal pelo Estado de
Massachusetts) – Segunda-feira, 1º de novembro de
1971.
DEPUTADO MORSE – Senhor Presidenta,
gostaria de compartilhar com meus colegas
o
discurso
pronunciado
na
Associação
Interamericana de Advogados, na última semana,
por Sua Excelência J. A. de. Araújo Castro,
Embaixador do Brasil junto ao Govêrno dos Estados
Unidos. É um dos primeiros e principais
pronunciamentos de Sua Excelência desde sua
chegada a Washington em maio passado, e
representa, na minha opinião, uma análise profunda
dos obstáculos que as nações latino-americanas te-
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rão de superar, no seu caminho para o progresso e
desenvolvimento, de modo a enfrentar os problemas
sociais, econômicos e políticos.
Sua Excelência o Embaixador Castro há
muito vem prestando relevantes serviços a seu
País e, principalmente, por sua atuação junto à
ONU, como representante do Brasil, considero
essa análise sôbre a América Latina da
maior relevância para os Senhores Deputados.
Anexo, envio o discurso de Sua Excelência
para
ser
transcrito
no
"Diário
do
Congresso".
"A AMÉRICA LATINA EM TRANSFORMAÇÃO
NUM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO".
(Palestra do Embaixador do Brasil, João
Augusto de Araújo Castro, num almôço da
Associação Interamericana de Advogados, em 12 de
outubro de 1971, Washington, D.C.)
Em primeiro lugar, desejo agradecer-vos
o amável e generoso convite e a oportunidade de
dirigir-me
à
Associação
Interamericana
de
Advogados, instituição que tem prestado serviços
tão relevantes à causa de uma melhor e
mais estreita cooperação entre os juristas
e os advogados das Américas. Considero de
bom augúrio que minha presença entre vós
coincida com a comemoração do dia de Colombo –
data das mais gratas para todos nós e hoje,
como
sempre,
momento
adequado
para
reflexões sôbre o passado e indagações sôbre o
futuro.
Permiti-me falar-vos, sucintamente, sôbre o
tema "A América Latina num mundo em
transformação", ou antes, "Uma América Latina em
transformação num mundo em transformação".
Ambos os têrmos da equação são dinâmicos
e mutáveis, o que tomaria vã e sem sentido
a tentativa de imobilizar qualquer um dêles, a bem
da clareza ou num esfôrço de simplificação.
Os fenômenos políticos e sociais nunca são simples,
por mais forte que seja a nossa convicção de que o
espírito humano abomina a complexidade. O mundo
está longe de ser simples nos tempos que cor-

rem e a América Latina é, de qualquer maneira, a
quinta-essência da complexidade por apresentar um
modêlo de complexidade em cuja composição
figuram, como agravantes, o subdesenvolvimento e a
agitação social. Os que tomam, a qualquer custo, o
partido da simplicidade e da simplificação deveriam
deixar para trás a questão da América Latina.
Ninguém será capaz de fazer do caso
latino-americano um caso linear, por mais tenazes
que, sejam suas tentativas nesse sentido.
Êste verão de Washington que acabamos de
viver poderá vir ainda a ser lembrado na História
como, o verão da transição, pois foi um verão no
decorrer do qual muitos dogmas foram quebrados:
dogmas políticos, dogmas financeiros, dogmas
monetários. Julho e agôsto podem ter sido pouco
mais que ajustamentos a determinadas realidades,
mas é de pura conveniência que nos esforcemos
com seriedade por definir, identificar e caracterizar
as realidades da situação atual, nas quais fomos
chamados a viver. Os raciocínios, premissas e
suposições de apenas três meses atrás, deixaram
hoje de ser válidos, suplantados que foram pela
lógica, pelo impacto ou pela fôrça dos
acontecimentos. Os novos planos e sistemas
anunciados em julho e agôsto determinarão, não
apenas conseqüências econômicas e políticas, de
transcendental importância. Precipitarão – e já estão
precipitando – tremendas mudanças psicológicas, de
atitudes, posições e padrões de comportamento
internacional. Quebraram-se dogmas e até que se
criem novos, prevalecerá a impressão de que tudo é
válido, tudo é lícito e admissível nessa era de
transição. O mundo e o dólar dificilmente voltarão a
ser exatamente o que eram.
Isso pode marcar o fim de um período
de após-guerra que se estendeu além das medidas,
além das expectativas e mesmo além do razoável.
Nesse contexto, a emergência do Japão e
da Alemanha como grandes nações – ainda que
não num sentido estritamente militar – bem
pode simbolizar o fim dêsse período de após-guerra.
Pode ser que estejamos vivendo as dores
que prenunciam o nascimento de um nôvo mundo, e
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desejemos fazer dêle um mundo de Esperanças.
Pode,
ser
que
estejamos
num
inundo
pré-Dumbarton-Oaks e num nôvo estágio préBretton-Woods. O Poder é fluído e volátil por
natureza; mas continua sendo a medida-padrão
pela qual se aferem os atos dos homens e os das
nações. Podemos estar entrando num período
que se assemelhará bastante ao de 1945-1948,
que estabeleceu as bases para o período de apósguerra que acabamos de deixar para trás. O mundo
está a transformar-se e nunca mais voltará a ser o
que era. E, hoje, minha pergunta é a seguinte:
"Como reagirá a América Latina a essas
transformações?" Em outras palavras, "A América
Latina estará preparada para desempenhar um papel
significativo na moldagem do mundo do futuro?" Ou
de forma ainda mais contundente: "Demonstrará a
América Latina vontade política , de desempenhar tal
papel?" Pois o problema não é apenas de Poder. É,
igualmente,
um
problema
de
vontade
e
determinação.
Alguns acontecimentos recentes poderiam
convencer-nos de que essa vontade política está
vindo à tona. A posição assumida pelas nações
latino-americanas em Buenos Aires, frente às novas
medidas econômicas dos Estados Unidos, poderia
ser citada como exemplo. A experiência tem,
entretanto, demonstrado que essa vontade política,
mesmo quando se materializa, pode não ser
suficiente quando confrontada com duras realidades
nos campos político e monetário. Tôda ação
empreendida dentro da UNCTAD situa-se nesse
caso.
Não sei quantos dentre vós estarão
familiarizados com as iniciativas adotadas pelas
nações latino-americanas, com a única exceção
de Cuba, no quadro do item do "Fortalecimento
da Segurança Internacional". O projeto de resolução
conjunto,
apresentado
pelas
nações
da
América Latina naquela ocasião, é a contrapartida
política da posição assumida por aquêles mesmos
países sôbre questões econômicas e financeiras
no "Consenso de Viria dei Mar". No entanto,
essa posição comum de alta significação na história
diplomática da América Latina, foi amplamente

ignorada pela imprensa americana, pela opinião
pública continental, de modo geral e, finalmente, o
que é ainda mais surpreendente, pelos próprios
Governos que autorizaram a assinatura do
documento. Em outras palavras, as idéias – e idéias
muito importantes – ali estavam, mas a vontade
política andava distante. Seria possível dizer que as
nações latino-americanas estão relutando em dar o
passo crucial que as levará da platéia ao palco; onde
o grande drama está sendo representado por um
círculo reduzido de drarnatis personae. Um
continente inteiro, num mundo que, afinal de contas,
não tem mais de cinco continentes, não pode
resignar-se a ser uma testemunha passiva da
história em formação.
O projeto latino-americano tornou-se o cerne e
a essência da Declaração sôbre o Fortalecimento da
Segurança Internacional, finalmente aprovada pela
Assembléia-Geral do Vigésimo Quinto Aniversário, e
essa Declaração, sem dúvida o mais significativo
documento produzido pela Organização, desde a
assinatura da Carta de São Francisco, enunciou
alguns. princípios que têm um especial significado na
situação fluida de hoje. Desejo ressaltar o princípio
da estreita e íntima correlação existente entre os
conceitos
de
Segurança
Internacional,
Desarmamento e Desenvolvimento Econômico, na
medida em que progressos sensíveis em qualquer
dêsses campos resultarão em algum progresso em
cada um dos outros, da mesma forma que um
impasse continuado em qualquer dêsses setores
impedirá que qualquer dos outros continue a
progredir de modo significativo. As nações
latino-americanas protestaram enèrgicamente contra
um processo indisfarçável de Congelamento do
Poder Mundial, que tende a transformar a
Organização Internacional numa espécie de Instituto
Internacional de Tecnologia ou num capítulo ineficaz
da Cruz Vermelha Internacional. Protestaram contra
a desvalorização dos grandes ideais e concepções
da Carta. Viram a Paz ser rebaixada à Detenta
e viram o desarmamento Geral e Completo ser
rebaixado a Contrôle de Armamentos. Identificaram
uma tendência para relegar ao segundo plano
as grandes questões da Paz e Segurança Inter-
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nacionais e a concentrar os esforços das Nações
Unidas nas chamadas "novas tarefas" da Ciência,
Tecnologia, População, Conservação do Meio
Ambiente; Narcóticos "et coetera". E viam que, mais
e mais, parecia despontar uma esdrúxula e
rebarbativa doutrina de soberania limitada, a oferecer
uma justificativa conveniente, embora obsoleta para
o estabelecimento de "esferas de influência".
Naquela ocasião as nações latino-americanas
proclamaram sua adesão aos Propósitos e Princípios
da Carta de São Francisco, com ênfase especial no
princípio da igualdade soberana dos Estados. Assim
como a defesa dos direitos e garantias individuais é
de mais direto interêsse para os indivíduos que para
os Estados, pode-se afirmar que a defesa dos
Propósitos e Princípios da Carta é mais vitalmente
importante para os pequenos e médios Estados do
que para os poderosos, que sempre disporão de
outros meios para preservar sua segurança nacional.
É essencial, embora não seja suficiente,
reafirmar êste princípio da "igualdade soberana dos
Estados". Não basta dizer que todos os Estados são
iguais, mesmo quando as grandes potências estejam
dispostas a abster-se de flagrantes violações de tais
princípios. Mesmo se – e podemos estar ainda; bem
distantes dessa meta – todos os Estados forem
colocados em pé de igualdade, no que diz respeito
ao status legal e jurídico, é óbvio que êsse pé de
igualdade
repousa
em
desequilíbrios
e
desigualdades de fato, que distorcem a equação
legal em seu conjunto.
Uma declaração de soberania não é suficiente
se não fôr acompanhada do surgimento de
condições que tornem possível e praticável o pleno
exercício dessa soberania. Um país polìticamente
independente mas econômicamente pobre terá,
na realidade, pouco mais que um soberano direito
à pobreza. Nossa finalidade é ilustrar o fato de que
o progresso nos campos político e jurídico pode
ser inexpressivo e conter os germes de seu
próprio malôgro se não fôr simultâneamente
seguido
e
complementado
pelo
pro-

gresso social. O direito à soberania pressupõe direito
ao pleno exercício dessa soberania, num contexto
real e não apenas num contexto legal Essa foi a
posição adotada pelas nações latino-americanas há
menos de um ano, com relação aos problemas
mundiais.
Tal posição é válida e adequada no presente
momento. Paz é algo mais que "um tolerável estado
de beligerância". Desarmamento é algo mais que
"uma
tolerável
corrida
armamentista"
e
Desenvolvimento deveria ser mais que um "tolerável
estado de pobreza".
Dissemos que é bem possível estarmos
agora num estágio pré-Dumbarton-Oaks e préBretton-Woods, depois de havermos vivido os dias
agitados do "verão da transição". Dogmas estão
caindo e novas concepções emergem com vigor, e
ímpeto, não completamente imunes ao conceito
de Poder. É essencial que o planejamento do futuro
do homem seja proposto, agora, com imaginação
e criatividade. Encaremos com determinação
a necessidade de rever a Carta de São
Francisco, com vistas a adaptá-la às presentes
necessidades dos homens e das nações. A Carta
da Organização deveria ser mais que um Tratado
de Paz, tal como é, num certo sentido, a
Carta vigente. Deveria ser mais que o fim de
uma guerra, ou mesmo o fim de um período
de após-guerra. Deveria ser o princípio de uma nova
paz.
Agora é chegado o momento de pensar e de
executar. É imperioso que uma Carta Revista, que
incorpore novas idéias e novos conceitos,
beneficiando-se das experiências e frustrações
dêsses últimos vinte e seis anos, venha também a
incorporar um princípio de segurança coletiva no
campo econômico. Êsse nôvo princípio seria um
complemento do princípio de soberania nacional, da
mesma forma que na jurisdição interna de cada
Estado nacional se sente, agora, que o princípio de
segurança social deveria complementar o principio
de liberdade individual.
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Um nôvo mundo está tornando forma, dia a
dia, diante de nossos olhos e, é imperioso que a
América Latina desperte para êsse fato. Como disse
T. S. Eliot:
"Num mundo de fugitivos
São aquêles que tornam a direção oposta
Que parecerão estar fugindo..."
Só há uma saída para a América Latina: tomar
caminho oposto, isto é, a direção do progresso e do
desenvolvimento afirmar uma vontade política de
participar dos acontecimentos mundiais e de
colaborar na criação de uma Nova Carta para as
Nações Unidas e de uma nova Ordem Internacional,
onde, os homens terão direito, não apenas a viver,
mas também a sobreviver. Êsse, o desafio que
temos que enfrentar, o desafio ao qual teremos de
responder nos próximos anos que serão anos de
mudanças, rompimentos e deslocamento de Poder.
E não há razão para que a América Latina fuja à
história. As nações latino-americanas podem
renunciar a muita coisa. Não podem, contudo,
renunciar a seu futuro.
Washington, D.C., em 12 de outubro de 1971."
O SR. JOSÉ SARNEY: – Sr. Presidente, peço
a palavra para uma explicação pessoal.
O SR PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Regimentalmente não seria possível conceder a
palavra ao nobre Senador. A palavra para tratar de
assuntos relativos a explicação pessoal, bem como
de comunicação de fatos importantes ou de
ocorrências relevantes, poderia ter sido solicitada
quando da hora destinada ao Expediente. Mas, em
caráter excepcional, pedindo que seja breve,
concedo a palavra a V. Ex.ª
O SR. JOSÉ SARNEY: – Sr. Presidente, eu
desisto. Não quero que Vossa Excelência abra uma
exceção por minha causa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Agradeço a cooperação de V. Ex.ª (Pausa.)

Antes de anunciar a Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária, a Presidência comunica aos Srs.
que deverá ser realizada, ainda hoje, uma Sessão
Especial destinada ao encerramento dos trabalhos
da Primeira Sessão Legislativa Ordinária da presente
Legislatura.
Peço aos Srs. Senadores que compareçam a
esta Sessão de encerramento dos nossos trabalhos,
que se realizará tão logo ultimemos os trabalhos da
Sessão Ordinária. Há vários oradores, inscritos para
esta Sessão Ordinária, a quem solicito brevidade nos
seus pronunciamentos, de vez que ainda uma outra
Sessão haverá e há muitos Srs. Senadores que
pretendem comparecer ao Palácio do Planalto para
cumprimentar o Senhor Presidente da República.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
presente Sessão, designando para a próxima a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 58, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 624, de
1971), que suspende a execução no § 1º do artigo
50 da Constituição do Estado de Alagoas das
expressões: "ressalvada a iniciativa de propor a
criação e a extinção de cargos e a fixação dos
respectivos vencimentos, que é da competência
exclusiva do Poder Executivo", declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 59, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 625, de
1971), que suspende a execução do art. 203 e seu
parágrafo único da Lei nº 305, de 1966, alterada pela
de nº 3, de 1967, ambas do Município de Cariacica,
Estado do Espírito Santo, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
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3

4

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 63, de 1971 (oferecido pela
Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer nº 682, de 1971), que autoriza o
Govêrno do Estado de São Paulo a realizar operação
de financiamento externo, contratada com a Nippon
Electric Company, com sede em Tóquio,
Japão, destinada à importação de equipamentos
acessórios e partes sobressalentes para quatro
estações retransmissoras de televisão, destinadas à
Fundação Padre Anchieta – Centro de Rádio e TV –
Educativa (incluído em Ordem do Dia, em virtude de
dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior), tendo:

Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do
artigo 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado nº 100, de 1971, de autoria do
Sr. Senador Franco Montoro, que estabelece que
tôdas as pessoas que prestem serviços à
Administração pública centralizada ou autárquica
terão sua situação jurídica regulada pela
Consolidação das Leis do Trabalho, sempre que não
estiverem amparadas pelo estatuto dos servidores
públicos, tendo:

PARECER, sob nº 683,
Comissão:
–
de
Constituição
e
constitucionalidade e juridicidade.

PARECER, sob nº 617, de 1971, da
Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
de 1971, da inconstitucionalidade .
Está encerrada a Sessão.
Justiça,
pela
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 25
minutos.)

186ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet –
José Sarney – Fausto Castello-Branco – Petrônio
Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora –
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte
Mariz – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton
Cabral - Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson
Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante –
Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias
– Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende
– João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres –
Vasconcelos Torres – Benjamim Farah – Danton
Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema –
Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro
– Orlando Zancaner – Benedito Ferreira – Emival
Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto
Müller – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos
Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos –
Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin –
Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 63
Srs. Senadores.
Há número regimental.
Declaro aberta a Sessão.
Hoje,
premida
pelo
tempo,
devendo
realizar-se
esta
Sessão
Ordinária
e,

em seguida, a de Encerramento, esta Presidência
como já o fêz o nobre Senador Petrônio Portella,
Presidente da Casa, apela para os nobres
Senadores no sentido de reduzirem as suas orações
para que possamos cumprir todos os compromissos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a
palavra, Sr. Presidente, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro, Líder da Minoria.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
ao encerrarmos a Sessão Legislativa de 1971,
desejamos agradecer à Mesa e aos colegas do
Senado a colaboração, o apoio e a crítica às
matérias trazidas ao plenário e às comissões.
Definimos, em nosso primeiro discurso, as
linhas que orientariam nosso trabalho nesta Casa, o
que não é apenas pensamento do MDB. É
certamente o de tôda a Casa e do povo brasileiro em
geral.
É a luta pelo desenvolvimento nacional, em
têrmos de democracia, independência e justiça
social.
Devemos, neste momento, agradecer a
colaboração dos vários órgãos da Casa, desde a
Taquigrafia ao Serviço de Secretaria, à Biblioteca,
Informação Legislativa, Assessoria, Radio-difusão,
Imprensa, Serviço Gráfico e a todos os funcionários
que, com seu trabalho, colaboraram para manter
atuantes os serviços desta Casa. E particularmente,
a Diretoria das Comissões, que com presença e
atuação incansáveis conseguiu manter em dia todos
os projetos em andamento no Senado.
É com satisfação e orgulho que, ao
concluir
o
primeiro
ano
de
presença
no
Senado,
podemos
declarar
que
a
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organização do Senado honra esta Casa e serve o
Brasil.
Sr. Presidente, apesar de ser esta a última
Sessão, sinto-me no dever de fazer uma breve
retificação, mantendo, assim, o caráter de diálogo
que é a marca do parlamento. Não tive oportunidade
de estar presente por ocasião do discurso em que o
nobre Senador José Lindoso fêz elogiosas
referências a um trabalho de minha autoria,
"Introdução à Ciência do Direito", em dois volumes.
Mas, ao mesmo tempo em que fazia êsse elogio, o
nobre Senador insinuava certa incoerência entre
aquilo que eu havia escrito e a tese que venho
sustentando em relação aos decretos chamados
secretos ou reservados.
Quero, Sr. Presidente, para que fique
constando dos Anais, ler algumas linhas dêsse
trabalho, referidas pelo colega José Lindoso.
Ao referir-me às normas ou decretos
regulamentares, digo, no segundo volume da
Introdução da Ciência do Direito:
"Seguindo a lição de Bandeira de Mello,
podemos dizer que normas regulamentares ou
regulamentos são regras jurídicas gerais, abstratas e
impessoais, estabelecidas pelo Poder Executivo, em
desenvolvimento da lei.
Daí decorrem duas notas pelas quais o
regulamento se distingue da lei.
Substancialmente, o regulamento é um
desenvolvimento da lei ou uma legislação
secundária, como diz Roubier. A ela se vincula
imediatamente, como no caso dos regulamentos de
execução e nos autorizados ou delegados. Ou por
uma subordinação mais remota, como no caso dos
chamados regulamentos autônomos.
Formalmente, lei e regulamento emanam de
podêres distintos: a lei, do Legislativo; o
regulamento, do Executivo.
Os regulamentos são baixados pelo Poder
Executivo
através
de
decretos,
chamados
regulamentares.
Ao lado dos decretos regulamentares
ou
gerais,
existem
os
de-

cretos especiais, que dispõem sôbre casos concretos
e individualizados, como o decreto de nomeação de
um funcionário ou de transferência de determinada
verba.
Pelo fato de estabelecerem normas gerais,
abstratas e permanentes – embora baixadas pelo
Poder Executivo – os decretos regulamentares são
denominados por alguns autores "leis materiais."
Êste o texto do meu livro que se refere aos
decretos.
No primeiro volume, há também, uma
referência à técnica legislativa, em que transcrevo
normas baixadas pela Lei Complementar nº 1, do
Estado de São Paulo, caracterizando a distinção
entre decretos gerais e decretos especiais. Eis o
texto:
"Art. 1º – As leis e decretos, de conteúdo
normativo e caráter geral, serão numeradas em
séries específicas, seguidamente, sem renovação
anual.
Parágrafo único – As leis e decretos, de
conteúdo específico ou individualizado, não terão
número, caracterizando-se pela data."
São as duas referências que faço aos decretos
em meu trabalho. Não há qualquer contrariedade
entre essas afirmações e a tese que sustentei na
Comissão de Justiça e neste Plenário. Isto é, que a
matéria por sua inovação e importância deveria ser
estudada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ninguém nega a existência de regulamentos
autônomos; ninguém nega ao Poder Executivo o
direito de baixar secretos regulamentares, ou
decretos autônomos, e o que é mais comum,
decretos de simples administração.
A dúvida que tivemos, Sr. Presidente, e que
levamos à Comissão de Justiça, é de
que, realmente, há uma inovação jurídica, apesar de
o Senador José Lindoso sustentar que se trata
de rotina. Respondo que rotina não é, tanto que
recebeu o nº 1, Decreto Reservado nº 1, publicado
no Diário Oficial do dia 16 de novembro. Se
é o primeiro, não se trata de rotina. Como se tratava
de uma inovação, sustentamos a necessidade de
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que o assunto deveria ser examinado pela Comissão
de Justiça, para se fixar exatamente a natureza
dêsses atos.
Em nosso entender, o Govêrno não
precisaria baixar decreto, nem publicá-lo, e muito
menos numerá-lo, por se tratar de matéria de
administração.
Acertadamente agiram, no passado, o
Gen.
Gaspar
Dutra,
Getúlio
Vargas,
Juscelino Kubitschek, Castello Branco, Costa e
Silva, que tomaram medidas dessa natureza,
através de despachos ou ordens reservadas.
Não há, talvez, necessidade nem conveniência
de se fazer, como se fêz, publicar no Diário
Oficial: "Decreto Secreto nº 1 – Modifica a
organização da Fôrça Terrestre, e dá outras
providências".
Isto é desvendar, em parte, matéria que
deveria ser reservada. O que nos parece necessário
é fixar uma norma jurídica adaptada à natureza
específica desta medida.
Êste o objetivo da minha intervenção. Foi a de
propor à Comissão de Justiça o exame da matéria e,
possìvelmente, a elaboração de uma norma
disciplinando ordenadamente a matéria, de modo
análogo ao que foi feito em São Paulo, através da
Lei Complementar nº 1, que disciplinou os atos
normativos no Estado.
Evidentemente é um debate jurídico. A
maioria, na Comissão de Justiça, pensou de forma
diferente. O Presidente, no exercício de sua
competência, decidiu de forma contrária. E acatamos
essa decisão.
Mas, para restabelecer o sentido do que está
dito em meu livro e na sustentação que fiz, e mostrar
que há perfeita coerência entre as duas
manifestações, vejo-me obrigado a esta retificação,
com a qual concluo as minhas palavras,
agradecendo a boa vontade de V. Ex.ª,
Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o Sr. Senador. Daniel Krieger.
O SR. DANIEL KRIEGER (Lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, o eminente Líder do MDB na
Câmara Federal, Deputado Pedroso Horta,
no discurso que pronunciou, semana passada, cita

um tópico da oração que proferi no Senado, ao
ensejo do transcurso do segundo aniversário do
Govêrno Médici e sôbre parte dêle faz algumas
considerações, atribuindo-me, ao final, uma situação
de desencanto que me traria, se verídica, como
conseqüência natural, o abandono da orientação que
havia engalanado minha vida política.
Laborou o nobre e arguto parlamentar em êrro,
em seus comentários. Não dirigi, nem poderia dirigir,
nenhum apelo aos adversários do Governo.
Registrei, apenas, uma realidade: êles empecilho
algum haviam criado à normalização do País, pois se
encontram, como nós, empenhados na volta ao
estado de direito.
Quanto à expressão, por mim usada, "de tudo
dar ao govêrno para que êle possa cumprir o seu
compromisso", não deveria merecer reparos, pela
simples razão de que só se pode dar ó que se tem. E
eu nunca dei, porque não tinha para dar, aos
governos com os quais colaborei, incondicionalidade.
Essa oferenda não é para homens do meu
temperamento, da minha tradição e da minha
formação política. (Muito bem!)
As divergências residem, principalmente, nas
origens de nossos mandatos: eu represento a
maioria do Rio Grande, que crê, como eu creio, na
palavra, na visão e nos ideais democráticos do
Presidente Emílio Garrastazu Médici; e o ilustre
Deputado Medroso Horta representa uma parcela do
eleitorado oposicionista de São Paulo que, por certo,
não deve ter o mesmo entendimento. Ele crê
duvidando; eu creio confiando. (Muito bem!)
Não sou um desencantado, pois se a
Revolução nada tivesse feito além de arrancar o País
do caos, no qual submergia, cèleremente, só por isso
já teria sentido que a luta, que com outros sustentei,
não teria sido em vão.
Fui, sou e serei revolucionário e é nesta
qualidade que clamo sempre pela efetivação dos
postulados do movimento, entre os quais se encontra
a plenitude do regime democrático. "Felizes, disse
em outro discurso, recordando José Bonifácio,
aquêles que conservam até os derradeiros dias a fé
de seus primeiros anos e a crença de tôda a sua
vida". (Muito bem!)
O SR. ARNON DE MELLO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito
prazer.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador,
V. Ex.ª me há de escusar por interromper o seu
excelente discurso, exemplo de nitidez e de concisão
que, desde logo, ressalto. V. Ex.ª se distingue na
vida política brasileira pela, autenticidade, é um
autêntico homem público e é autêntico consigo
mesmo. Aí está uma das razões do respeito e da
confiança que inspira a correligionários e
adversários. Posso dar êste testemunho pois me
honro de haver sido seu liderado nesta casa durante
vários anos. Pedi-lhe o aparte, nobre Senador,
sobretudo para destacar a fidelidade de V. Ex.ª aos
seus ideais democráticos. O apoio de V. Ex.ª à
Revolução e ao Presidente Médici é fruto dêsses
ideais, que são os nossos e que correspondem às
aspirações mais profundas do povo brasileiro.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço, Sr.
Presidente, o aparte generoso do nobre Senador
Arnon de Mello. É a única recompensa que eu
sempre almejei na vida pública – o respeito, a
compreensão e o afeto dos meus concidadãos.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Senador
Daniel Krieger, não era meu intento interromper a
magna oração de V. Ex.ª, mas o aparte do Senador
Arnon de Mello me animou a fazê-lo para dizer que
não são sòmente os membros da Maioria que fazem
de V. Ex.ª êsse julgamento. Tôda a Nação o faz e o
MDB também, inclusive o nobre Deputado Pedroso
Horta, que tem V. Ex.ª na mais alta e mais justa
altitude, pela sua posição na vida democrática do
País, durante todos êsses anos em que nela vive,
honrando-a e exaltando-a.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço o
generoso aparte do eminente Líder do MDB. A que
maior alegria pode aspirar um homem que nada mais
quer da vida pública senão cumprir com o seu
dever? Essas manifestações de correligionários e de
meus adversários, todos prestando uma justiça às
minhas intenções.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre
Senador, entendia que o discurso de V. Ex.ª,
que é um primor, uma jóia, não deveria ser
interrompido por apartes e, por isso, não pretendia
apartear V. Ex.ª. Mas já que os eminentes colegas o
fizeram, não posso deixar de registrar aqui o meu
testemunho também, pois somos colegas no Senado
há longos anos. A princípio adversários, travamos
batalhas muito interessantes, com o mesmo
sentimento de bem servir à Pátria. V. Ex.ª foi para
mim sempre um exemplo e, mesmo como
adversário, dos mais aguerridos, nunca deixei de
ouvir os sábios conselhos de V. Ex.ª. No momento
em que V. Ex.ª, respondendo a algumas
considerações feitas pelo nobre Líder do MDB na
Câmara dos Deputados, julga necessário deixar bem
clara sua posição e sua atitude, quero dizer a V. Ex.ª
que para o Brasil inteiro V. Ex.ª não precisa dar
esclarecimentos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço
o aparte do meu eminente Líder. Êle é a
coroação dêste discurso. Para mim tem a sua
expressão um profundo significado, que guardarei no
meu coração.
(Retoma a leitura.)
Eu, quando me volto para o passado,
quando vivo o presente e quando abro as vistas para
contemplar o futuro, sinto que o presente é
um prolongamento do passado e o futuro uma
continuação de presente, sem descontinuidade
que possam comprometer a coerência de minha
vida pública e murmuro, tocado de emoção,
as palavras de Gladstone: "assim nasci, assim
vivi e espero em Deus assim morrer". (Muito
bem! Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vamos atender inicialmente, ao
apêlo da Mesa e procurar ser sintético, dado o
número de oradores inscritos nesta derradeira
Sessão Ordinária do Senado, em 1971.
Várias
têm
sido
as
interpretações
dadas
aos
pronunciamentos
dos
Se-
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nadores nordestinos que, da tribuna desta Casa,
apreciaram a conjuntura da Região. Na última
reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, em
Fortaleza, de acôrdo com o noticiário dos jornais
locais, não só essas declarações mas até as
conclusões do relatório da COCENE foram
apontadas
como
combate
àquele
órgão
desenvolvimentista.
Repondo a verdade dos fatos, vamos aqui
simplesmente ler desta tribuna:
a) Primeira parte do Relatório citado, resumo
do que pensamos, nós nordestinos, sôbre a Região e
a solução dos seus problemas.
b) Tópico do discurso por nós pronunciado,
quando em companhia de S. Ex.ª o Sr. Presidente do
Senado e de outros colegas, em João Pessoa,
representando esta Casa na Sessão Solene do
encerramento
do
Primeiro
Seminário
de
Desenvolvimento Agro-pecuário do Nordeste, que no
ensejo proferimos e cuja íntegra anexamos a êste
pronunciamento.
c) Nosso aparte ao eminente Senador
Benedito Ferreira, estampado no Diário do
Congresso Nacional de 11-11-71, página 6.618, que,
com o de outros colegas, deu lugar às criticas atrás
citadas.
Assim sendo, passamos à apresentação.
Diz o relatório:
"2. Norteamos nossa tarefa partindo de
premissas e constatações básicas, com o sentido de
procurar apresentar soluções exeqüíveis, capazes de
receber a posteriori apoio operacional das
autoridades federais competentes, e não outras,
otimizadas para a Região, mas inaceitáveis dentro
do contexto nacional.
3. Inicialmente, sem deixar de consignar e
levar em conta as chocantes desigualdades interregionais e conseqüente fragilidade da economia
nordestina face à do Sul, ignoramos a tendência, ora
generalizada nas elites da área, de atribuir ao
crescimento do pólo de desenvolvimento nacional do
Centro-Sul tôdas as desgraças que se abatem sôbre
o Nordeste, atitude esta, a nosso ver, sem sentido.

4.
É
inconteste
que
o
órgão
desenvolvimentista da Região, a SUDENE,
vem
perdendo
fôrça,
em
sua
função
coordenadora, quer por decisão do Executivo, quer
por novas leis retirando-lhe atribuições, as mais
diversas.
5. Não padece dúvida também que
o Nordeste, no princípio administrando incentivos
sòzinho – mais tarde estendidos à Amazônia
– viu êste seu mecanismo copiado e levado
às regiões mais ricas, para aplicação em
Pesca, Turismo e Reflorestamento. Além da
perda de recursos, agravada pela emulação
entre órgãos públicos, dificultou-se em muito a
ação da Autarquia. Hoje, qualquer medida a ser
tomada, no âmbito regional, neste setor, exige que
saibamos e pesemos as repercussões no
comportamento dos outros órgãos alocadores destes
recursos.
6. Não foi a esperada a distribuição dos
incentivos, espacial e setorialmente, dentro da
Região, criando-se disparidades intra-regionais e
intersetoriais e conseqüentemente sociais.
7.
Idêntico
fato
aconteceu
quanto
aos investimentos diretos por parte do Govêrno
Federal:
sua maior parte concentrou-se na
Zona Litoral Oriental-Mata (7,7% da superfície e
23,4% da população da Região), bem menor parcela
cabendo às demais, entre as quais, por sua
importância, cumpre destacar a Senil-Árida (51% e
48,5% respectivamente da área e população
nordestinas), o que deu em resultado não estar a
economia desta devidamente modificada nem apta
para enfrentar a crise climática que sôbre ela se
abateu em 1970.
8. Por outro lado, o Fundo de Participação dos
Estados e Municípios, criado com o objetivo precípuo
de compensar os Estados consumidores quando da
reformulação tributária, foi posteriormente reduzido
em drástico corte de 40%, quebrando-se com isso o
equilíbrio pretendido por ocasião da instituição do
ICM, impôsto êste cuja atual sistemática é altamente
danosa aos Estados consumidores.
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9. Também o Fundo Constitucional das Sêcas
(art. 198 da Constituição de 1946), que ensejava
recursos estáveis ao Banco do Nordeste do Brasil,
foi supresso. Aquêles outros, vinculados ao DNOCS,
deixaram de exercer sua função multiplicadora na
Região, havendo pelo contrário uma diminuição em
valôres reais, no tocante aos investimentos dêste
órgão, na área, o que fàcilmente poderá ser corrigido
através do PROTERRA.
10. Acresce que a participação dos Fundos
Nacionais, no Nordeste, diminuiu. Não existe a
obrigatoriedade de uma percentagem mínima de sua
aplicação, na Região, sendo porém êste óbice, em
parte, sanável.
11. Não é necessário ser economista para
sentir o empobrecimento relativo do Nordeste: vende
êle seus produtos ao Exterior a preços
internacionais, gerando divisas necessárias à Região
Sul e é obrigado a adquirir, a essa, produtos
manufaturados, a preços duas a três vêzes mais
elevados, sem falar na sangria que o ICM e as
transferências torrenciais para fora de suas fronteiras
realizam.
12.
PIN e o PROTERRA tiveram seus
recursos em grande parte retirados dos incentivos, o
que tornou mais agudo ainda o problema da
captação, para a indústria nascente na Região, dos
recursos remanescentes, que exigem, portanto, uma
complementação.
13. É hoje indiscutível a afirmativa de que o
Nordeste, tal como o concebe a SUDENE, se
constitui de uma soma de seis zonas que, embora
tendo a ligá-las o subdesenvolvimento e pauperismo
e, como traço comum, a decidida vontade de sua
população de vencê-los, apresentam problemas
específicos, muito diversos uns dos outros, a
exigirem soluções diferentes, com grande parte da
maior delas (a Zona Semi-Árida) com solos rasos e
impróprios para uma mecanização maciça,
justamente aquela área mais sujeita ao fenômeno
periódico das sêcas.
14. Procurar diagnosticar o Nordeste, atentos
a êstes fatos acima citados – cuja enumeração não

teve outro fim a não ser o de estabelecer uma
base para discussão – após ter o Relator-Geral
ouvido dezesseis depoimentos (inclusive de
cinco Ministros de Estado, Presidente do
BNB,
Superintendentes
da
SUDENE
e
SUVALE, Diretor-Geral do DNOCS, Presidente
da CHESF, Diretores dos Bancos do Brasil
e
do
Nordeste,
Chefe
e
Técnicos
do
ETENE), discutido longamente com membros
da
Comissão
e
compulsado
uma
vasta
documentação sôbre o assunto, foi o objetivo dêste
trabalho.
15. São pontos principais a destacar no
Relatório:
I – Apresentação realística, sem demagogia
nem omissão, da atual situação do Nordeste e sua
comparação com a do Centro-Sul do País.
II
–
Fixação
de
uma
política
de desenvolvimento da Região, procurando-lhe
corrigir as distorções ora existentes e com
um crescimento harmônico (relação 2.5/1) entre
Indústria e Agricultura, baseada nos seguintes
pontos:
1. No setor Agricultura:
1.1 aumento da produtividade, com expansão
do emprêgo dos insumos. modernos (fertilizantes,
inseticidas, maquinaria, irrigação);
1.2 adaptação das culturas às condições
ecológicas ambientais;
1.3 reestruturação agrária e alargamento da
fronteira agrícola;
1.4 fortalecimento e expansão do sistema de
instituições de pesquisas agronômicas;
1.5 revigoramento e ampliação do sistema de
extensão;
1.6 aumento da produção e produtividade dos
bens de exportação não gravosos;
1.7 fortalecimento da agricultura, com
implantação de programas espaciais por Zonas:
Litoral Oriental-Mata, Semi-Árida, Agreste, MeioNorte, Cerrado e Manchas Férteis;
1.8 execução do PROTERRA, com indicação
da repartição de recursos, espacial e setorialmente;
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1.9. combate às secas – antes, durante e após
o fenômeno cíclico;
1.10. reforma agrária – bases práticas e
diretrizes para a sua realização;
1.11. pesca – racionalização da atividade;
1.12. fomento às exportações;
1.13. financiamento do crescimento agrícola:
na, área dos incentivos fiscais e na do crédito
agrícola;
1.14. reformulação da atual estrutura da
agro-indústria açucareira.
2. No setor Indústria:
2.1. quanto à indústria de transformação :
2.1.1. consolidação do esfôrço já realizado,
através dos seguintes setores:
2.1.1.1.
financiamento
do
crescimento
industrial na área de incentivos fiscais, do mercado
de capitais e na dos recursos de financiamento
bancário;
2.1.1.2. qualificação de mão-de-obra e
assistência técnica;
2.1.2. transformação do programa de
desenvolvimento industrial em agressivo programa
de promoção industrial, através da criação de uma
agência de promoção industrial subsidiária da
SUDENE;
2.1.3. melhor distribuição espacial do
crescimento da Indústria;
2.1.4.
intensificação
dos
investimentos
naquelas indústrias altamente absorvedoras de
mão-de-obra;
2.1.5. intensificação do crescimento industrial,
com
base
no
aproveitamento
de
novas
oportunidades;
2.1.6. integração da produção industrial do
Nordeste à do País;
2.2. quanto à indústria de construção civil:
2.2.1. adaptação do programa do órgão
nacional às peculiaridades nordestinas (urbanas e do
meio rural);
2.2.2. estímulos especiais à indústria na
Região;

2.2.3. alívio no ônus dos serviços públicos, nos
conjuntos de baixa renda;
2.3. quanto à indústria extrativa mineral:
2.3.1. implantação, baseados nela, de grandes
complexos químicos na Região;
2.3.1.1. pólo petroquímico da Bahia;
2.3.1.2. mineral petroquímica, em Sergipe e
Alagoas;
2.3.1.3. de fertilizantes; em área a ser
selecionada;
2.3.1.4 salino-mineral, no Rio Grande do
Norte;
2.3.2. exploração, ao máximo, dos recursos
minerais da área;
2.4. filosofia básica no setor: industrialização
local dos recursos da Região (pólo nacional têxtil de
fios finos, na região de algodão de fibra longa,
refinação, no Nordeste, do petróleo lá produzido,
etc.).
III – Exploração integrada das grandes bacias
multiestaduais e das estaduais, com especial
atenção aos vales úmidos.
IV – Aporte de novos recursos à área:
1. dedução de 5% do Impôsto de Renda
das Pessoas Físicas, destinados a constituir,
com outros recursos, um Fundo Mútuo do
Banco do Nordeste do Brasil para, entre outros
fins, corrigir distorções industriais espaciais e
setoriais;
2. obrigatoriedade de financiamento por
parte do BNDE dos grandes projetos de interêsse
nacional localizados na área e, no caso de
petroquímicos,
além
dêste
financiamento,
participação societária do mesmo Banco no
empreendimento;
3. atribuição de, no mínimo, 3/4 dos recursos
do PROTERRA ao Nordeste;
4. supressão dos incentivos setoriais de Pesca
e Turismo e redução da alíquota de Reflorestamento
a 20% – no momento é de 50% – o restante
revertendo necessàriamente em benefício do Norte e
Nordeste;
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5. determinação de limite mínimo de
aplicação, no Nordeste, dos recursos oriundos
do PIS, PFPSP e Resolução nº 71 do Banco
Central;
6. execução da Portaria nº 181 do
mesmo Banco, com recursos alotados e
dotados pelo Govêrno Central ao Banco do
Nordeste e não com recursos próprios dêstes;
7. distribuição do valor da primeira
cobrança do ICM em partes iguais entre
Estado produtor (via de regra Centro-Sul) e
Estado
consumidor
(Nordeste
quase
sempre). Implantação progressiva da nova
sistemática.
V – Estímulos especiais fiscais e tributários:
1. isenção total do IPI para as indústrias
que se instalarem no Maranhão e Piauí e redução
do mesmo tributo de 20 a 50% nos demais
Estados, de acôrdo com a natureza e localização da
obra;
2. redução do Impôsto Territorial até de 80%
de seu valor, conforme a área que utilizar insumos
modernos em relação ao total da propriedade
agrícola;
3. tarifas especiais de serviço de utilidade
pública para o campo e os conjuntos habitacionais
de pequena renda.
VI – Tentativa de estabelecimento de uma
Política de Transportes para a região, em novas
bases.
VII
–
Desenvolvimento
dos
pólos
macrorregionais e dos microrregionais.
Apoio
à
implantação
do
eixo
de
desenvolvimento
Recife–Salvador,
com
a
consolidação das indústrias retrocitadas e do terceiro
pólo macroeconômico-Fortaleza, com a instalação de
um Distrito Industrial Livre para Exportação e da
Segunda Central Termonuclear Brasileira (esta de
dupla finalidade).
Ativação do crescimento dos pólos das
microrregiões da área.
VIII – Êstes são, em síntese, os principais
pontos do relatório apresentado.

É convicção nossa que, se plenamente
alcançados êstes objetivos, aí sim, teremos o
Grande Nôvo Nordeste, tão sonhado por todos nós,
baseado em realidades e não em meros desejos.
Somos os primeiros a reconhecer não esgotar
o nosso trabalho o assunto."
A parte b refere-se ao tópico do discurso por
nós proferido em João Pessoa, na Sessão de
encerramento
do
Primeiro
Seminário
de
Desenvolvimento Agropecuário do Nordeste. Diz o
seguinte:
(Lendo.)
"Neste ponto da análise há de se perguntar: o
sistema institucional nordestino é suficiente para
suportar e levar adiante o programa pretendido?
Respondemos
negativamente.
Ao
nível
administrativo devem-se introduzir modificações que
melhorem o sistema de planejamento, execução,
coordenação, acompanhamento e revisão dos
planos e programas pretendidos. Enquanto uma
ampla reforma administrativa não for levada a efeito
– o que é da mais absoluta necessidade – impõe-se
uma coordenação operacional dos órgãos do
MINTER que atuam no Nordeste, fazendo a
SUDENE efetiva cúpula do sistema: – uma SUDENE
prestigiada e fortalecida, um Banco do Nordeste
dispondo de recursos proporcionais à missão que lhe
é atribuída, constituem pré-requisitos mínimos
necessários em têrmos de política global de
desenvolvimento para o Nordeste".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(Fazendo soar a campainha.): – Lamento
comunicar a V. Ex.ª que, dentro do esquema
estabelecido para a Sessão, o tempo de V. Ex.ª está
esgotado. Esperamos a sua colaboração.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Um instante,
Sr. Presidente... dizia eu:
Item c) Refere-se a aparte dado ao eminente
Senador Benedito Ferreira (DCN de 11-11-71, pág.
6.218).
"Meu
caro
Senador,
juntamente
com o Presidente desta Casa e os Senador Dinarte
Mariz, Danton Jobim e Domício Gondim, tive-
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mos a honra de representar o Senado, no I
Seminário de Avaliação do Desenvolvimento
Agropecuário do Nordeste, em João Pessoa,
semana transata. O que vimos e o que ouvimos,
mais alicerçou a nossa convicção de que algo está
profundamente errado na filosofia governamental
para o desenvolvimento daquela região. Não houve
uma voz, sequer, seja da Situação, seja da
Oposição, daquele Seminário, que a endossasse,
exceção dos membros do Executivo. O que se nos
apresentou foi um Nordeste enfraquecido em sua
economia, um Nordeste desesperançado, um
Nordeste a reclamar providências sérias, enérgicas e
imediatas. Quase a totalidade dos representantes
nordestinos, nesta Casa, tiveram assento na
Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste, a
COCENE. E constatamos, com tristeza, que várias
das recomendações dessa Comissão, que estavam
dentro da idéia presidencial de assistência a região
tão necessitada, além de não terem sido atendidas,
na prática, estão como que contraditadas por
determinações e até portarias de órgãos que, certos
estamos, não sintonizam com a intenção de quem,
em Recife, numa hora dramática para tôda a região,
assumiu
compromisso
de
redimi-la.
Tão
impressionados ficamos, nobre Senador, coma
situação que encontramos na região, superlativo de
tudo aquilo que nesta Casa anunciávamos como
Verdade, que não nos furtamos a dizer: "por tôda
parte ouvimos dizer que estamos em tempo de
mudar. Pois que mude o Nordeste, senão êle
sucumbe". E essa visita presidencial, a nosso ver,
vai servir para S. Ex.ª mais uma vez, com,
sensibilidade, que lhe é inerente, sentir os problemas
da terra e principalmente para verificar – usando a
linguagem militar, dêle tão bem conhecida – que
estão se contra-ditando a idéia de manobra e o
dispositivo adotado."
Que julguem os nossos nobres Pares e o
povo
nordestino,
se
estamos
prestando
desserviços ou serviços à região com êsse nosso
proceder. Não temos procuração para defender os

demais colegas atingidos por êsses injustos
conceitos, mas, obriga-nos a consciência a bem alto
proclamar que espírito público e amor à terra natal
são necessários a um representante nordestino,
hoje, para sem demagogia nem aplausos fáceis,
apreciar a problemática de sua área e as medidas
governamentais tomadas, em tôda sua realidade
crua. E êste atributo, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, os colegas dos senhores, do Nordeste, o
possuem. O que fizemos há que ser entendido como
uma colaboração – colaboração de quem conhece a
zona, de homens responsáveis, e não como
desserviço e contestação.
Ouço o nobre Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA: – Gostaria de
quebrar o brilho do discurso de V. Ex.ª para informar
como é difícil a natureza humana, deformando nosso
pensamento, que era de otimismo, ainda é de
otimismo, de colaboração sadia com os altos
propósitos do Presidente da República, e, nunca de
levar à região aquêle pensamento que alguns
Governadores traduziram, que nós levamos o
desânimo pela verdade que procuramos demonstrar
nesta Casa. Não passo procuração a V. Ex.ª para
me defender, porque não pratiquei nenhum crime.
Cumpri com o meu dever de colaborar com S. Ex.ª o
Presidente da República, dizendo, realmente,
corretamente, o que se passa na nossa região.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Agradecemos o
aparte de V. Ex.ª e, no momento, Sr. Presidente, que
nos despedimos, no fim dêste ano de 1971,
desejávamos deixar bem claro aqui: fizemos o que
certo e justo.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR
VERGÍLIO
TÁVORA
EM
SEU
DISCURSO
A fidalguia do povo paraibano, mais uma
vez traduzida no convite formulado pelo ilustre
Presidente da Assembléia dêste Estado, Deputado
Jonas Leite Chaves, transmitido que nos foi
pelo nobre Senador Petrônio Portella, Chefe
do Poder Legislativo pátrio, traz-nos aqui
para oferecer em rápido bosquejo, o pensamento da

– 820 –
COCENE e de seus responsáveis, sôbre o
desenvolvimento agropecuário do Nordeste.
Fiéis às nossas origens, procuraremos ser o
mais sintéticos possíveis.
Nossas palavras iniciais traduzirão aplauso e
apoio irrestrito à iniciativa dos parlamentares
nordestinos responsáveis pela realização dêste
Seminário. Temos para nós que atravessamos uma
fase crítica da História e só o debate franco dos
problemas, sem demagogia, nem paixões, mas com
firmeza e serenidade acompanhadas de obstinada
perseguição aos objetivos que se afiguram
necessários atingir, poderá tirar-nos da situação em
que nos encontramos. Daí a razão da constituição da
COCENE, da qual nos honramos de, sob a direção
dêste potiguar de rija cêpa que é Dinarte Mariz,
eficientemente auxiliado por Waldemar Alcântara,
havermos sido relator.
O modêlo econômico sugerido para o
Nordeste em nosso trabalho se propõe:
I – Atingir quatro objetivos:
a) redução ou, pelo menos, não agravamento
das disparidades regionais;
b) criação de um princípio dinamizador interno
que conduza ao desenvolvimento auto-sustentado,
ou seja, independente de estímulos externos;
c) redução do desemprêgo regional;
d) diminuição gradativa, das disparidades
intra-regionais.
O cumprimento de tais objetivos pressupõe:
a) modernização do setor primário;
b)
intensificação
do
desenvolvimento
industrial;
c) desenvolvimento e promoção das novas
iniciativas, dentre elas o turismo e a promoção de
exportações:
* Comissão Coordenadora de Estudos do
Nordeste criada pelo Diretório Nacional da Aliança
Renovadora Nacional em 11-5-71.
II – Fixar uma política de desenvolvimento
da Região, procurando-lhe corrigir as distorções
ora existentes com o crescimento harmônico (rela-

ção 2,5/1) entre indústria e agricultura.
Trataremos – objeto da palestra –
especìficamente, como nos foi impôsto, do setor
agropecuário.
A diversidade de condições prevalecentes no
Nordeste, no tocante à agricultura dificulta a
formulação de conceitos gerais aplicáveis a tôdas as
situações, obrigando-nos a atermo-nos àqueles
problemas mais relevantes que têm condicionado e
irão definir os padrões de desenvolvimento no futuro.
Mister se faz que alertemos os ouvintes para o
fato de que as soluções aqui apresentadas derivam
da joeiragem feita no compulsar de 18 depoimentos
e vasta bibliografia quando da realização dos
trabalhos da Comissão citada.
Ao encerramento dêste Seminário, onde foram
ouvidas tantas autoridades sôbre rico temário
organizado, terão seus participantes por um simples
confronto, observado, como de perto se preocupou a
COCENE com o equacionamento realístico dos
problemas debatidos. Algumas das conclusões a que
terão igualmente chegado aqui os estudiosos, são
transcendentais para levar adiante a busca de um
desenvolvimento que não encontre, de pronto, nôvo
ponto de encalhe ou mesmo de reversão.
Destacaremos, em tôda a nossa linha de
raciocínio, a filosofia que o baseia – a elevação da
pessoa humana. Estão presentes em nossa linha de
pensamento alguns pressupostos fundamentais de
condução das metas do setor agropecuário:
1) o Nordeste não constitui espaço econômico
homogêneo;
2) a área abrange região geográfica de
diferentes características econômicas;
3) sòmente a ação planejada em têrmos mais
amplos pode torná-la mais integrada ou ao menos
programada para estudo de problemas comuns.
Na COCENE tomamos como ponto de
partida para estudos a divisão geográfica
do
Nordeste
nas
zonas
adotadas
pela
SUDENE: Litoral Ocidental – Mata, Agreste,
Semi-Árida, Meio Norte, Cerrado e Manchas Fér-
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teis. De certo modo tôdas elas estão mais ou menos
polarizadas, exceção confirmando e regra, em tôrno
de Salvador, Recife e Fortaleza, o pólo total
constituindo periferia do Grande Suleste, levando e
recebendo apenas efeitos de captação menos
intensos do Centro Oeste e Norte.
Mal se pode mesmo usar a denominação pólo
para uma região que não tem interdependência
mútua, mas uma total dependência da autoridade
central. Ela é caracterìsticamente o grupo de
espaços heterogêneos a que Boudeville chama uma
região planejada ou programada. Quando falamos de
captação não nos referimos especìficamente ao fator
capital mas também a todos os demais elementos
componentes da produção, inclusive trabalho e
produto em sua múltipla forma de bens e serviços
como fluxo de rendas.
Em um seminário especialmente dirigido ao
desenvolvimento agrícola, repetimos, não nos cabe
perguntar se os economistas que militam os
organismos regionais não devam revisar alguns dos
seus pontos de vista. Não que os julguemos
enganados quanto ao seu modo de analisar o
problema, mas quanto à tônica. Temos nos
acostumado a ver a agricultura no Nordeste como um
setor tradicional mesmo quanto à cana-de-açúcar. Ao
conceito de tradicional associa-se a idéia de que haja
desperdício de fatôres disponíveis. Theodore Schultz,
desde 1961, chamava a atenção dos técnicos para o
fato de que, possìvelmente algumas das economias
de agricultura tradicional, não estejam tanto com
fatôres disponíveis desocupados ou subempregados,
mas carentes de fatôres, quer físicos quer,
principalmente, institucionais. São aquêles que
permitiriam novas combinações dos existentes,
proporcionando elevação da produtividade.
Não é que cada pesquisador não esteja
consciente da área de produtividade marginal em
que trabalham os fatôres desta constelação de
recursos. É que nem sempre essa consciência leva o
analista e menos ainda o executor das políticas a
uma real sensibilidade para o fato. Ao tentar
modificar os têrmos de produção e produtividade
das áreas rurais, somos mais conduzidos a
pensar em financiamentos e ampliação do capi-

tal existente que nas mudanças do conjunto de
estruturas que tornam êsse capital tradicional
rentável em uma emprêsa teórica sob regime de
concorrência.
Não há dúvida de que, um técnico apenas
poderia modificar os têrmos de produção de uma
propriedade. Mas, mesmo o melhor profissional
seria obrigado a buscar novos fatôres além dêle
próprio, que em si já é uma mudança de equação.
Com
um
nôvo
tipo
de
técnica,
virão
necessàriamente o uso de defensivos, fertilizantes
e sementes qualificadas, nas condições a que nos
reportamos no trabalho da COCENE. São insumos
que, imanentes à tecnologia de alta produtividade
estão implícitos também em custos que se devem
enquadrar num sistema de produção de mercado,
que não temos. Sôbre o assunto voltaremos
adiante. Pergunta-se então: – Numa situação de
mercado como a vigente no Nordeste (poder
aquisitivo que chega a descer em 79% da
população rural a US$ 40,00 a US$ 50,00) valerá a
pena adicionar aos custos qualquer acréscimo de
fatôres? E especìficamente de capital? Citando
nosso próprio trabalho, diríamos que "no caso do
Nordeste, são limitadas as áreas onde se pode
praticar a mecanização do cultivo". E mais: não só
pelas condições relativas à rentabilidade, mas
mesmo prevendo o subsídio por algum tempo, pela
própria ecologia a ser observada e respeitada, a
mecanização tem limites nem sempre amplos.
Vigentes os mesmos têrmos de apropriação
da terra, assistência sanitária e mais condições de
estrutura social básica, seria válida uma ampliação
de fatôres em têrmos microeconômicos? Se não,
esperá-la da iniciativa privada, tornar-se-ia ilusão por
mais otimistas que estejamos quanto ao espírito
empresarial do agricultor Nordestino.
Estas são perguntas que afloram ao estudioso
de nossa problemática e que tentaremos responder:
É imprudente e no meado dessa década em
diante, impraticável, manter um modêlo de
crescimento agrícola baseado na cultura extensiva.
Seus resultados que já contêm algumas variáveis
negativas concernentes à demanda potencial,
não chegam a satisfazer a atual procura efe-
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tiva. É pensando nesses têrmos que nos temos
voltado, à falta de solução pronta, para a área de
pesquisa agronômica e extensão rural. Nesses
estudos poder-se-ão encontrar novas soluções para
os problemas da antítese baixo estímulo à produção
e procura insatisfeita.
Antecipando os progressos da pesquisa
estamos certos de que a irrigação apresenta
aspectos insubstituíveis para a agricultura do
Nordeste. Ela mereceu, principalmente na zona
Semi-Árida, por isso mesmo, destaque especial no
trabalho citado.
Há anos e anos vive a área nordestina uma
situação de equilíbrio estável em níveis de baixa
produtividade. As atitudes, os fluxos e os
mecanismos de correção automática dum regime de
concorrência de baixa tensão esclerosaram-se,
possìvelmente desde o desmoronamento da
economia do ciclo da cana-de-açúcar. Espraiou-se
uma economia de regime de subsistência por tôda a
área interior. Onde não há indução forte, quase
sempre com alto custo para a sociedade, há
estagnação. Onde esta indução cria um pólo regional
ou
macrorregional,
constitui-se
também
o
mecanismo de esvaziamento ou destituição da
periferia econômica na tentativa de polarização.
As
instituições
que
deveriam
agir
interativamente à implantação da infra-estrutura para
permitir a fixação dos resultados irradiados ajudam
concentrações deformadoras. Dispondo o Govêrno,
seja por que meio, de recursos para os dispêndios da
infra-estrutura nem sempre é bastante feliz em forjar,
entre os interêsses que se debatem, o número de
instrumentos efetivos para execução dessa interação.
No comum das vêzes, os grupos de interêsses
acabam por levar a melhor e manter as estruturas ou
por romper as tensões que as reformariam.
Essa quebra ou esvaziamento da tensão
social que conduziria à mudança, é um comum
mecanismo de defesa da parte dos que querem
manter sua situação vantajosa. E sua atuação é
impessoal e automática quando se torna "de classe".
A
impossibilidade
de
reformular
tôdas as estruturas não podem constituir
motivo
para
não
tentarmos
solu-

ções como a consubstanciada na idéia do Professor
Figueiroa. Referimo-nos às Companhias Integradas
de Desenvolvimento que deverão constituir
instituições por excelência na propagação dos efeitos
positivos de outras políticas. Junto ao crédito
agrícola e à rêde de Centrais de Abastecimento, elas
convergem ao estabelecimento de boas condições
de comercialização. Bàsicamente estas Companhias
serão intermediárias e executoras de tôdas as
atitudes de técnica nova que ainda não podem ser
deixadas à iniciativa única do agricultor, pouco
preparado para a dinamização de mercado que se
intenta. E essa execução tem duplo sentido, de
emprêgo de tecnologia e escoamento da produção.
Por tôdas essas premissa, procuramos
imprimir ao trabalho que ora apreciamos um teor
realista de quem conhece os entraves. Êles estão no
condicionamento dos técnicos e dos políticos tanto
quanto na falta de condições intelectuais dos
trabalhadores.
Quando nos referimos ao aumento de
produtividade pela expansão do emprêgo de
insumos modernos, estamos conscientes do
envolvimento implícito nessa expansão, de tôdas as
atividades de reforma ou reestruturação da
propriedade rural.
Ao nos reportarmos à adaptação de culturas à
ecologia estamos pensando nas diferenciadas zonas
em que nosso trabalho divide o Nordeste.
Fomos categóricos no pedido de repartição
de recursos do PROTERRA, programa em que
tantas esperanças estão depositadas, exatamente
porque conhecemos as diferenças espaciais da
economia na própria Região. Temos convicção da
verdade da afirmativa de Mahatma Ghandi,
segundo a qual igualdade entre desiguais agrava a
desigualdade. Não pretendemos a fantasia de uma
equação utópica, até porque seria um desperdício
das capacidades de polarização regional e do
aproveitamento das economias de escolas
típicas da especialização, quer para a área como
para o País. Mas estamos exigindo para o
Nordeste e para cada zona do mesmo, aquêles
recursos e providências, ou fatôres e instituições
que, combinados possam lhes permitir ge-
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rar, senão um ótimo, pelo menos um resultado
melhor do que o que temos tido até aqui.
Quando do trabalho da COCENE, todo o
tempo, estivemos conscientes da irrefutabilidade dos
conceitos emitidos pelo Professor Gunnar Myrdal, o
que ressaltamos no próprio relatório. Referimo-nos à
situação relativa da agricultura quanto à idéia de
industrialização nos países em desenvolvimento.
Tampouco nos esquecemos na posição do homem
agricultor nesse contexto. Por um lado, nem os
avanços mais otimistas de industrialização em nosso
País e muito menos no Nordeste, poderiam gerar
empregos, tão ràpidamente quanto os necessitamos
para ocupar nossa população ativa. Por outro lado,
podemos responsabilizar o estado de subnutrição e
nível subumano de vida da população rural por
grande parte da baixa produtividade no setor
primário.
É assim, nas opções em todos os sentidos,
visando dar condições de trabalho produtivo ao
homem, que os Governos podem atuar, esperando
como corolário de suas políticas o crescimento da
produção e a cadeia de rendas que torna o próprio
progresso interativo e auto-sustentado.
É sabido o problema dos grandes hiatos de
produção dos países de economia industrial, que não
podem dispor internamente do mercado capaz de
absorver sua capacidade produtiva. Nossas
estruturas agrícolas terão necessàriamente que lidar
com hiatos similares até que seu setor industrial
possa
elaborar
excedentes
agrícolas
não
alimentares. Êsses são os produtos – não gravosos
– que pretendemos componham nossa pauta de
exportação, intensivamente, gerando divisas e
rendas capazes de fortalecer os fluxos de uma
economia de mercado.
A agroindústria açucareira, peça fundamental
da economia nordestina, com solução bem
equacionada pela atual administração federal,
necessàriamente, terá que se integrar a um sistema
de mercado baseado em elevação constante de
produtividade.
Em todo o esquema, seria irrealístico não lembrar
as sêcas. Mas, combate à sêca não pode ser uma atitu-

de de mero socorro nos momento cruciais. A base
para
sobrevivência
de
qualquer
economia
organizada na zona Semi-Árida está em um sistema
de luta contra o fenômeno climático antes, durante e
após sua eclosão: ênfase especial em sua previsão,
na agricultura adaptada às condições ecológicas, no
aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, ao
lado de um fundo autônomo de emergência a
funcionar nas épocas de crise.
A expansão da pesca e o aproveitamento com
base na agropecuária nas áreas especiais (Bacias
multiestaduais, estaduais e chapadas) nas quais, por
sua importância, avulta o São Francisco, são metas
convergentes para execução de um programa de
aceleração da economia nordestina. Em têrmos de
elevação do padrão de vida e da própria integração
nacional, êste é um dos mais importantes tópicos do
planejamento regional.
Neste ponto da análise há de se perguntar: o
sistema institucional nordestino é suficiente para suportar
e levar adiante o programa pretendido? Respondemos
negativamente. Ao nível administrativo devem-se
introduzir modificações que melhorem o sistema de
planejamento,
execução,
coordenação,
acompanhamento e revisão dos planos e programas
pretendidos.
Enquanto
uma
ampla
reforma
administrativa não fôr levada a efeito – o que é da mais
absoluta necessidade – impõe-se uma coordenação
operacional dos órgãos do MINTER que atuam no
Nordeste, fazendo a SUNEDE efetiva cúpula do sistema:
– SUDENE prestigiada e fortalecida, um Banco do
Nordeste dispondo de recursos proporcionais à missão
que lhe é atribuída, constituem pré-requisitos mínimos
necessários em têrmos de política global de
desenvolvimento para o Nordeste.
Ao encerrar esta apreciação superficial pela
qual os ilustres estudiosos do Nordeste nos
receberam em seu meio, queremos deixar claras
algumas idéias subjacentes ao nosso pensamento
durante o relatório estudado. É sobretudo no amparo
da conscientização dos indivíduos e das lideranças
sociais que se podem embasar as mudanças
pretendidas pelo poder dirigente. Elas devem refletir
síntese do pensamento social.
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O desenvolvimento induzido implica uma
formação de ideologia de progresso, uma verdadeira
fixação de atitudes com vistas à aceleração da
dinâmica de evolução social. Sobretudo quando
somos responsáveis pelo andamento da sociedade
precisamos estar cientes, os líderes de tôdas as
áreas de luta de algumas verdades sôbre essa
dinâmica: todo conhecimento e ignorância tendem a
se tornar oportunistas e na manutenção dos nossos
interêsses, crenças e preconceitos somos levados a
racionalizar os fatos.
A análise desapaixonada de quem quer
resolver problemas difíceis como os nossos, exige a
consciência dos próprios condicionamentos e uma
firmeza de propósitos no cumprimento das metas
dirigentes à execução dos objetivos mais elevados
da escala de valorizações sociais. Cabe ao conjunto
govêrno e líderes da atividade particular a quebra do
círculo vicioso da pobreza. Das próprias vítimas do
subdesenvolvimento nunca poderá partir a fôrça da
sua elevação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Para integrar a Delegação que comparecerá à
reunião do Conselho da União Interparlamentar da
República dos Camarões, designo, além dos nobres
Senadores José Lindoso e Paulo Tôrres, o Sr.
Senador Ruy Carneiro, de acôrdo com a indicação
da Liderança do MDB.
Sôbre a mesa, requerimento de licença, que
vai ser lido pelo Sr. 1º -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 311, DE 1971
Tendo sido o nobre Senador Carvalho Pinto
convidado a acompanhar Sua Excelência o
Senhor Presidente da República em sua viagem
oficial aos Estados Unidos da América, proponho
ao Senado, nos têrmos do art. 44, § 1º, nº 3, do
Regimento Interno, seja concedida a necessária
autorização ao referido Senador para a missão
em referência.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971. – Filinto Müller, Líder da Maioria.
O
SR.
PRESIDENTE
(Carlos
Lindenberg): – De acôrdo com o art. 44,

§ 4º, do Regimento Interno, o requerimento será
remetido à Comissão de Relações Exteriores,
devendo ser submetido à deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha
previsto no art. 391, II, b, da Lei Interna.
Terminada a hora destinada ao Expediente,
passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 58, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 624, de
1971), que suspende a execução no § 1º do art. 50 da
Constituição do Estado de Alagoas das expressões:
"ressalvada a iniciativa de propor a criação e a
extinção de cargos e a fixação dos respectivos
vencimentos, que é da competência exclusiva do
Poder Executivo", declaradas inconstitucionais por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 58, DE 1971
Suspende a execução no § 1º do art. 50 da
Constituição do Estado de Alagoas das expressões:
"ressalvada a iniciativa de propor a criação e a
extinção de cargos e a fixação dos respectivos
vencimentos, que é da competência exclusiva do
Poder Executivo", declaradas inconstitucionais por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
das

Art. 1º – É suspensa
expressões
"ressalvada

a execução
a
iniciati-
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va de propor a criação e a extinção de cargos e a
fixação dos respectivos vencimentos, que é da
competência exclusiva do Poder Executivo" do § 1º
do art. 50 da Constituição do Estado de Alagoas,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 59, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça em seu Parecer nº 625, de
1971), que suspende a execução do art. 203 e seu
parágrafo único da Lei nº 305, de 1966, alterada pelo
de nº 3, de 1967, ambas do Município de Cariacica,
Estado do Espírito Santo, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Cariacica, Estado do Espírito Santo, declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 63, de 1971 (oferecido pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer nº 682,
de 1971), que autoriza o Govêrno do Estado de São
Paulo a realizar operação de financiamento externo,
contratada com a Nippon Electric Company, com
sede em Tóquio, Japão, destinada à importação de
equipamentos acessórios e partes sobressalentes
para quatro estações retransmissoras de televisão,
destinadas à Fundação Padre Anchieta – Centro de
Rádio e TV – Educativa (incluindo em Ordem do Dia,
em virtude de dispensa de interstício concedida na
Sessão anterior), tendo:

Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
PARECER, sob nº 683, de 1971, da Comissão:
Está encerrada.
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Em votação.
constitucionalidade e juridicidade.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Em discussão o projeto.
permanecer sentados. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da
Aprovado.
palavra, encerrarei a discussão.(Pausa.)
O projeto irá à Comissão de Redação.
Está encerrada.
É o seguinte o projeto aprovado:
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
PROJETO DE RESOLUÇÃO
permanecer sentados.
Nº 59, DE 1971
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
Suspende a execução do art. 203 e seu
parágrafo único da Lei nº 305, de 1966, alterada pela
Item 4
de nº 3, de 1967, ambas do Município de Cariacica,
Estado do Espírito Santo, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art.
Art. 1º – É suspensa a execução do art. 203 e 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
seu parágrafo único da Lei nº 305, de 1966, alterada nº 100, de 1971, de autoria do Sr. Senador. Franco
pela de nº 3, de 1967, ambas do Município de Montoro, que estabelece que tôdas as pessoas que
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– proibição de trabalho, em indústrias
prestem
serviços
à
Administração
pública
centralizada ou autárquica, terão sua situação insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos,
jurídica regulada pela Consolidação das Leis do de trabalho noturno a menores de dezoito anos é de
Trabalho, sempre que não estiverem amparadas qualquer trabalho a menores de doze anos;
– descanso remunerado da gestante, antes e
pelo estatuto dos servidores públicos, tendo:
depois do parto, sem prejuízo do emprêgo e do salário;
PARECER, sob nº 617, de 1971, da
– previdência social nos casos de doença,
Comissão:
velhice, invalidez e morte, seguro contra acidentes
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela do trabalho.
inconstitucionalidade.
A presente emenda tem por objetivo assegurar
Sôbre a mesa emendas ao projeto que vão ser o efetivo cumprimento dessa garantia constitucional,
lidas pelo Sr. 1º-Secretário.
impedindo, que haja qualquer categoria de
São lidas as seguintes:
empregados a quem não se reconheçam, pelo
menos, os direitos definidos na Consolidação das
EMENDA Nº 1
Leis do Trabalho e Legislação Complementar.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971 – Franco Montoro.
Ao PLS nº 100/71
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
"Art. 1º – Tôda prestação de serviço
remunerada, que não seja disciplinada pelo regime
do servidor público ou outro regime legal específico,
será regida pelas normas da Consolidação das Leis
do Trabalho e Legislação Complementar."

EMENDA Nº 2
Ao PLS nº 100/71

Dê-se ao artigo 1º a seguinte redação:
"Art. 1º – Nenhuma prestação de serviço
remunerado, no território nacional, poderá deixar de
ser regida pelos preceitos da Consolidação das Leis
Justificação
do Trabalho ou outro regime definido em lei.
A Constituição brasileira, em seu artigo 165,
Parágrafo único – Em qualquer caso serão
assegura a todos os empregados um conjunto de assegurados
aos
interessados
os
direitos
direitos fundamentais, como:
fundamentais definidos no artigo 165 dá Constituição."
– salário-mínimo capaz de satisfazer,
conforme as condições de cada região, as suas
Justificação
necessidades normais e as de sua família;
– salário-família aos seus dependentes;
A Constituição brasileira, em seu artigo 165,
– proibição de diferença de salários e de assegura a todos os empregados um conjunto de
critérios de admissões por motivo de sexo, côr e direitos fundamentais, como:
estado civil;
– salário-mínimo capaz de satisfazer,
– salário de trabalho noturno superior ao conforme as condições de cada região, as suas
diurno;
necessidades normais e as de sua família;
– duração diária do trabalho não excedente a
– salário-família aos seus dependentes;
oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos
– proibição de diferença de salários e de
especialmente previstos;
critérios de admissões por motivo de sexo, côr e
– repouso semanal remunerado e nos feriados estado civil;
civis e religiosos, de acôrdo com a tradição local;
– salário de trabalho noturno superior ao diurno;
– férias anuais remuneradas;
– duração diária do trabalho não
– higiene e segurança do trabalho;
excedente
a
oito
horas,
com
intervalo
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para descanso, salvo casos especialmente previstos;
– repouso semanal remunerado e nos feriados
civis e religiosos, de acôrdo com a tradição local;
– férias anuais remuneradas;
– higiene e segurança do trabalho;
– proibição de trabalho, em indústrias
insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos,
de trabalho noturno a menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de doze anos;
– descanso remunerado da gestante, antes e
depois do parto, sem prejuízo do emprêgo e do salário;
– previdência social nos casos de doença,
velhice, invalidez e morte, seguro contra acidentes
do trabalho.
A presente emenda tem por objetivo assegurar
o efetivo cumprimento dessa garantia constitucional,
impedindo que haja qualquer categoria de
empregados a quem não se reconheçam, pelo
menos, os direitos definidos na Consolidação das
Leis do Trabalho e Legislação Complementar.
Sala das Sessões, em
de
1971. –
Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão o projeto e as emendas que acabam
de ser lidas, quanto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria voltará à
Comissão de Constituição e Justiça para exame das
emendas, nos têrmos do art. 298, parágrafo único,
do Regimento Interno.
Esgotada a pauta da Ordem do Dia, vai-se
passar à apreciação do Requerimento nº 311/71 do
Líder da Maioria, Sr. Senador Filinto Müller, lido no
expediente, solicitando autorização do Senado
Federal para que o Sr. Senador Carvalho Pinto
possa aceitar missão do Poder Executivo.
A matéria depende de parecer da Comissão
de Relações Exteriores.
Com a palavra o Sr. Senador Wilson
Gonçalves que, na qualidade de Relator da
Comissão de Relações Exteriores, avocou a matéria.

O SR. WILSON GONÇALVES (para emitir
parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o requerimento do nobre Senador
Filinto Müller, eminente Líder da Maioria nesta Casa,
tem fundamento no texto constitucional e em
dispositivo expresso do nosso Regimento.
Através do requerimento em aprêço é
solicitada licença ao Senado para desempenho, pelo
Senador, de missão temporária de caráter
diplomático ou cultural.
Realmente, a missão para que foi convidado o
eminente Senador Carvalho Pinto se situa;
exatamente, no texto constitucional e regimental por
mim enfocados, o que lhe dá, realmente, o caráter de
absoluta juridicidade.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o convite feito ao eminente Senador
Carvalho Pinto representa, de maneira clara e
expressiva, o propósito do ínclito Presidente Médici
de realizar, em todos os seus têrmos, a praxe
parlamentar e política, incluindo, entre os elementos
da sua comitiva, representantes do Poder
Legislativo.
A iniciativa é sobremodo significativa para o
Congresso Nacional e, em particular, para o Senado,
porque restabelece uma praxe da mais alta
significação e que haverá de refletir, lá fora, uma
verdadeira imagem política do nosso País.
Nestas condições, Sr. Presidente, em nome da
Comissão de Relações Exteriores, ofereço parecer
favorável à aprovação do requerimento que, como
salientei, se situa em têrmos jurídicos e corresponde
a uma praxe política que há de situar, nos seus
devidos têrmos, o regime que vigora em nosso País.
Quero, portanto, com êste parecer, me
congratular com a iniciativa que coloca o
Parlamentar brasileiro na posição elevada em que
êle deve estar permanentemente.
É o parecer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Como acabam de ouvir os nobres Senadores, a
Comissão de Relações Exteriores é favorável à
concessão da licença.
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Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
Sôbre a mesa, requerimento de dispensa de
interstício, que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

televisão, destinadas à Fundação Padre Anchieta –
Centro de Rádio e TV-Educativa.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971. – Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso,
Relator – Cattete Pinheiro.

REQUERIMENTO
Nº 312, DE 1971

Redação final do Projeto de Resolução nº 63,
de 1971.

Nos têrmos do art. 359, combinado com o
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação da redação final do Projeto de
Resolução nº 63/71, que autoriza o Govêrno do
Estado de São Paulo a realizar operação de
financiamento externo, contratada com a Nippon
Electric Company, com sede em Tóquio, Japão,
destinada à importação de equipamentos, acessórios
e partes sobressalentes para quatro estações
retransmissoras de televisão, destinadas à Fundação
Padre Anchieta – Centro de Rádio e TV-Educativa.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1971. – Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em conseqüência, passa-se à imediata apreciação
da redação final cuja leitura vai ser feita pelo Sr. 1ºSecretário.
É lida a seguinte redação final:

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e
eu, ........................................................... Presidente,
promulgo a seguinte:

PARECER
Nº 692, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 63, de
1971.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Resolução nº 63, de 1971, que autoriza o Govêrno do
Estado de São Paulo a realizar operação de
financiamento externo, contratada com a Nippon Electric
Company, com sede em Tóquio, Japão, destinada à
importação de equipamentos, acessórios e partes
sobressalentes para quatro estações retransmissoras de

ANEXO AO PARECER
Nº 692, DE 1971

RESOLUÇÃO
Nº , DE 1971
Autoriza o Govêrno do Estado de São Paulo a
realizar operação de financiamento externo, contratada
com a Nippon Electric Company, com sede em Tóquio,
Japão, destinada à importação de equipamentos,
acessórios e partes sobressalentes para quatro estações
retransmissoras de televisão, destinadas à Fundação
Padre Anchieta – Centro de Rádio e TV-Educativa.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de São Paulo
autorizado a realizar operação de financiamento
externo, contratada com a Nippon Electric Company
Limited, com sede em Tóquio, Japão, no valor de
US$ 657.197,77 (seiscentos e cinqüenta e sete mil,
cento e noventa e sete dólares e setenta e sete
cêntimos), de principal, acrescido de juros, destinada
à importação financiada de equipamentos,
acessórios e partes sobressalentes para 4 (quatro)
estações retransmissoras completas de televisão,
em VHF, para a Fundação Padre Anchieta – Centro
Paulista de Rádio e TV-Educativa.
Art. 2º – A operação a que se refere o artigo
anterior realizar-se-á nos moldes e têrmos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de
juros e demais condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de financiamento
da espécie obtido no exterior, desde que
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sejam atendidas tôdas as prescrições e exigências
normais dos órgãos encarregados da política
econômico-financeira do Govêrno Federal, o
estabelecido no Contrato de Fornecimento firmado
entre o Govêrno do Estado de São Paulo e a
Nippon Electric Company Limited, de Tóquio, e,
ainda o disposto na Lei Estadual nº 10.413
de 12 de novembro de 1971, publicada no Diário
Oficial do Estado no dia 13 de novembro de
1971.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão a redação final que acaba de ser lida.
(Pausa.)
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Guiomard.
O SR. JOSÉ GUIOMARD (lê o seguinte
discurso.):
–
Sr.
Presidente,
Senhores
Senadores: O grande órgão da imprensa do
Rio de Janeiro – Jornal do Brasil, de 21 do
corrente, vem de publicar um artigo sob o título
ACRE É BOA EXPERIÊNCIA. Creio que merece
figurar nos Anais desta Casa. Em verdade, o
jornalista Edilson Martins preconiza a maneira de
ocupação da Amazônia, citando a experiência
acreana, como comprovada através das últimas
estatísticas.
Referindo-se à divisão territorial, assim se
expressou: "o ex-Diretor da Escola Superior de
Guerra, General Rodrigo Octávio, estudioso da
região amazônica, é a favor da sua redivisão em
dez novos territórios, mas os resultados
alcançados pelo Acre, anulando um atraso de mais
de 50 anos, tornou a idéia sem defensores
principalmente nas unidades de Rondônia, Amapá
e Roraima, cujas autoridades lutam agora pela
autonomia estadual."
Eis
o
motivo,
Senhor
Presidente,
pelo qual me sirvo desta tribuna pa-

ra pedir a V. Ex.ª a publicação em nossos Anais, do
artigo a que acabo de referir-me. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOSÉ GUIOMARD, EM SEU DISCURSO:
ACRE É BOA EXPERIÊNCIA
REDIVISÃO DA AMAZÔNIA

PARA

Edilson Martins
A
primeira
experiência
brasileira
de
transformação de um Território em Estado, levada a
efeito no Acre, a mais longínqüa Unidade do eixo
Centro-Sul do País, e que completa 10 anos em
1972, assume grande importância, principalmente
quando se discute de que forma será a extensa
Região Amazônica ocupada e administrada.
Um dos aspectos que o visitante sente ao
conhecer os administradores acreanos, classe política
em sua maioria jovem, é uma crença desmedida no
futuro próximo da região, principalmente quando
forem concluídas as estradas ligando os dois
oceanos, "uma vez que por onde passa riqueza,
passa obrigatòriamente progresso, e nos próximos
três anos o Acre será a porta natural para o Pacífico".
Divisão
O ex-Diretor da Escola Superior de Guerra,
General Rodrigo Otávio, estudioso da Região
Amazônica, é a favor de sua redivisão em 10 novos
Territórios, mas os resultados alcançados pelo Acre,
anulando um atraso que se arrastava há mais de 50
anos, torna a idéia sem defensores, principalmente
nas unidades de Rondônia, Amapá e Roraima, cujas
autoridades lutam agora pela autonomia estadual.
Para uma população de 230 mil habitantes o
Acre dispõe de apenas cinco agrônomos, três
veterinários,
cinco
engenheiros
e
nenhum
agrimensor. O maior apêlo que as autoridades locais
fazem no momento é a busca de técnicos, pois "sem
êles nada de científico poderá ser feito".
Com uma economia bàsicamente agrícola,
onde a borracha ocupa 60% de sua população, o
Acre, com os seus 152.589 km2, foi anexado
ao Brasil por fôrça de um movimento rebelde
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comandado por um gaúcho, Plácido de Castro, que
liderou um grupo de nordestinos, no início do século,
contra fôrças da Bolívia.
Em seus 10 anos como Estado, o Acre quase
dobrou sua população, duplicou seus rebanhos, o
consumo anual de energia elétrica, apresentou um
crescimento percentual de 668,11%, criou uma
universidade, e sua arrecadação estadual registrou
um aumento de 1.197%. Hoje, em qualquer estação
do ano, já se pode fazer o percurso Acre–Rio, num
Volkswagen 1 300, no espaço de cinco dias, sem
precisar andar à noite nem tampouco correr muito
com o veículo.
Herança

mas nada de concreto se fêz em tôrno da questão,
terminou por nos fazer perder essa liderança. É bom
lembrar que a despeito do grande avanço
tecnológico dos sintéticos, a borracha natural ainda
continua com um extenso mercado internacional.
Importância
Pastos que se estendem por dezenas de
quilômetros, várzeas dos rios que irrigam ricos solos
para se plantar, e uma temperatura média de 25
graus, tornam a região acreana propícia para o
desenvolvimentismo
na
opinião
dos
atuais
governantes. As possibilidades para a criação de
gado são muitas, e prova disso são as novas
fazendas da região.
A maior queixa que os empresários fazem é a
falta de financiamentos por parte de órgãos federais.
Na verdade, quem mais tem financiado projetos na
região é o BNH, valendo registro que êsse órgão
hoje está presente na criação de serrarias e até
cerâmicas. O Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Ênio Aires Ferreira, acentua que é "preciso
que o investidor do Sul conheça a nossa região, já
que entendemos que a iniciativa privada é o suporte
fundamental para o nosso desenvolvimento".

O Estado do Acre tem, talvez, o mais nôvo
governante do País, Sr. Francisco Vanderlei Dantas,
38 anos. Filho de uma tradicional família da região,
depois de residir muitos anos em Niterói, voltou ao
Acre para tentar a atividade política. Eleito suplente
de deputado federal, com a morte do titular, ocupou
a cadeira e posteriormente terminou sendo
escolhido, numa lista tríplice, para Governador do
Estado.
Na opinião dos jovens líderes locais, a pior
herança do Acre são "os vícios herdados da
condição de Território, quando a União era o único
Estradas
empregador, e ninguém desejava atuar fora de sua
proteção. Não havia pràticamente na área urbana,
A Transamazônica vai transformar o Acre na
afora o comércio, outro empregador, e os políticos se porta natural para o Oceano Pacífico. Concluída o
elegiam, muitas vêzes, de acôrdo com a trecho que vai de Brasília, Município acreano até o
disponibilidade de empregos a oferecer".
pôrto de Arica, no Chile, ou Callau, no Peru, teremos
a ligação rodoviária do Atlântico ao Oceano Pacífico.
A partir daí, a importância econômica do Acre para o
Diversificação
país está garantida.
O Deputado Estadual Nabor Júnior, Líder da
Há uma corrente que atribui o surto de
Oposição, entende que a extração da borracha, tal desenvolvimento ocorrido na região à implantação de
como se encontra na região, tem os seus dias estradas,
relegando
a
segundo
plano
a
contados, e a única saída para a economia do Acre é transformação do Território em Estado. Na verdade
a diversificação de sua produção, "uma vez que torna-se difícil distinguir qual dos dois aspectos mais
nenhum Estado ou país pode viver de monocultura". influenciou, mas na opinião do ex-Prefeito da Capital,
– O Brasil já foi o maior produtor de borracha Sr. Alfredo Meira Filho, os dois se integram, e não há
do mundo – lembra o Deputado Nabor Júnior – e o condições objetivas de se minimizar um, favorecendo
Acre tinha a hegemonia dessa atividade, mas o outro.
abandono a que fomos relegados, onde muito se
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
falou em racionalização do plantio da seringueira, Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Campos.
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O SR. WILSON CAMPOS (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores,
nesta
oportunidade,
queremos
congratular-nos com o Grupo Financeiro Campina
Grande pelo início de suas atividades em Brasília,
quando, precisamente no dia 24 de novembro
corrente, inaugurou uma de suas agências bancárias
– Banco Industrial de Campina Grande –, com a
presença de figuras das mais representativas do
meio político, administrativo, social, industrial e
comercial dêsse Planalto Central.
Ali, no Conjunto Nacional de Brasília,
prestigiando a oportuna iniciativa do Grupo
Financeiro Campina Grande, que trouxe da mais
valorosa cidade paraibana, terra do nosso querido e
saudoso amigo João Rique, a sua contribuição ao
progresso da Nova Capital, abraçavam-se os
nordestinos Nilton Rique, Nivaldo e João Rique Filho,
Edvaldo Carvalho recebendo as homenagens
merecidas dos seus amigos e convidados que lhes
levavam não apenas os votos de boas vindas, mas
também desejavam-lhes muito sucesso, na certeza
de que aquêle grupo valoroso de jovens banqueiros
e investidores tem uma maior preocupação, quer
seja a de ajudar a construir um Brasil cada vez mais
forte e mais brasileiro.
É o Nordeste, com o Banco Industrial de
Campina Grande se unindo ao pujante Centro-Oeste
para fortalecer mais e sempre a economia nacional.
E que confia a direção da sua agência bancária do
Planalto Central a um competente jovem
pernambucano – Eduardo Vasconcelos –, na certeza
que temos nós de que sua gestão será digna da
admiração dos que compõem aquêle grupo
financeiro.
Não poderíamos, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, sob pena de omissão, de estender as
nossas congratulações à Construtora Continental
(CONTAL), na pessoa do seu Diretor Presidente, o
môço pernambucano Linaldo Uchôa de Medeiros,
que chegado ontem à Brasília, já marcava a sua
presença no Planalto Central com a assinatura de um
contrato para construção da Central de Abastecimento
de Brasília, obra do Govêrno do Distrito
Federal, representado pelo ilustre Governador Hélio

Prates da Silveira. O ato contou ainda com a
presença do Coronel Octávio Odilio de Oliveira
Bittencourt (Superintendente da CODEPLAN), e do
Diretor Técnico da CONTAL, Jean Klueber além dos
senhores Manoel Carneiro de Albuquerque
(Secretário da Agricultura), do senhor Ari Miranda
Júnior (Gerente Geral da CONTAL), dos Diretores
Silvio Rocha e Vitor Silva e de vários Senadores,
Paulo Tôrres, Milton Cabral e vários Srs. Deputados.
Ainda aproveitando esta oportunidade, quero
salientar o valioso estudo do competente economista
pernambucano, Clóvis Dueire da Fonsêca, sôbre o
P.I.S. e o conceito de Faturamento que serviu de
tese para o Clube dos Diretores Lojistas do Recife na
12ª Convenção Nacional de Clubes de Diretores
Lojistas, realizada em Pôrto Alegre, no mês de
setembro passado. Êste documento foi enviado aos
Excelentíssimos Senhores Ministros da Fazenda,
Indústria e Comércio, ao Presidente do Conselho
Monetário Nacional, Banco Central e Caixa
Econômica Federal, aos quais, neste instante
estendemos
nosso
apêlo
para
que
seja
cuidadosamente apreciada a tese do economista
Clovis Dueire da Fonsêca, merecedor dos nossos
parabéns pelo grande trabalho apresentado.
Ainda referência quero fazer ao trabalho dos
pernambucanos
Sebastião
Barreto
Campelo,
Agripino Pessoa de Santana, Luciano Carneiro e
Massilon Pessoa Filho a respeito da reformulação da
sistemática do ICM que considero dos mais
oportunos e valiosos e solicito passe a integrar o
meu pronunciamento, certo de que despertará o
interêsse das autoridades fazendárias do nosso
País, principalmente a pessoa do eminente Ministro
da Fazenda, Professor Delfim Netto.
Concluindo, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, congratulo-me com os prezados
colegas dirigentes da Casa e componentes da
Mesa Diretora pela sua eficiência e cavalheirismo,
sensatez e firmeza na direção do Senado Federal
e ainda pela acolhida que me dispensaram neste
meu primeiro ano de mandato legislativo querendo
assim tornar público a todos os companheiros os
meus sinceros agradecimentos, estendendo as
minhas considerações aos companheiros de li-
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derança que nos distinguiram e nos ajudaram nas
primeiras dificuldades, atendendo prontamente
qualquer reivindicação feita. Em cada componente
da bancada arenista, penso ter feito um amigo não
menos amigo que os nobres colegas do MDB, a
quem também agradeço a distinção do seu
tratamento, a sua amizade e a sua compreensão.
Aos funcionários da Casa, sou agradecido
pela colaboração que tive neste ano e quero finalizar
com o meu mais sincero agradecimento aos
profissionais da Imprensa, integrantes do Comitê do
Senado que tanto colaboraram na divulgação dos
meus modestos trabalhos.
E, no término dêsse primeiro ano da atual
Legislatura, ao me despedir dos caros colegas, em
nome do Nordeste e de Pernambuco, reitero o meu
apêlo aos eminentes Ministros da Fazenda, da
Indústria e do Comércio, da Agricultura, do
Planejamento e do Interior para que sejam
concluídos os trabalhos da regulamentação do
PROTERRA, dando condições ao Nordeste para
que, em janeiro do próximo ano, inicie o seu
exercício, pois o seu instrumento significa uma das
grandes esperanças dos nordestinos para a
redenção do Nordeste.
Desta Tribuna, ainda, formulo ao eminente
Presidente Médici e aos que integram o seu
Govêrno, os mais sinceros votos de crescente
sucesso no trato dos destinos do Brasil, sempre para
frente, sem que ninguém detenha o seu futuro.
(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR WILSON CAMPOS EM SEU DISCURSO
APRESENTAÇÃO
Clube de Diretores Lojistas do Recife,
participante da XII Convenção Nacional, solicita
especial atenção para o trabalho em anexo, que trata
de relevante e momentoso problema criado para os
empresários de todo o Brasil.
É um estudo feito pelo economista Clóvis
Dueire da Fonsêca, Assessor Técnico desta
entidade, o qual enfoca o elevado ônus tributário
ora exigido pela Caixa Econômica Federal, que,
através de sua Norma de Serviço CEF/PIS nº
2/71, alterou substancialmente o exato sentido
do têrmo Faturamento, usado pela Lei Comple-

mentar nº 7, como elemento formador da base de
cálculo das contribuições mensais devidas pelas
emprêsas, ao Pis–Programa de Integração Social.
A referida norma regulamentar, sem o
concessivo hierárquico da lei que lhe deu causa,
deliberou ampliar demasiadamente a obrigação
fiscal, face ter conceituado extensivamente a
expressão constante do texto legal, determinando a
incidência do encargo sôbre o valor de tôda a
Receita Bruta Operacional.
Como bem esclarece o Autor do tema, urge a
necessidade imediata de ser revisionada a definição
dada ampliativamente ao têrmo Faturamento, para
assim circunscrevê-lo ao exato valor auferido pelas
vendas realizadas e não abranger outras receitas,
que fogem totalmente ao espírito da Lei.
A Diretoria
INTRODUÇÃO
País de dimensão continental, dotado de
riquezas imensuráveis e de estrutura econômicosocial altamente diversificada, pelos usos e costumes
dos noventa milhões de habitantes que povoam sua
imensa vastidão territorial, o Brasil, nesta última
década, com tôda sua grandiosidade, caminhava
vertiginosamente para um total desequilíbrio.
Entretanto, para surprêsa dos aproveitadores
e malgrado dos falsos líderes, conseguiu estancar
sùbitamente o acaudalamento anárquico, pela
indomável fibra de homens pátrios, que, com energia
e serenidade, propiciaram, a partir de 31 de março
de 1964, o início de uma nova era, enfatizada por
amplo dimensionamento de trabalho, e de integração
nacional, tendente a abranger todos os sistemas
constitutivos da Federação.
Não foi necessária a aplicação beligerante de
modelos
estrangeiros,
para
injetar-se
no
descompasso do gigante, o remédio eficaz e em
dose certa.
O processo estratégico foi eficiente e
rápido. As soluções não se fizeram esperar. Da
instável conjuntura, emergiu a consciência viva
dos bons brasileiros que, confiantes, irmanaramse na reconstrução histórica, e a nação passou a
despontar aos olhos do mundo, como um
exemplo do que pode fazer um país jovem, para
soergues-se ràpidamente de um caos iminente
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e marchar célere para o desenvolvimento.
Para isto, severas medidas econômicofinanceiras foram postas em prática, mediante
legislação própria que, embora numerosa a princípio,
se restringiu paulatinamente.
O processo foi harmônico. Globalizaram-se as
metas a serem atingidas e reformularam-se os
procedimentos dos órgãos do Govêrno, visando ao
equilíbrio e fortalecimento da viga mestra nacional.
A instabilidade social cedeu seu campo de
princípios desordenados à lógica da sadia consciência
de trabalho, colaboração e retidão do bem proceder.
A inflação, que vertiginosamente alçava-se à
insustentável tangência dos 100%, regrediu a uma
faixa presentemente situada ao redor dos 22% que,
embora ainda elevada, tende gradativamente a ser
reduzida.
Revigorou-se, assim, tôda a política do agir
humano, no inter-relacionamento e conscientização
das obrigações entre povo e Govêrno.
Como não podia deixar de ser, os setores
produtivos fizeram-se presentes nessa evolução
histórica, demarcando a ondulação crescente na
escala do desenvolvimento, mediante invulgar
esfôrço e desprendimento à causa do bem comum.
Para tanto, ingentes sacrifícios foram
suportados pela seriedade das responsabilidades
assumidas e, nesse ínterim, o desaparecimento de
muitas emprêsas se fez sentir em todos os
quadrantes nacionais. Umas aventureiras, outras,
entretanto, em grande número tradicionais, mas que
tendo alargado demasiadamente sua área de
atuação, desprepararam-se para acompanhar a
rápida alteração estrutural e assim não resistiram
aos novos encargos impostos ao sistema.
A demarragem foi violenta e os antigos
conceitos de comercialização necessitaram de
profundas reformulações para a programação de um
atuar seguro.
No
contexto,
o
comerciante,
como
intermediário entre a produção e o consumo, foi, sem
dúvida, um dos mais duramente atingidos em todo o
desenrolar de tal conjuntura.
Os recursos que pareciam tão amplos,
foram
ficando
escassos
diante
de

inúmeras razões, tais como a recessão do poder
aquisitivo, pelo relaxamento da então tensão de
compras e o conseqüente acomodamento do
mercado, e, paralelamente, face à tendência de
nivelamento dos preços, proveito a necessidade de
redução dos estoques, antes permanentemente
altos, daí originando maior competitividade na oferta.
Por outro lado, o incremento da carga
tributária e a criação de obrigações acessórias,
adjetas aos custos operacionais, reduziram
consideràvelmente a lucratividade empresarial e
foram concorrentes em desgastar as disponibilidades
financeiras, necessárias ao equilíbrio das operações.
Sugestões e solicitações em grande número
foram e continuam sendo formuladas às autoridades
monetárias, no sentido de serem acionadas linhas
especiais de crédito, compatíveis às necessidades
dos
empreendimentos
comerciais,
para
financiamentos a juros reduzidos e a maior prazo.
Reconhece-se que providências já foram
encetadas, mas os resultados divulgados são ainda
de difícil manejo, principalmente no que tange ao
acesso do pequeno e médio comércio, vez que a
tendência de aplicações se dirige precìpuamente ao
mercado exportador, às fusões e às incorporações,
visando à criação de grandes, de super-emprêsas,
que comportem maior dimensionamento econômicosocial.
Assim, muito já se fêz, mas ainda não se pode
dizer que os sacrifícios cessaram. Resquícios
prosseguem na dependência de maior colaboração
governamental, mormente no tocante à obtenção de
recursos a baixo custo, para atender-se à crescente
falta de capital de giro.
Constata-se contudo que, se por um lado o
Govêrno procura ajustar-se ao atendimento da
demanda de crédito, em contrapartida não deseja
premiar a oferta de meios com o inflacionamento da
moeda e conseqüente retôrno ao enfraquecimento
do valor real dos bens.
Partindo de tal premissa, vislumbrou,
após acurados estudos de seus assessôres, um
modo todo peculiar de criar recursos com
o giro dos próprios recursos, mediante a
constituição de um Fundo de Participação, para a
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obtenção de poupanças, a fim de aplicá-las nos suporte de incidência o valor agregado ou acrescido
setores produtivos.
ao preço de venda, e assim os números revelam que
o beneficiário real da redução será o consumidor,
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
como último elemento da cadeia circulatória e não o
industrial ou o comerciante que, por venda, opera a
Com base nesse raciocínio o dando finalmente saída da mercadoria, transferindo o ônus que na
curso ao preceito constitucional que assegura aos mesma couber.
trabalhadores sua integração na vida e no
Discute-se todavia, que a regressão da
desenvolvimento das emprêsas, foi que a 7 de alíquota do ICM absorverá gradativamente o encargo
setembro de 1970 despontou a Lei Complementar nº criado pelo PIS, apesar dêste ser cumulativamente
7, instrumentando tal instituto, com a criação do incorporado aos custos em cada nova operação de
Programa de Integração Social, já popularmente venda.
conhecido pela sigla do PIS.
Admite-se ainda que sendo o índice de
Referido Programa visa a composição de um redução daquele impôsto anual e percentualmente
Fundo que deve carrear recursos, destinados à superior a elevação de incidência da contribuição
formação de patrimônio individual dos assalariados, para o PIS, a diferença representará para a
e, da poupança assim obtida, dispor de meios para comunidade uma parcela poupada, a qual, ao ser
aplicação no aumento da produtividade nacional.
dispendida, incentivará a escala da demanda e
O Fundo foi previsto para ser constituído por conseqüentemente
movimentará
o
mercado,
depósitos de dúplice participação: uma do Govêrno, incrementando a produtividade global.
pela renúncia de parte do Impôsto de Renda que lhe
Certo é que a esquematização do PIS elaborada
seja devido, e outra proveniente dos próprios pelo Govêrno visou atingir vários objetivos por um só
recursos das emprêsas, com base no faturamento.
caminho, como seja a constituição de um Fundo para
Merecidos foram os aplausos ao Govêrno da gerar recursos, pela retenção de parcela das riquezas
República,
pela
sabedoria
em
solucionar orientadas à poupança, a qual, em futuro próximo,
problemática que há longos anos desafiava os seus proporcionará ao trabalhador um sem número de
dirigentes. De parte a parte, a satisfação foi vantagens, inclusive participação residual nos
generalizada pela psicológica emulação ao resultados dos valôres que, criteriosamente, serão
desenvolvimento, bem como pelo apoio e interêsse investidos em prol da elevação do produto nacional.
demonstrado não só pelos trabalhadores, mas
Por outro lado, diante dos recursos a serem
também por todos os empresários, quanto à acumulados, acenou-se aos empreendimentos
adequação e destinação das disponibilidades.
produtivos a intenção da colaboração governamental
É bem verdade que, desejando acautelar de facilitar faixas de crédito, compatíveis em custos
provável elevação dos custos, face à criação do nôvo às necessidades das classes empresariais.
encargo, o Poder Público achou por bem anteciparComo a titulação da "integração dos
se a tal propensão, pela alternativa de reduzir a empregados na vida e desenvolvimento das
carga tributária já existente, e, assim entendendo, emprêsas", com participação no lucro, pudesse dar
em 19 de agôsto do mesmo ano, mediante a origem a entendimento de base de cálculo
Resolução nº 65, do Senado Federal, determinou assemelhàvelmente usada em tributo de natureza
redução da alíquota do ICM, para operar-se diversa, procurou o legislador desviar essa possível
gradualmente no período de 1971 a 1974.
identidade, determinando diferenciação na forma de
Pelas suas múltiplas implicações, não cálculo das contribuições, criando assim várias
cabe ao tema aprofundar-se sôbre o mérito modalidades de incidência, face à espécie de
da pretendida diminuição da carga fiscal, atividades dos contribuintes, tipificando, contudo,
pois, como sabemos, o ICM é considerado um essencialmente, o aporte de recursos com base no
tributo indireto e repercussivo, que tem por faturamento das emprêsas.
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É claro que o espírito da Lei é
psicològicamente motivacional e intencionalmente
destinado a corrigir distorções, na distribuição e
elevação da renda per capita, bem como acelerar a
rotatividade da produção, para maior e mais rápido
desenvolvimento do País, e contra tais princípios,
òbviamente, as emprêsas não poderiam se insurgir,
muito ao contrário, apóiam e aplaudem convictas do
acêrto.
Entretanto, o ponto crucial da questão baseiase em que o instrumento legislativo não ofereceu a
necessária clareza e, obstaculizando parcialmente o
entendimento de aplicação da norma, transferiu ao
regulamento a função de clarificar o modus operandi,
situação que infelizmente não se desanuviou.
O FATURAMENTO COMO BASE DE CÁLCULO
A norma regulamentar, aprovada pela
Resolução nº 174, de 25-2-1971, do Banco Central
do Brasil, não é portadora da objetividade esperada,
e, assim, alguns pontos permaneceram obscuros,
primordialmente quanto à conceituação do têrmo
Faturamento.
Ao invés de identificar com clareza o elemento
formador da base de cálculo, teve no parágrafo 2º do
seu art. 7º a impropriedade de transferir o
entendimento para o disposto na legislação do
Impôsto de Renda, consignando como sendo a
Receita Operacional sôbre a qual incidam ou não
impostos de qualquer natureza.
Como se sabe, o têrmo Receita Operacional,
textualmente, não consta da legislação do Impôsto
de Renda (Decreto nº 58.400/66) e sim a expressão
Receita Bruta Operacional.
Diante da imprecisão terminológica e
procurando corrigir o lapso, a Caixa Econômica
Federal, em 27-5-1971 baixou a Norma de Serviço
CEF/PIS Nº 2/71, esclarecendo em seu item 3:
"Para fins da contribuição prevista na alínea b
do parágrafo 1º do artigo 4º do Regulamento anexo à
Resolução nº 174 do Banco Central do Brasil,
entende-se por faturamento o valor definido na
legislação do Impôsto de Renda como Receita
Bruta Operacional (artigo 157 do Regulamento do
Impôsto de Renda), sôbre o qual incidam ou não im-

postos de qualquer natureza." (Grifamos).
A expressão foi portanto corrigida, para obterse o texto exato do Decreto nº 58.400/66, entretanto,
com isso não se atingiu o objetivo, pois a norma
indicada não conceitua o que seja Receita Bruta
Operacional e muito menos o que se deve entender
por Faturamento; senão, vejamos:
Literalmente, diz o Decreto nº 58.400/66, no
artigo 157:
"Integram a receita bruta operacional (Lei nº
4.506, art. 44):
a) o produto da venda dos bens e serviços,
nas transações de conta própria;
b) o resultado auferido nas operações de
conta alheia;
c) as recuperações ou devoluções de custos,
deduções ou provisões;
d) as subvenções correntes para custeio ou
operações recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais."
Dúvidas surgiram então, em razão das
múltiplas facêtas criadas pelo problema, face aos
vários componentes que foram admitidos, dentro do
nôvo entendimento do que seja a Receita, nas
emprêsas que operam com venda de mercadorias.
Estudiosos da matéria passaram a gerar
controvérsia, inclusive quanto à existência de
similitude dos elementos já utilizados pelo Impôsto
de Renda, para efeito de base de cálculo do Lucro
Operacional, constantes do Art. 156 do respectivo
Regulamento, e que por outro lado, tais elementos,
estavam no caso sendo irregularmente apropriados
para a avaliação da incidência do PIS, desta feita
sob a denominação de Faturamento.
Como argumento, reportam-se à vigente
Constituição que, no parágrafo 2º do seu art. 18,
prescreve:
"Para cobrança de taxas não se poderá tomar
como base de cálculo a que tenha servido para a
incidência dos impostos."
Como o PIS se trata de um Contribuição, que
se caracteriza como espécie do gênero tributário,
como são as taxas e os impostos, e desde que a
Constituição veda, para o cálculo das Taxas, a
utilização da mesma base de cálculo que tenha
servido aos Impostos, concluem que, implìcitamente,
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está dito o mesmo para as Contribuições.
Dêste modo, a primeira divergência situou-se
na interpretação de que a regulamentação, suprindo
lacuna da Lei, procurou hàbilmente utilizar os
mesmos elementos, para a constituição de dupla
fonte de obrigação tributária.
Apesar do respeito que possa merecer essa
opinião, divergem acertadamente os Técnicos
Fazendários, pois na realidade tais tributos possuem
fato gerador diverso, inexistindo entre ambos,
identidade nos elementos formadores das suas
bases de cálculo.
O Impôsto de Renda, com taxação própria,
incide sôbre o Lucro Operacional, que, em síntese,
se traduz como sendo o crédito positivo, originado
pelo resultado final das atividades empresariais de
fins econômicos, com base na totalidade dos
ingressos, deduzidos dos custos e das despesas
operacionais, em determinado exercício.
De modo diferente é o encargo do "PIS",
reconhecido como Tributo de natureza Parafiscal,
legalmente instituído pela União, nos têrmos do
inciso I, § 2º do art. 21 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda nº 1, de 17-10-1969.
Sua taxação, sôbre a parcela relativa aos
recursos próprios das emprêsas, tem formulação
diversa, em conformidade com o tipo de atividade ou
natureza dos contribuintes.
Segundo a Lei criadora dessa obrigação
tributária, o fato gerador das contribuições, no caso,
tem como pressuposto o Faturamento das emprêsas.
Liberada a primeira objeção, constata-se de
início que o obstáculo merecedor de considerações é
o entendimento que se quis dar ao têrmo
Faturamento, para ser aplicado como base de
cálculo das contribuições devidas.
Como sabemos, o art. 3º, b da Lei
Complementar nº 7, foi nesse particular
desprovido da necessária clareza, dando margem
a que regulamentação posterior, à procura de
posicionamento, viesse motu proprio, conceituar
a expressão como sendo relativa à Receita
Operacional, e, admitindo o lapso, proceder
a seguir correção para Receita Bruta Opera-

cional, a fim de adaptar-se ao contido em outra
norma, qual seja o art. 157 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto nº 58.400/66), ampliando
desta forma a primitiva obrigação tributária, sem o
permissivo hierárquico da lei que lhe deu causa.
Virtualmente, é de se reconhecer que a
primitiva expressão legal passou a ter qualificação
incorreta e sentido diverso daquele espírito contido na
mensagem da lei básica, programadora do Fundo.
Como vemos, a norma própria, embora
legislativamente correta, tècnicamente desviou-se do
formalismo prescrito no art. 97, III, do Código
Tributário Nacional, quando determina que sòmente
a LEI pode estabelecer a Definição do fato gerador
da obrigação tributária.
Além do mais, sabemos nós que, na
hierarquização normativa, o Regulamento se nivela
ao plano do Decreto, o qual embora deva ter
conteúdo de lei e até mesmo possa configurar sua
forma, nem por isso deixa de ser simples ato
administrativo, destinado a fornecer os meios para
melhor aplicação da lei, em função da qual tenha
sido expedido.
Isso, é o que nos ensina o art. 99 do Código
Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, quando
textualmente diz:
"O conteúdo e o alcance dos decretos
restringem-se aos das leis em função das quais
sejam expedidos, determinados com observância
das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei."
Também, mesmo por analogia, como
pretende, a regulamentação do PIS não poderia
ampliar o sentido que expressamente está contido na
Lei.
É o referido Código quem o diz, em seus
artigos 107 e 108, inciso I e § 1º:
"Art. 107 – A legislação tributária será
interpretada conforme o disposto neste capítulo.
"Art. 108 – Na ausência de disposição
expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará na ordem indicada:
I – a analogia;
§ 1º – O emprêgo da analogia não poderá
resultar na exigência de tributo não previsto na lei."
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Dêste modo, só à Lei Complementar nº 7
cabia caracterizar devidamente o fato gerador da
obrigação tributária principal, entretanto, desde que
preferiu usar restritivamente o têrmo faturamento,
cabia ao Regulamento esclarecer a matéria dentro
do sentido da Lei e não fazê-lo ampliativamente, e
diga-se ainda: com base em outra legislação que se
destina a situação totalmente diversa.
Verificando ter incorrido em lapso na
identificação da legislação do Impôsto de Renda, o
Regulamento entendeu subseqüentemente de
corrigir a expressão, por norma de serviço, e admitiu
pela Caixa Econômica Federal – ao que nos parece
sem considerar critérios fixados pelo Conselho
Monetário Nacional, conforme determina o art. 3º, §
5º da Lei Complementar nº 7 – a manutenção da
interpretação extensiva, concebendo, no cálculo das
contribuições, adição de valôres que nada têm a ver
com o sentido de faturamento, e ainda mais,
onerando o encargo, por desprezar a dedutibilidade
de elementos anulatórios de receitas, e, por fim,
deixando dúvidas quanto à inclusão no cálculo da
obrigação do montante relativo aos recolhimentos de
impostos incidentes sôbre a comercialização.
Incompreensível seria, para efeito do cálculo do
"PIS", nas emprêsas que tanto vendem mercadorias,
como serviços, conforme explicita o item 3/3.1 da
Norma de Serviço CEF/PIS nº 2/71, acolher-se, sob o
título de Faturamento, receitas totalmente estranhas à
matéria, como são as hipóteses previstas no Decreto
nº 58.400/66, art. 157, alíneas "b", "c" e "d".
Compreendemos, portanto, que não devem
ser considerados pela regulamentação do PIS, como
faturamento:
1. Os resultados auferidos nas operações de
conta alheia, por não terem sentido nas emprêsas
que operam vendas de mercadorias, e sim apenas
naquelas que prestam exclusivamente serviços, as
quais já se classificam sob outra forma de incidência.
2. As provisões, as recuperações, os
abatimentos ou deduções e os descontos obtidos
sôbre compras, por se referirem aos custos, e não
terem conexão com o montante das vendas
realizadas, ou seja com o faturamento.

3. As receitas eventuais, que fogem ao sentido
de faturamento e por não se referirem ao objeto do
negócio.
4. O produto da venda de bens do "ativo fixo",
cujas operações são anormais no sentido comercial
e que comumente refletem prejuízo.
Como deduções sôbre o faturamento,
entendemos que a regulamentação deveria admitir:
1. O recebimento de devoluções de
mercadorias, cujas vendas sejam desfeitas.
2. Os abatimentos, as deduções e os
descontos concedidos nas vendas de mercadorias.
3. Os impostos sôbre comercialização, tais
como o ICM e o IPI, bem como eventualmente o ISS,
nas emprêsas que operem tanto venda de
mercadorias, como serviços conjuntamente.
Justifica-se a dedução dos impostos
recolhidos sôbre a comercialização, não dos valôres
constantes dos documentos de compra e venda, e
sim das importâncias efetivamente recolhidas pelas
emprêsas ao Estado, nos respectivos períodos
fiscais, relativamente à diferença entre o crédito e o
débito dêsses tributos.
Tratam-se de receitas de conta alheia, de
receitas tributárias pertencentes ao Estado, das
quais o empresário não obtém qualquer vantagem.
Assim é incompatível e ilógico que sejam êsses
valores admitidos como receitas das emprêsas.
A propósito das observações feitas, sôbre o
que seja o faturamento, e dentro do entendimento
dado pela regulamentação do PIS, merece ao
estudo considerar-se as seguintes conceituações
correntes:
Mercadoria – Tudo aquilo que como objeto do
negócio, é suscetível de avaliação econômica e
fatível à compra e venda.
Venda – Troca ou transferência de
propriedade da mercadoria, por um preço
convencionado e condições prèviamente estipuladas
entre as partes.
Fatura – Relação de mercadorias vendidas e
dos preços por que o foram.
Faturamento – Somatório ou totalização do
exato valor obtido nas vendas de mercadorias.
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Pela seqüência esposada, verifica-se, enfim,
que o entendimento dado pela norma regulamentar
à expressão faturamento não condiz com sua
terminologia própria e nem com a idéia do
legislador, daí resultando a impropriedade da
abrangência
de
elementos
estranhamente
incluídos ao têrmo, que desvirtuaram a incidência
do encargo.
Finalizando as apreciações devemos atentar
também para o fato de que, no consenso geral,
nenhum empresário constitui um negócio visando
obter resultados negativos ou prejuízos. Entretanto, é
uma alternativa admissível perante inúmeras
contingências adversas, não previsíveis, nem
desejáveis.
Desde que a eventualidade possa ocorrer, não
há porque se admitir vantagem a terceiros,
inflingindo ao prejudicado direto, já espoliado em seu
patrimônio, a pena de sujeitá-lo a suportar ainda
mais o ônus de nova obrigação, propondo-se dêle
retirar valor que não possui o gôzo que não tenha
usufruído.
Correto e justo seria então liberá-lo de
contribuir para o Fundo, enquanto perdurar o
prejuízo, vez que em última análise, não poderá
fazê-lo com recursos próprios, como determina a
própria lei.
Êste deve ser o espírito do legislador, tanto
assim que tal circunstância é viável para aquêle tipo
de contribuinte cuja atividade está prevista no art. 4º,
§ 3º do Regulamento aprovado pela Resolução nº
174, e melhor explicitado no item 6 da Norma de
Serviços CEF/PIS nº 2/71 da Caixa Econômica
Federal.
Pelo texto mencionado, deduz-se, com
acêrto, que, se êsse tipo de contribuinte não
obtiver lucros em suas operações, lògicamente
não sofrerá o ônus do Impôsto de Renda, e não
suportando o encargo tributário, dêle nada poderá
deduzir – por inexistência do principal – razão por
que não poderá destacar e nem recolher a
parcela do "PIS" correspondente à participação
do Govêrno. Em conseqüência, pela atual
sistemática, de sua parte também nada terá a
pagar, relativamente à parcela de recursos
próprios.

Correlatamente, a própria legislação do Impôsto
de Renda, no art. 247 do Decreto nº 58.400/66, para
efeito de incidência tributária, concorda com a
compensação de prejuízos havidos em um exercício,
para dedutibilidade dentro dos três ciclos subseqüentes.
Diante dessa situação legal, conclui-se,
òbviamente, que criaria procedimento discriminatório,
liberar-se êsse tipo de contribuintes e obrigar-se
outros de natureza diversa que, operando venda de
mercadorias, ao encerrarem o exercício com
prejuízo, sejam anômalamente compelidos a
contribuir para o PIS, sôbre faturamento de período
cujos resultados foram negativos.
CONCLUSÃO
Em razão do alto significado de integração
social, refletido na mensagem da Lei Complementar
nº 7, e diante dos efeitos econômicos negativos, que
falhas
interpretativas
possam
acarretar
ao
desenvolvimento nacional, criando sobrecarga e
conseqüente desgaste aos empreendimentos
produtivos, é de se sugerir ao Conselho Monetário
Nacional o revisionamento da atual política de
incidência das contribuições destinadas ao PIS.
Recife, setembro de 1971. – Clóvis Dueire da
Fonsêca, Economista.
(O presente trabalho, aprovado pela Comissão
Técnica da XII Convenção Nacional do Comércio
Lojista, foi oralmente justificado em plenário, pelo
autor, dando margem à mensagem que se segue.)
Pôrto Alegre,
18 de setembro de 1971.
Excelentíssimo Senhor
Ministro da Fazenda:
Os lojistas brasileiros, ao ensejo do
encerramento de sua XII Convenção Nacional,
realizada na cidade de Pôrto Alegre, entre os dias 12
e 18 dêste mês, onde unidos palmilharam eficazmente
os caminhos tendentes à solução de seus múltiplos
problemas de instrumentalização e racionalização
empresarial, deliberaram em plenário dirigir esta
mensagem a V. Ex.ª, pedindo vênia para a apreciação
do tema em anexo, elaborado pelo CDL do Recife e
que reflete o pensamento de todos os Convencionais.
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O assunto, de relevante interêsse nacional,
flexiona no sentido de demonstrar os efeitos
negativos que se fazem presentes no setor financeiro
das emprêsas, diante de interpretação ampliativa
dada à obrigação tributária, além da prevista em lei.
Dentro de padrões de racionalidade, e
tomando como ponto de referência a visão crítica
construtiva, os empresários lojistas, apoiando a
perfeita adequação fisco-contribuinte, buscam dêste
modo o exato sentido lógico e legal dos encargos
que lhe são inerentes, dentro da escala do
desenvolvimento nacional.
Assim, conscientes de sua efetiva participação
no cenário da produtividade, e apoiando as medidas
governamentais plenas de esperança para tornar o
Brasil grande e coeso, sugerem e esperam o
revisionamento dos princípios normativos geradores
do encargo do PIS, que, como atualmente exigido,
distorcem o exato condicionamento do espírito sócioeconômico, previsto pela lei que lhe deu causa.
Com a finalidade de dar conhecimento do
tema ora abordado e a fim de facilitar o seu
necessário estudo, encaminham nesta data
exemplares do trabalho em enfoque ao Ex.mo Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio, ao Conselho
Monetário Nacional, ao Banco Central do Brasil e à
Caixa Econômica Federal.
Com elevada consideração e respeito, firma a
presente.
Atenciosamente, Presidente da Confederação
dos Clubes de Diretores Lojistas.
A REFORMA TRIBUTÁRIA
Anteriormente ao ano de 1965 o impôsto
cobrado pelos Estados era o de Vendas e
Consignações. Qualquer venda efetuada era
tributada na base de 6%, sendo um mesmo produto
tributado sucessivamente, conforme o número de
vendas efetuado.
Esta sistemática acarretava um encarecimento
do produto, dificultando a sua comercialização.
Entretanto, quando um produto era fabricado

num Estado e vendido para um outro, a 1ª tributação
era recolhida no Estado produtor e as seguintes no
comprador.
Como em última análise quem paga o impôsto
é o consumidor, os contribuintes do Estado
consumidor pagavam 6% para o Estado produtor e
6% ou mais, conforme o número de revendas, para o
Estado consumidor. Assim, os contribuintes do
Estado subdesenvolvido contribuíam pouco para o
industrializado.
Com a reforma tributária, sob a inspiração de
Roberto Campos, as vendas passaram a ser tributadas
com o Impôsto de Circulação de Mercadoria, o qual
incide sob a diferença de preços, de compra e venda,
de um mesmo produto num estabelecimento. Assim,
qualquer produto paga o percentual de ICM sôbre o
valor de seu preço final, evitando o encarecimento
sucessivo, feito em cada comercialização.
Com a nova sistemática, a comercialização foi
muito facilitada, porém criou uma grave distorsão
para os Estados não-industrializados.
II – O PREJUÍZO DO NORDESTE
Quando uma fábrica efetua uma venda para um
comprador de outro Estado, a mesma é tributada em
15% e o impôsto, pago pelo consumidor do Estado
importador, é recolhido para o Estado exportador. Com
esta sistemática criou-se o paradoxo dos contribuintes
dos Estados pobres recolherem impostos para os
Estados ricos, os quais se tornam mais ricos.
O anexo nº 1, referente ao ano de 1968,
mostra a importação nordestina de produtos de São
Paulo, Guanabara e Estado do Rio, em cruzeiros de
1968 (dados da Fundação IBGE).
O anexo nº 2, referente ao mesmo ano, mostra
a exportação de produtos do Nordeste para os
mesmos estados em cruzeiros de 1968 (dados da
Fundação IBGE). Por êles vemos que o Nordeste
exportou um total de Cr$ 373.622.000,00 e importou
Cr$ 2.553.376.000,00.
Calculando
o
ICM
correspondente,
encontramos:

Cr$
ICM pago pelo Nordeste a esses Estados.............................................................................. 383.006.400,00
ICM pago por esses Estados ao Nordeste..............................................................................
56.043.300,00
Diferença.................................................................................................................. 326.963.100,00

Valor, êste, drenado dos recursos nordestinos
para os Estados ricos do centro-sul (valor em
cruzeiros de 1968).
No mesmo ano, o nordeste recebeu de todo o
Brasil, sob a forma de incentivos fiscais, inclusive a
sua própria contribuição, o total de Cr$
456.682.000,00, valores em cruzeiros de 1968
(dados do discurso João Cleofas de Oliveira). Assim,
se retirarmos o 34/18 advindo do próprio Nordeste, o
valor dos incentivos fiscais das outras regiões do
país, investido aqui, deve ficar em tôrno de Cr$
388.000.000,00.

Valor equivalente ao que pagamos de ICM
para enriquecer mais os Estados já ricos.
Esta situação agravou-se bastante depois de
1968 com a substancial redução dos incentivos
fiscais (extensão dos mesmos à pesca,
reflorestamento, educação, turismo, etc.), o desvio
dos mesmos para o plano de integração nacional e
o aumento das nossas importações da indústria
paulista, em franca expansão. Além disso, em 30
de dezembro de 1968, sob o argumento do déficit
orçamentário, o Govêerno Federal, através do
Ato Complementar nº 40, reduziu em 50% o fun-

do de participação, abalando ainda mais a nossa
economia. Vale ressaltar que o déficit já está
completamente superado, a ponto de o Govêrno ter
aumentado as isenções, e, entretanto, o Ato
Complementar não foi revogado.
III – SOLUÇÃO
Para solucionar o problema deve ser isento de
ICM as vendas feitas de um estado para outro, quando
o comprador fôr a indústria ou o comércio e, o produto,
matéria prima de fabricação ou destino a revenda.

ANEXO Nº 1
(VALOR CR$ 1.000)
IMPORTAÇÃO DO NORDESTE, DE SÃO PAULO, GUANABARA E ESTADO DO RIO
Estados do
Centro-Sul
Estados do
Nordeste

MA

PI

CE

RN

PB

PE

AL

SE

BA

Totais

Rio de Janeiro (*).............
Guanabara......................
São Paulo........................

1.768
18.756
65.571

452
10.579
40.161

3.247
60.614
226.495

876
19.487
54.413

944
14.959
76.437

7.044
185.261
634.192

20.763
21.819
56.256

139.084
24.298
52.264

23.066
253.593
540.982

197.239
609.366
1.746.771

Totais...............................

86.095

51.192

290.356

74.776

92.340

826.497

98.838

215.646

817.641

2.553.376

FONTE: Fundação IBGE
* – dados de 1966 extrapolados para 1968
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ANEXO Nº 2
EXPORTAÇÃO DO NORDESTE PARA SÃO PAULO,
GUANABARA E ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. Maranhão (*)........................................................
2. Piauí (*)................................................................
3. Rio Grande do Norte............................................
4. Ceará (*)..............................................................
5. Paraíba................................................................
6. Pernambuco.........................................................
7. Alagoas................................................................
8. Sergipe (*)............................................................
9. Bahia (*)...............................................................

Rio de Janeiro
Em Cr$
1.000
1.402
1.253
3.024
5.750
5.980
5.564
973
1.996
3.373

Total.........................................................................

29.315

Estados do
Nordeste

Estados do
Centro-Sul

Guanabara

São
Paulo

Total

4.561
2.779
9.048
24.772
13.602
18.696
4.771
5.011
20.054

4.724
2.779
15.649
24.732
26.389
62.392
14.451
17.288
63.344

10.687
6.923
27.721
79.253
45.971
86.652
20.195
24.292
86.883

99.142

246.070

373.622

FONTE: Fundação IBGE – Anuário Estatístico – 1970.
* – dados de 1966 – extrapolados para 1968
** – dados de 1965 – extrapolados para 1968
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio
Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, a Casa há de me
permitir ocupe, ainda, sua atenção com dois
assuntos que, se, à primeira vista, podem parecer
sem laço de semelhança ou traço de analogia,
possuem, contudo, uma ligação legítima e profunda,
aspectos relevantes que são do programa de
promoção social que o Govêrno da União está a
cumprir.
Refiro-me ao PLANASA e ao PIPMO.
O PLANASA, Plano Nacional de Saneamento,
é a primeira operação integrada, com o objetivo de
resolver, em caráter definitivo, o problema da
carência nacional de sistemas de abastecimento
d'água e de rêdes de esgotos – fatôres essenciais da
elevação do nível de saúde e bem-estar das
populações brasileiras.
Em dezembro de 1967, a população
de
nosso
País
era
estimada
em

85.783.000 habitantes, sendo a população urbana da
ordem de 38.814.000 pessoas, das quais
22.810.844, ou seja, 58,7%, eram abastecidas de
água potável. Da população total apenas 26,5%
gozavam dêsse privilégio.
Os não abastecidos somavam 62.9.72.159,
dos quais 16.003.293 habitantes das cidades.
Recordo-me, Sr. Presidente, dos esforços
desenvolvidos pelo Congresso para dotar de
melhores verbas os órgãos que, no passado,
cuidavam, dispersamente, do assunto:
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública,
Divisão de Engenharia Sanitária do Ministério da
Saúde, Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, organismos de desenvolvimento
regional, como a SUDESUL.
Entre 1955 e 1960, busquei, através
de emendas ao Orçamento da União, obter
recursos para o sistema de abastecimento
da cidade de Brusque – dotação pioneira
que, repetida nas leis orçamentárias dos
exercícios seguintes, permitiu que, em janeiro de
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1967, doze anos depois, o serviço fôsse inaugurado.
Hoje, o Govêrno, sem prejuízo das obras que
estão sendo concluídas pelos órgãos antes citados,
montou, através do BNH, o Sistema Financeiro de
Saneamento, mobilizando recursos próprios, de
outras fontes federais e recursos estaduais e
municipais.
O Sistema Financeiro de Saneamento
está executando, agora, o Plano Nacional de
Saneamento, que permitirá, até 1980, garantir o
suprimento de água potável – segundo informam
seus responsáveis – a 62.000.000 de brasileiros.
Os investimentos previstos elevam-se a Cr$
8.000.000.000.00 (cêrca de 1,5 bilhões de dólares).
– Oito Estados da Federação já assinaram
convênios de integração ao PLANASA: Bahia,
Maranhão, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco,
Piauí, Alagoas e Espírito Santo. A integração de
vários outros acha-se atualmente em fase adiantada
de estudos.
– Os convênios já assinados implicam num
investimento de Cr$ 1.306 milhões, com uma maciça
participação do BNH. Em cinco anos – até 1975 – a
aplicação dêsses recursos trará benefícios à
população de quase 1.000 municípios dêsses oito
Estados, fazendo com que os bem abastecidos de
água passem dos 3 milhões e 387 mil habitantes
urbanos atuais para 10 milhões e 477 mil habitantes,
representando 80% da soma das populações
urbanas de então.
– Esta implementação acelerada do PLANASA
é uma demonstração de como pretende trabalhar o
BNH em colaboração com os Governos Estaduais,
para afastar da vida brasileira o estigma da carência
de abastecimento d'água. A fórmula encontrada para
fazer face aos obstáculos que, histericamente, se
interpuseram à superação dêste problema pode ser
condensada em três itens:
– criação de mecanismos financeiros
permanentes e autônomos, na administração
estadual, dotados de recursos suficientes para os
investimentos necessários à produção, trans-

porte, tratamento e distribuição de água potável a
80% da população urbana;
– adoção de política tarifária capaz de cobrir
os custos reais e assegurar a manutenção e
ampliação dos sistemas, mas suficientemente
flexível para permitir o atendimento, de tôdas as
comunidades, além de subsidiar o suprimento às
famílias de baixa renda;
– orientação da política de saneamento básico
para o contrôle da contaminação dos recursos
hídricos do País, conservando-os para as futuras
necessidades do desenvolvimento e garantindo sua
renovação.
– O BNH, como se vê, marcha com segurança
no rumo dos grandes objetivos que se traçou, como
um sistema de sistemas que se volta para a
transformação do desordenado processo de
urbanização das populações em efetivo processo de
desenvolvimento urbano, propiciando meios para um
adequado dimensionamento das infra-estruturas de
serviços de saneamento nos centros urbanos
brasileiros, ao mesmo tempo em que prossegue
oferecendo, a centenas de milhares de brasileiros, as
condições para a compra da casa própria.
O SR. JOSÉ SARNEY: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre
Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Venho trazer ao
discurso de V. Ex.ª a nossa solidariedade pelo elogio
que faz do PLANASA. Realmente, é um dos grandes
projetos em desenvolvimento no Ministério do
Interior, que tem à frente o Ministro Costa Cavalcanti,
o qual grandes serviços tem prestado a êste País.
O PLANASA tem desenvolvido uma ação
comunitária excepcional. Devo ressaltar, no discurso
de V. Ex.ª, a atuação do Dr. Rêgo Monteiro
que, chefiando êste programa há alguns anos, vem
tudo fazendo para que possa engajar o BNH no
sistema de abastecimento d'água das cidades
brasileiras. Em relação ao meu Estado, o Maranhão,
fomos a Unidade da Federação que fêz o
primeiro convênio, em 1969 com o PLANASA,
para dezoito cidades. E já agora, no Govêrno
do Professor Pedro Neiva de Santana, o
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PLANASA acaba de estender sua participação para
uma programação de noventa Municípios, quase a
totalidade dos Municípios do Estado do Maranhão.
Portanto, V. Ex.ª está trazendo à Casa noticia
de um dos grandes programas do Govêrno, do
Ministério do Interior e do Banco Nacional da
Habitação.
O SR. ANTÓNIO CARLOS: – Sou grato a V.
Ex.ª,
Sr.
Senador
José
Sarney,
pelos
esclarecimentos dados em seu aparte. Realmente, é
de se exaltar o trabalho que vem realizando o Dr.
Jose Roberto do Rêgo Monteiro.
Tive a honra de ser contemporâneo dêsse
Diretor do BNH, quando aluno da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. É
estudioso, homem preocupado com o bom
encaminhamento da solução que se procura
tenazmente para o problema do abastecimento
d'água das comunidades brasileiras.
Prossigo, Sr. Presidente: (Lendo.)
O Congresso Nacional, nesta Sessão
Legislativa, discutiu e votou quatro importantes
projetos que reformularam o Sistema Financeiro
de Habitação. Relator do primeiro dêles, que fixou
a taxa de capitalização de juros dos depósitos
do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço,
tive ocasião de pedir, em meu parecer, a atenção
do BNH para o problema da fixação do valor das
tarifas dêsses serviços que deve, como agora se
anuncia, permitir o atendimento de tôda a
comunidade, sem prejuízo das camadas menos
favorecidas.
Cumpre-nos, pois, exaltar, aqui, a atuação
segura e eficiente do Sr. Ministro do Interior, Costa
Cavalcanti e do Presidente do BNH, Dr. Rubens
Costa.
O
outro
assunto
diz
respeito
ao
Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra.
O desempenho dêsse órgão, sob a superior direção
do Ministro Jarbas Passarinho, da Pasta da
Educação
e
Cultura,
tem
produzido
os
melhores frutos.
Criado pelo Decreto nº 53.324, de 18
de
dezembro
de
1963,
tem
o
PIPMO
por
objetivo
especializar,
retreinar
e
aperfeiçoar
pessoal,
empregado
na
in-

dústria, treinar novos trabalhadores para a indústria
e qualificar professôres, técnicos e pessoal
administrativo para o treinamento industrial, bem
como instrutores e supervisores para treinamento na
indústria.
Agora, Sr. Presidente, conforme trabalho
publicado pelos assessôres-técnicos Alberto Campos
Silva e Philippe Adant, do Programa Intensivo de
Preparação de Mão-de-Obra do Ministro da
Educação, órgão subordinado do Departamento
de Ensino Médio, o programa se estenderá à
agricultura. Está em execução um plano para
qualificação profissional de 33.000 pessoas do setor
agrícola para melhorar a produtividade de nossas
lavouras.
Santa Catarina espera que o PIPMO
aprofunde suas atividades em nossos centros
industriais e agrícolas, onde a carência de mão-deobra especializada é um dos grandes problemas que
clamam por solução. Recebi solicitações dos Srs.
Prefeitos de Jaraguá do Sul, Gaspar e Itajaí, no
sentido de conseguirmos fórmulas capazes de
aperfeiçoar a mão-de-obra da indústria e da
agricultura, em suas regiões.
Para o corrente ano, os números previstos
para Santa Catarina, nas metas de treinamento do
PIPMO, são os seguintes, conforme o aludido
trabalho:
– Setor agrícola – 1.840 trabalhadores;
– Setor industrial – 1.124 trabalhadores;
– Setor do comércio e serviços – 850
trabalhadores.
Total: 3.814 cidadãos catarinenses que irão
melhorar as suas condições de qualificação de
trabalho.
No Brasil, Sr. Presidente, segundo o quadro
previsto no mesmo trabalho, no setor da agricultura,
serão aperfeiçoados, em seus conhecimentos, 33 mil
brasileiros. No setor da indústria, 60 mil, e no setor
terciário do comércio e serviço, 25 mil, num total de
118 mil trabalhadores.
Com êsse registro, Sr. Presidente, dou
meu testemunho de aprêço e admiração às
gestões dos Ministros Costa Cavalcanti e
Jarbas Passarinho, fiéis executores da grande
obra do Presidente Emílio Garrastazu Médici.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, no dia 2 de dezembro o
Colégio Pedro II vai completar 134 anos de
existência. Êle foi fundado em 1837. Anteriormente,
era Seminário São Joaquim, que se transformou em
Colégio Pedro 11. De lá para cá, sofreu várias
alterações. Quando foi proclamada a República,
retiraram-lhe o nome Pedro II. Posteriormente, êste
nome foi recolocado.
É escusado dizer aqui, Sr. Presidente, a
importância do estabelecimento, o seu prestígio, os
professôres que militaram e os que ainda continuam
militando naquele colégio, muitos dêles famosos pela
cultura, pelas diversas funções que desempenharam
na vida pública.
No dia 2, vai haver, realmente, uma grande
festa, com a presença de S. Emª o Cardeal D.
Eugênio Sales e será orador oficial o Presidente do
Superior Tribunal Militar, o Almirante Waldemar
Figueiredo Costa.
O colégio tem, realmente, empolgado a
juventude estudiosa dêste País. Hoje mesmo, nesta
data, sete mil candidatos lá estão fazendo o exame
para o ginásio. Esses alunos, muitos dêles, já têm a
sua matrícula garantida em ginásios do Estado e
também no Estado a freqüência é gratuita. No
entanto, preferem correr, novamente, o risco de
submeter-se a um nôvo sacrifício e fazer o exame no
Colégio Pedro II.
Quero, Sr. Presidente, expressar aqui ao seu
diretor, Professor Wandick Londres Nóbrega, as
minhas saudações. Sei que estas saudações são
também de milhares de estudantes, de professôres,
de ex-alunos, de amigos e admiradores do Colégio
Pedro II, nessa grande data.
É um colégio de muita tradição. Ele
continua incólume, cumprindo a sua grande missão
de educar e instruir a mocidade brasileira, servindo
por igual a nossa Pátria. (Muito bem!)

Outro assunto, Sr. Presidente, me traz à
tribuna na tarde de hoje.
O brilhante jornalista e escritor, Mansour
Chalita, natural do Líbano, é uma espécie de
embaixador daquele país. Embaixador da cultura, da
inteligência, que com a melhor dedicação faz o
intercâmbio entre o Brasil e aquela Nação. E não é
só. Ele representa a Liga dos Estados Árabes, com
17 países-membros, os quais se estendem em
territórios, aproximadamente 10.000.000 km2, com
120 milhões de habitantes. Chalita promove as
relações nos três campos: político, econômico e
cultural. O seu conceito, entre nós, é grande.
Certa vez, eu o vi fazer uma conferência na
Academia Brasileira de Letras. A apresentação foi
feita por Pedro Calmon. Presidiu a sessão o
acadêmico Austragésilo de Atayde, que também
pronunciou uma bela oração.
Chalita, ali, como em tôda parte, a todos
encantou pela profundidade do tema e elegância
como se houve.
São muitos os conceitos em tôrno dêsse
ilustre libanês. Exaltaram-no muitas organizações
culturais, clubes, homens de letras, a imprensa,
jornalistas, enfim, a sua obra e a sua atividade têm
sido motivo de interêsse e admiração geral.
Não vou alongar-me em citações inúmeras
sôbre a personalidade de Mansour Chalita. Mas,
vejamos o que dêle falou em O Cruzeiro, num
daqueles belos e conceituados artigos, o valoroso
David Nasser:
"Mansour Chalita é a própria imagem da
Sabedoria Libanesa, da alma pacifista daquela
povo que Deus colocou na encruzilhada do
Oriente como vizinhos de Estrada. Traz o otimismo
de uma solução, mesmo quando não se vê
esperança."
"Mansour Chalita voltou ao seu pôsto trazendo
uma mensagem da palavra firme, mas sem ódio."
Sr. Presidente, não foram poucas as
vêzes que Mansour Chalita exaltou o Brasil,
através da imprensa estrangeira, dando uma
imagem correta do que, em verdade, esta
Nação significa. Essa é a prova do amor que ele
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nutre por tudo que é nosso, numa prova de gratidão
pela presença dos filhos do Monte Libano neste
País.
Chalita, sr. Presidente, por meu intermédio,
oferta as suas obras à Biblioteca do Senado. São
elas:
1) A Vida e a Obra de Gibran – a última e mais
poética expressão da sabedoria do Oriente;
2) A Literatura Árabe: Fonte de Beleza e de
Sabedoria;
3) O Profeta – Gibran Khalil Gibran – tradução
e apresentação de M. Chalita;
4) Jesus – O Filho do Homem, de Gibran
Khalil Gibran;
5) As mais belas páginas da Literatura Árabe,
Mansour Chalita.
Aqui estão, por certo, trabalhos do interêsse
daqueles que desejam conhecer as mais distantes
raízes da cultura, pois há, muito além dësses mares,
lá junto àqueles povos de língua árabe, muitas
histórias, lendas, poesias, romances, mil e uma
noites.
Ali, os filósofos, os sábios, os guerreiros, os
heróis, os profetas, os mártires, os santos, são
incontáveis. O Filho do Homem nasceu lá, também.
Daí surgiu uma nova era – de paz, de esperanças,
de amor, de salvação.
Teroy Thorpe afirmou:
"Se resolvêssemos hoje reproduzir, por igual,
a grande pirâmide, não conseguiríamos, porque não
temos os conhecimentos e a desteridade daqueles
construtores desconhecidos."
Certo poeta árabe escreveu:
"Tôdas as coisas temem o tempo; mas o
tempo teme as pirâmides."
E Damasco, a cidade mais antiga habitada
pelos homens.
Na Arábia Saudita, Mecca, foi a capital
religiosa do mundo muçulmano, que conta com mais
de
215.000.000
de
fiéis,
aumentando
vertiginosamente os seus adeptos todos os anos.
Mas falemos do Oriente Médio. Quantos
lugares históricos! Quantos lugares santos! Quantas
fontes de sabedoria.

Na cidade de Djebail, no sarcófago do rei
fenício Ahiram "acha-se uma inscrição gravada em
caracteres fenícios, a qual constitui o modêlo mais
antigo do primeiro alfabeto humano."
Nas margens do Eufrates e do Tigre estão
ruínas sem conta, de "palácios, cidades, fortalezas,
obras de arte, profetas, mártires, trabalhos
urbanísticos".
E por ali, quantos profetas, sábios, reis,
imperadores, corrupção, crimes, mártires, santos,
heróis? Dessas paragens, fala o Chalita, "lá o
homem aprendeu a arar, a rezar, a amar, a viver em
sociedade, a contemplar o pôr do sol e o cintilar das
estrêlas, a se arrepender do mal cometido. Lá foi
aceso o primeiro fogo, celebrado o primeiro
casamento, construído o primeiro navio, inventado o
primeiro código".
A oeste, nas margens do Mediterrâneo, surge
a Fenícia – hoje o, Líbano. O Fenício contemplou o
horizonte, "quis saber o que havia além dêle e teve a
coragem de ir ver. Foi o verdadeiro descobridor do
mundo. Inventou a navegação e usou-a com
arrôjo. Contornou a África e atingiu a América por
mar e a índia por terra." Inventou o alfabeto. Tiro,
com as suas lindas mulheres e os homens
valentes, uma das mais famosas cidades, cheia de
ouro,não tornou o homem mau, insensível,
desumano. Os fenícios tinham grande amor à terra e
à liberdade.
Falemos dos seus sábios:
Al Burini, o enciclopedista, escreveu 2.800
fascículos. "Sua mão não se cansava de escrever,
nem seu ôlho de observar, nem seu cérebro de
raciocinar."
"Fui vê-lo (disse o seu cronista, também
literato). Ele estava bem doente e quase agonizante.
Logo que me viu entrar, disse-me: "Espero há muito
tempo que você me explique aquêle problema de
herança que certa vez lhe pedi."
"Mas, nesse estado você quer que lho
explique?"
"E não é acaso melhor, replicou, dizer adeus a
êste mundo conhecendo êsse problema, do que
morrer o ignorando?"
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Gibran, poeta e sábio, do Líbano: Oiçamo-lo:
"A lembrança é a forma do encontro."
"Faze-me, ó Deus, a vítima do leão
Antes de fazer do coelho a minha vítima"
"As tartarugas conhecem as estradas
Melhor do que os coelhos"
"Quem sabe se um entêrro na terra
Não é uma festa no céu?"
"Apague os árabes da história, e o
Renascimento das letras, na Europa, teria sido
retardado de vários séculos", disse Libi.
Gustavo Le Bon:
"Inferiores aos romanos no que diz respeito às
instituições políticas e sociais, os árabes lhes são
superiores na ciência e na arte."
E concluiu: "Intelectual e moralmente, os
árabes civilizaram a Europa."
Sr. Presidente.
Eu poderia alongar-me aqui e agora em
citações sem conta sôbre a variedade, a beleza e o
esplendor dessa literatura, que Chalita traz ao
Senado. É uma riqueza para o nosso espírito, por
isso julgo, realmente, uma contribuição bastante útil,
agradável, prestimosa. Merece o nosso acolhimento,
os nossos louvores e a nossa gratidão. (Muito bem!)
Gostaria, ainda, Sr. Presidente, nesta
oportunidade, de fazer um outro registro.
Não se veja em minhas palavras um ato de
adesão ou mesmo de cortesia de quem quer
agradar.
Absolutamente.
Elas
devem
ser
interpretadas – com tôda a lisura – como uma
manifestação de justiça a alguém que se esforça e
procura promover uma administração profícua e
eficaz. E êste pronunciamento, partido de um
Senador da Oposição, e em caráter pessoal, se deve
constituir, no meu entender, numa demonstração de
reconhecimento, pelo muito que um homem tem feito
pela Capital da República, que está a exigir

uma soma de trabalhos urgentes para a sua
consolidação e ajudar, igualmente, a integração
nacional.
Sr. Presidente, há muitos anos conheci o
então jovem Hélio Prates da Silveira, como aluno do
Colégio Pedro II. Desde aquela época, demonstrava
ser uma personalidade, inteligência lúcida e sempre
preocupado com seus estudos, numa antevisão de
grande administrador em que se transformaria no
futuro. E sua capacidade foi comprovada, não
apenas à frente do Govêrno de Brasília, mas em
diversos cargos que exerceu com grande eficiência,
a ponto de S. Ex.ª o Sr. Presidente da República
convocá-lo para colaborar com o Govêrno da União,
na espinhosa tarefa de dirigir os destinos da formosa
e moderna cidade de Brasília.
Sr. Presidente, normalmente um administrador
não gosta de ouvir notícias negativas sôbre a sua
administração. Com Hélio Prates da Silveira ocorreu
o contrário. Colocando o bem-estar público acima de
vaidades pessoais, veio êle à Comissão do Distrito
Federal do Senado e, numa ampla exposição,
mostrou a situação de seu Govêrno em todos os
setores. Pintou um quadro real do que ocorria e
afiançou que, como Governador, tudo faria, na
medida do possível, para corrigir as incorreções
existentes. E, dando cumprimento à palavra, não
descansa; luta, esforça-se, para cumprir bem a sua
missão.
Transferiu a favela do IAPI, com mais de 80
mil habitantes, para a Ceilândia, numa operação
logística que primou pela precisão. Com essa
transferência, diminuiu em muito a poluição das
águas do Lago do Paranoá.
Além disso, providenciou a construção das
barragens de Santa Maria e do Rio Descoberto, para
promover condições de fornecimento de água a uma
população de até dois milhões de habitantes. No
setor sanitário, introduziu o sistema de esgotos e
águas pluviais nas cidades-satélites e ampliou os do
Plano Pilôto. Os hospitais oficiais aí estão para
comprovar a preocupação de um homem em dotar
todo o Distrito Federal de uma rêde sanitária
eficiente.
Sr.
Presidente,
não
me
quero
alongar
sôbre
o
assunto.
Porém,
an-
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tas de concluir meu pronunciamento, quero, desta
tribuna, apresentar as minhas congratulações ao
Governador Hélio Prates da Silveira, pelo muito que
fêz pela Capital da República, a cidade em que
habitamos e para aqui trouxemos nossas famílias,
fixando-as nesta terra futurosa.
Espero, e assim esperam todos, que o Sr.
Hélio Prates da Silveira continue dando o melhor de
si por esta cidade, porque assim procedendo estará
dando sua decidida colaboração para a consolidação
da Capital da República e o engrandecimento do
Brasil.
Ao ensejo do segundo aniversário de sua
administração, onde se conduz com dignidade e
elevado espírito público, nós consignamos as nossas
congratulações com o povo de Brasília e pedimos a
Deus que dê paz, saúde e energia ao Governador,
augurando-lhe, nesse pôsto, consagradoras vitórias.
(Muito bem!)
E para terminar, Sr. Presidente, nesta última
oportunidade dêste ano, que ocupo esta alta tribuna,
quero cumprimentar efusivamente a Mesa,
cumprimentar os meus colegas, cumprimentar os
funcionários,
sobremodo
a
Taquigrafia;
os
funcionários da Gráfica; os funcionários de tôda a
Secretaria. Quero fazer também uma saudação
especial aos assessôres, e também, cumprimento a
Imprensa, e faço uma saudação à Radiodifusão, não
só daqui, como a da Guanabara, que tanto têm feito
pela divulgação dos trabalhos do Senado Federal.
Naquele Estado, ainda, é de justiça destacar o
esfôrço, a boa vontade, a correção do funcionário
Oyama Telles, que, em pouco tempo dinamizou os
serviços da Casa. lá, e os colocou à altura de serem
amplamente conhecidos e acatados. Pela dedicação
dêsse brilhante jornalista e dos seus colaboradores,
consigno aqui as mais sinceras felicitações. E, ainda,
quero daqui enviar ao povo carioca a saudação mais
calorosa, pedindo a Deus que êste Natal seja de
boas festas e que o Ano Nôvo traga a todo o Brasil
as maiores felicidades. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso.

O SR. JOSÉ LINDOSO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo
fazer um registro, que é urna crônica singela, em
homenagem à ação e à inteligência de um
amazônida. No dia 25 do corrente, Manaus recebeu,
com demonstrações empolgantes de amizade e
reconhecimento, o Ministro Jarbas Passarinho, que
ia à sede da antiga Capitania de São José do Rio
Negro, hoje, a internacional e brasis leiríssima cidade
de Manaus, cumprir roteiro de atividades oficiais e
sentimentais. O Ministro nasceu no Acre e formouse, politicamente, no Pará, Estado que representa no
Senado Federal. É um amazônida pela geografia
física e pela geografia espiritual, e daí a conotação
telúrica nos gestos de aprêço, em dimensões de
entusiasmo, nas homenagens que lhe foram
tributadas pela juventude amazonense. Viajou até o
Amazonas para receber o título de Doutor "Honoris
Causa", que lhe foi outorgado, no suntuoso Teatro
Amazonas, de heráldicos salões, em recordações de
mistério e de amor, de noites de glória da Música, da
Poesia e da Arte Cênica. Ao que se lê nos jornais de
minha querida Província, a egrégia assembléia
universitária ali reunida teve a presidi-la o Magnífico
Reitor Aderson Dutra e a fala oficial, pelo corpo
docente, coube ao eminente sociólogo e economista,
Professor Samuel Benchimol, manifestando-se pela
mocidade universitária, o sextanista de Medicina
Valois Coelho.
Agradecendo à comenda honorífica, o
Senador Jarbas Passarinho, Ministro da Educação e
Cultura e Doutor "Honoris Causa" da novel
universidade do Amazonas, proferiu eloqüente
discurso, situando a problemática amazônica, nas
perspectivas da sociologia e da geografia humana,
definindo, então, a função da Universidade, na
incorporarão da Planície ao Brasil, como expressão
econômica, e como fôrça atuante no trabalho épico
que nos empenhamos de construir uma grande
Pátria.
Recebeu, também, o Ministro Jarbas
Passarinho, numa festa em que compareceu
a
intelectualidade
amazonense,
na
nossa
cinqüentenária
Academia
de
Letras,
em
clima de sentimental amazonismo, o título
de
Sócio-Correspondente
e,
nessa
oca-
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sião, foi saudado pelo Presidente Djalma Batista.
Agradecendo, o autor de "Terra Encharcada",
lembrou os grandes nomes das letras locais,
evocando as figuras já desaparecidas de Adriano
Jorge, Araújo Lima, Péricles de Morais e Alvaro
Maia, destacando também a contribuição intelectual
de Djalma Batista, Genesino Braga, Mário Ypiranga
Monteiro e Raimundo Nonato. Assinalando o
centenário de nascimento de Alberto Rangel, o
imortal escritor de "O Inferno Verde", teceu
considerações oportunas e brilhantes sôbre a
temática inspiradora dêsse livro e o destino radioso
da Amazônia.
Paraninfou, ainda, uma turma de normalistas,
da Escola Normal da Congregação do Preciosíssimo
Sangue, quando se deteve no exame da reforma do
ensino médio e da filosofia inspiradora da mesma,
em função dos reclamos de uma sociedade em
desenvolvimento.
Foi assim, senhor Presidente, senhores
Senadores, essa viagem do nosso eminente colega,
Senador Jarbas Passarinho, que honra o Ministério
do Presidente Médici: uma viagem a serviço da
Educação, da Inteligência e da Mocidade, no mundo
verde da Amazônia. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUS CARNEIRO: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, hoje, 30 de novembro, é o último dia
consagrado a uma homenagem que está sendo
prestada nos Estados do Nordeste – Paraíba. Rio
Grande do Norte e Pernambuco – e também nº
Estado da Guanabara, ao saudoso Senador. João
Lyra. Eu não poderia deixar de também prestar a
minha homenagem e ocupar esta tribuna, embora
saiba da premência do tempo.
(Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Senhores Senadores, entre
as tarefas desta Casa, uma existe que não pode ser
descumprida: a de comemorar os eventos e as datas
nacionais, registrando as vidas e as obras dos que,
grandes que foram, servem como incentivos aos
moços.
Ao extinguir-se o ano legislativo, quero
lembrar
a
esta
Câmara
Alta
o

nome de um dos seus antigos Pares que pode
ser apresentado como um paradigma e um
exemplo de cidadão prestantíssimo, de um
trabalhador incessante, de um varão realmente
ilustre da Pátria.
É que ocorreu, a 23 de novembro de 1871, o
nascimento, na cidade de Goiana, Pernambuco,
daquele que figurou, nos Anais do Senado da
República, com o nome respeitado de Senador João
Lyra Tavares, dando-lhe, em dois mandatos, no
plenário e nas Comissões Técnicas, em temas de
economia, finanças e orçamento, uma contribuição
invulgar.
Gozou de generalizada popularidade, na área
dos servidores públicos, em todo o País, como
criador e estruturador da chamada "Tabela Lyra",
que defendeu e fêz vitoriosa nesta Casa, permitindo
uma melhor remuneração ao funcionário público
brasileiro.
Os Estados de Pernambuco, da Paraíba,
do Rio Grande do Norte e da Guanabara, estão
celebrando, com justiça, êsse acontecimento, desde
o dia 23 até hoje, considerando a semana como de
homenagem ao saudoso e eminente Senador João
Lyra Tavares.
Os amigos da família ilustre, conterrâneos,
admiradores e governadores daquelas unidades
da federação, vêm promovendo conferências e
solenidades diversas à memória daquele notável
brasileiro, exaltando a obra imorredoura deixada por
êle nos diferentes setores das atividades humanas
que exerceu durante sua existência de gigante da
inteligência e da capacidade de luta.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não. Com
todo o prazer.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Essas
qualidades e virtudes do grande brasileiro que V.
Ex.ª está homenageando, se transmitiu a seus filhos.
Paulo Lyra, que eu conheci, foi um dos melhores
auxiliares do Presidente Dutra; Roberto Lyra, grande
Professor da Faculdade de Direito; João Lyra Filho,
Reitor da Universidade da Guanabara e Aurélio Lyra
Tavares, ex-Ministro da Guerra e Embaixador do
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Brasil em Paris, e outros descendentes da maior
expressão moral e espiritual. Receba V. Ex.ª,
portanto, a minha solidariedade, a minha saudação e
as minhas congratulações com a oportuna
manifestação de V. Ex.ª.
O
SR.
RUY
CARNEIRO:
–
Meus
agradecimentos ao aparte do eminente colega
Senador Benjamin Farah.
(Lendo.)
Como paraibano, não poderia deixar de
inscrever-me entre os brasileiros que exaltam a
memória do Grande Senador João Lyra Tavares, que
concluiu a sua brilhante e atuante vida pública na
acolhedora Guanabara, considerada o Centro
espiritual do Brasil.
Isso ocorreu no ano da Revolução de 1930.
Depois, deu-se o seu passamento inesperado,
tendo sido acompanhado à sua derradeira morada
de amigos fiéis, já fora das graças do Poder.
Mas, quem perlustrar os Anais do Senado, na
chamada República Velha, encontrará os sinais de
seu trabalho fecundo, edificado na execução de
tarefas da melhor qualidade, revestidas de cunho
científico, animadas de um sentido pragmático e
norteadas sempre pelo mais acendrado espírito
público.
Muitos episódios poderiam ser citados. Um
dêles basta, porém, para mostrar a altitude de João
Lyra Tavares. O último Govêrno da República Velha
fazia o maior empenho de apresentar as contas do
Tesouro, com superavit, incluindo no ativo verbas
que não eram adequadas para compensar o deficit
real, em tema de balanço financeiro do exercício.
Eram verbas mais adequadas ao balanço
patrimonial.
João Lyra Tavares, parlamentarmente João
Lyra, era o mais graduado membro da Comissão de
Finanças do Senado.
Sua autoridade moral e técnica não sofria a
menor reserva. O Govêrno era integrado de
experimentados amigos seus, aos quais confessava
gratidão política na área eleitoral do Rio Grande do
Norte, Estado que lhe conferira o mandato.

O Palácio do Catete se movimentou; os líderes
se
congregaram;
amigos
pessoais
foram
movimentados.
O Senador João Lyra, contudo, ficou
intransigentemente ao lado da verdade orçamentária.
Ele
era
um
mestre
notável
nas
ciências contábeis; praticara e também lecionara
no
tradicional
Lyceu
Paraibano,
modelar
estabelecimento de ensino em João Pessoa, que
aglutinava, na época, a mocidade nordestina dos
Estados vizinhos, exercendo a disciplina concernente
à escrituração mercantil.
Já no Rio, fôra Presidente do 1º Congresso
Brasileiro de Contabilidade.
Fôra, também, Presidente do Supremo
Conselho dos Contabilistas Brasileiros.
Na sua fase política, no Estado da Paraíba,
cuidara, como Deputado Estadual, da vida
orçamentária, em vários Governos.
Ali escrevera "Estudos sôbre as leis
orçamentárias" e "Orçamento".
A convite do notável Governador Castro Pinto,
de saudosa memória, na Fundação malograda mas,
pioneira, "Universidade Popular da Paraíba" (1913),
produziu uma antológica conferência subordinada ao
título "A contabilidade e sua influência da
Administração Pública".
Ensinara, na cátedra e no livro, a ciência que
era a sua especialização, sem prejuízo das suas
obras sôbre história e geografia e sôbre os mais
variados temas de economia, finanças e orçamento,
numa bibliografia rica, densa e abundante.
Com tal bagagem, o Senador João Lyra,
apesar de enquadrado na maciça maioria de então,
sustentou a verdade orçamentária, registrando a
existência do deficit nos últimos Orçamentos da
República Velha.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex.ª
faz muito bem em evocar a figura do
Senador João Lyra Tavares que deu, ao
mandato que aqui exerceu, o melhor de sua
inteligência e do seu patriotismo. Solidarizo-me
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assim, com as palavras que V. Ex.ª está
pronunciando.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª no seu
discurso, evocando a figura do Senador João Lyra
presta homenagem a um dos nomes mais ilustres da
República. Além da sua atuação política que se
desenvolveu, enchendo páginas da história da
política no Nordeste e da própria História
Parlamentar, conferiu à sua atuação no Congresso,
um sentido de melhoria e ordenamento,
principalmente nas questões de Orçamento. Associome a esta homenagem, que envolve todo o ilustre clã
dos Lyra.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço aos
apartes com que os nobres Senadores Ruy Santos e
José Lindoso honraram meu discurso.
Prossigo, Sr. Presidente.
Essa é a grande lição da sua vida, transcorrida
a maior parte dela na Paraíba, em Pernambuco e no
Rio Grande do Norte.
A Paraíba teve-o como infatigável Deputado
Estadual em várias legislaturas.
O Rio Grande do Norte consagrou-o com dois
mandatos no Senado Federal.
Do historiador e do geógrafo melhor falarão a
síntese cronológica da sua vida e a sua bibliografia,
com as obras publicadas na Paraíba e no Rio de
Janeiro – Síntese e Bibliografia que ficaram
incorporadas a esta modesta oração reverenciadora
da sua memória.
Solicito a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que
incorpore ao meu discurso, sobretudo pela
dificuldade da hora, êsses dois trabalhos.
Não deixarei esta tribuna sem acrescentar que
à operosidade do homem público correspondeu o
idealismo do môço, que venceu a golpes de talento e
de trabalho.
Foi republicano de Propaganda, fundador da
"Libertadora Norte-Riograndense" e do "Partido
Republicano" em pleno regime monárquico.

Colaborou em "A República", órgão fundado
pelos propagandistas em Natal, foi soldado nº 1 do
Batalhão Patriótico Silva Jardim, para lutar contra a
tentativa de restauração da monarquia.
Colaborou, em Recife, na Gazeta da Tarde, de
Martins Júnior. Destaca-se entre os fundadores do
"Clube Abolicionista Padre Dantas", em Macaíba, no
Rio Grande do Norte, onde iniciou sua vida como
caixeiro de casa comercial.
Quero citar, ao terminar esta homenagem, o
nome da grande Dama que foi Dona Rosa Amélia,
sua dedicada espôsa, que tanto o ajudou no estímulo
sublime às suas lutas, e dos ilustres filhos, Doutor
Paulo Lyra, brilhante professor no Rio de Janeiro,
ocupou lugares de maior destaque no Ministério da
Fazenda inclusive substituindo como Ministro, o
saudoso Souza Costa numa longa interinidade,
ocupando também pôsto de destaque na Casa Civil
do Presidente Dutra; do Doutor Fernando Lyra,
Tabelião na Guanabara e homem de grande
inteligência e extrema bondade, ambos falecidos;
General Aurélio de Lyra Tavares, ex-Ministro do
Exército do Govêrno Costa e Silva, atual Embaixador
do Brasil em Paris; Professor Roberto Lyra, exMinistro da Educação, cargo que exerceu com
indiscutível brilho e eficiência, sendo um dos maiores
cultores do Direito no Brasil; do Professor João Lyra
Filho, Magnífico Reitor da Universidade do Estado da
Guanabara, notável educador, homem de grande
inteligência e vasta cultura, escritor, jornalista e que
na sua vida pública tem exercido cargos de grande
relêvo no Rio de Janeiro, como Ministro do Tribunal
de Contas da Guanabara, além de outros filhos
deixados pelo casal cuja prole foi numerosa, alguns
já desaparecidos, sendo várias moças, que se
dedicaram ao Serviço de Cristo, podendo referir-me
a Irmã Eleonora, boníssima educadora, que conheci
pessoalmente, e por longos anos fêz parte da
destacada comunidade da Sagrada Família, do
conceituado e tradicional Colégio de Nossa Senhora
das Neves em João Pessoa.
Destacamos ainda a figura do seu ilustre neto,
Professor Roberto Lyra Filho, que, na Universidade
de Brasília, é o titular da disciplina de Crimi-
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nologia e Coordenador do Curso de Direito dessa
Universidade.
Foi uma grande vida a do Senador João Lyra,
que bem merece, por isso, a comemoração do
Senado. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, no dia 26 do corrente,
realizou-se, em São Paulo, uma homenagem ao
industrial Pery Igel. Nessa oportunidade, o exMinistro Otávio Gouveia de Bulhões proferiu um
discurso que é uma excelente síntese da realidade
brasileira, e que passo à Taquigrafia para que conste
do meu discurso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
V. Ex.ª será atendido.
DOCUMENTO ENCAMINHADO À MESA,
PARA PUBLICAÇÃO, PELO SR. SENADOR JOSÉ
SARNEY
Ninguém pensa em incluir o paternalismo no.
rol das atribuições dos empresários. Todavia, o rigor
de seu procedimento não excluí a sensibilidade ao
bem-estar social. Dentre as qualidades do
empresário americano, creio ser licito destacar a
preocupação de suavizar a tarefa das donas de
casa. É impressionante a variedade de máquinas,
instrumentos, meios engenhosos que reduzem o
trabalho de cozinhar, lavar, limpar. Em nosso país
podemos registrar um caso bem característico. Há
alguns decênios, Ernesto Igel verificou ser diminuto o
número de lares providos de gás canalizado. Ele
vira, em outros países sua distribuição em bujões.
Depois de várias tentativas, lançou a "Companhia de
Gás a Domicílio", denominação bem sugestiva
quanto ao propósito de suprir gás onde fôsse inviável
a canalização. Do próprio fundador da Emprêsa são
as seguintes palavras: "tinha a mente voltada à
natureza do serviço público que ela iria prestar ao
povo brasileiro tão pobre, na época, de confôrto
doméstico".
Depois
de
enormes
sacrifícios,
o
empreendimento
tomou
vulto;
desenvolveu-se e ultrapassou as primeiras
expectativas,
justificando
a
nova
de-

nominação de "Ultragás". Como estímulo à indústria
nacional de fogões e aquecedores, a emprêsa
decidiu facilitar a comercialização dêsses produtos.
Assim, ao lado da "Ultragás", surgiu a "Ultralar".
Já nêsse estágio de engrandecimento em
dimensões das maiores do Mundo, o fundador que
soubera projetar e dirigir tão notável organização,
mostrou-se ainda mais sábio ao medir suas fôrças e
reconhecer a conveniência de ser substituído.
Reuniu os funcionários da emprêsa e declarou-lhes:
"Foram vinte anos de atividade febril, em que
enfrentei óbices os mais sérios. Mas os resultados
compensaram. Entretanto, no fim do período não
pude evitar os primeiros sintomas de encanecimento.
Passo nesta data a direção das Companhias aos
meus sucessores, com meu prezado filho à frente.
Considero-o apto a exercer com autoridade e
independência esta alta investidura. Espero mesmo
que êle não se limitará a conservar o grandioso
patrimônio cuja administração máxima ora lhe
transmito. Confio em que Pery saberá elevar êsse
patrimônio a proporções bem mais expressivas,
aproveitando a capacidade imensa do mercado e as
exigências do progresso vertiginoso dêste País".
Não confiou em vão. Pery Igel, atendendo
ao apêlo do pai, tratou de ampliar as
atividades empresariais, completando um trabalho
anteriormente iniciado. A venda de gás a domicílio,
ao prestar um confôrto doméstico, prestava,
igualmente, inestimável serviço ao país. Contribuía
para evitar o prosseguimento da devastação das
matas que até então se processava de forma
acelerada para o fornecimento de lenha ou carvão.
Ocorreu ao nôvo Igel, completar o trabalho do velho
Igel, reforçando a fertilidade do solo devastado, de
modo a permitir o acréscimo de suprimento de
produtos agropecuários. Surgiu assim, a louvável
iniciativa da "Ultrafértil". A finalidade vai além da
produção de fertilizantes. Em obediência ao roteiro
de produzir e de servir, a "Ultra-fértil" mantém um
corpo de agrônomos que examina a terra, prestando
preciosa colaboração aos agricultores, quanto à
escolha e uso dos fertilizantes.

– 852 –
Dificilmente
poderemos
registrar
empreendimento de maior valia, pela amplitude
da finalidade econômica. Associa à eficiência
industrial a eficiência agrícola; conjuga a produção
com a prestação de serviços. O benefício da
produção é assegurado pela racional utilização do
produto.
Os que imaginaram e organizaram a
"Ultrafértil" devem sentir-se felizes. O êxito traz a
alegria do dever cumprido. E, no caso da "Ultrafértil",
desperta a admiração dos que têm consciência do
relevante papel da iniciativa empresarial na
consecução do progresso econômico e na conquista
do bem-estar social. Mas, desastradamente, o
êxito desperta, também, a ira dos que se dedicam a
negar e a destruir. E negando e destruindo visaram
à marcante personalidade de Bolissen. Em
homenagem a tão nobre e corajoso companheiro de
trabalho, Igel não se deixou abater. Aqui nos
demonstra sua envergadura. Está, ao completar
cinqüenta anos de existência, disposto a ampliar
suas atividades empresariais, com segurança e
descortino. E, agora, encontra um ambiente mais
propício ao vertiginoso progresso, vaticinado por seu
pai. A Revolução de 1964 trouxe um clima propício à
frutificação do trabalho e ao engenho das inovações.
Ésse clima, porém, deve ser preservado com todo
cuidado, conforme demonstrou Mário Henrique
Simonsen em seu magistral discurso, no dia 18 do
corrente. Se deixarmos cumular falhas, se
descurarmos dos erros que se fazem sentir no curso
dos acontecimentos, poderemos toldar os horizontes.
No setor portuário, por exemplo, contràriamente a
política geral do Govêrno, a administração pública
não mantém o mesmo ambiente de estímulo aos
empreendimentos que possam colocar os portos ao
nível da evolução técnica; nem assegura incentivos
ao entrosamento dos transportes marítimos e
terrestres, segundo os requisitos modernos de
movimentação de carga. Os nossos portos estão se
fechando à concorrência internacional, em
detrimento das
arrojadas perspectivas das
exportações. Observando o retrocesso, o Diretor
de Portos e Costas, o Vice-Almirante Beirutti
Moreira decidiu dar ênfase à data da "Abertura
dos Portos" não, propriamente, no propósito

de rememorar um fato histórico, mas de pedir a
atenção para um fato presente.
Essa e outras falhas, dentre as quais a
emotividade e as deturpações que estamos
consentindo na execução dos programas regionais,
devem ser objeto de acurado exame e decididas
resoluções. Impõe-se, portanto, uma constante troca
de idéias entre as autoridades governamentais e os
empresários. Mas, para que os entendimentos sejam
proveitosos é de fundamental importância que do
lado governamental haja o respeito pela iniciativa
particular e dos particulares haja a elevada
compreensão
do
interêsse
público.
Essa
compreensão é carinhosamente cultivada por
empresários como Pery Igel.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há mais oradores inscritos.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra V. Ex.ª.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, pedi a palavra para
encaminhar à Taquigrafia um pronunciamento que
elaboramos a propósito do recebimento do título de
Cidadão Goiano, por parte do eminente Presidente
do Banco do Brasil, Dr. Nestor Jost.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
V. Ex.ª será atendido.
DISCURSO ENCAMINHADO À MESA PELO
SR. SENADOR OSIRES TEIXEIRA
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, pedi a palavra tão
sòmente para uma pequena comunicação. Pequena
mas que tem uma grande significação em meu
Estado. É que, em meio a uma euforia sem
precedentes, tanto nos meios governamentais, como
nas classes produtoras, Goiás ganhou mais um
cidadão goiano – Dr. Nestor Jost, eminente
Presidente do Banco do Brasil.
S. Ex.ª é goiano de há muito. Quando ViceGovernador do Estado, tentando dinamizar a
economia goiana, ao lado do Governador Otávio
Lage de Siqueira, sempre contamos com a
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inestimável cobertura de Nestor Jost na
disseminação do crédito e na orientação ao homem
da produção agropecuária. Conhecedor profundo
dos problemas econômicos de Goiás, Nestor
Jost propôs e aprovou em sua Diretoria, instalação
de precárias agências do Banco do Brasil, no
interior do Estado, ampliando em muito o teto das
aplicações nas já existentes. Representou, como
bom homem da terra, um dos sustentáculos na
luta em busca do desenvolvimento em Goiás.
Por isso, o título de cidadão goiano que
recebeu perante a Assembléia Legislativa, há
dias, quiz eu ficasse registrado nos Anais do
Senado.
A outra comunicação que pretendia fazer é à
guisa de apelo ao Colendo Conselho Federal de
Educação. É que estive, não faz tempo, na grande
cidade paulista de Santo André. Conhecendo seu
grande
parque
industrial,
sua
estrutura
administrativa, tive igual oportunidade de conhecer
as instalações do Instituto de Ensino Senador
Flaquer. Modelar em sua composição material, o
Instituto dispõe de recursos excepcionais e segundo
me informei, dispõe de um corpo docente dos
melhores, eis recrutado na própria cidade de São
Paulo, dentre professôres da USP e outras
universidades da Capital. Está o Instituto com um
processo de autorização para funcionamento de sua
Escola de Direito perfeitamente acabado, com tôda a
tramitação realizada e documentação junta. Não
obstante isso, não consegue que o Conselho Federal

aprove essa medida, das mais justas e necessárias.
Basta dizer que diàriamente quatro ônibus lotados
partem de Santo André com destino a Mogi das
Cruzes, levando alunos para o curso de Direito da
Universidade lá existente. Destarte, representando a
medida uma necessidade para a grande juventude
daquela progressista cidade, é feito o presente apêlo
ao Conselho Federal de Educação, no sentido de
que êle, sensível ao desenvolvimento de Santo
André; sensível às necessidades de sua juventude;
sensível ao esfôrço do Instituto Senador Flaquer,
aprecie fogo o processo que trata da autorização
para funcionamento da Escola de Direito, a fim de
que possa a mesma realizar os vestibulares e
funcionar no ano de 1972.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
V. Ex.ª será atendido.
Antes de encerrar a presente Sessão, convoco
os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas, especialmente
destinada ao encerramento dos trabalhos da
Primeira Sessão Legislativa Ordinária da Sétima
Legislatura.
Lembro aos Srs. Senadores que temos uma
audiência marcada com S. Ex.ª o Sr. Presidente da
República, às 17 horas.
Nada mais havendo que tratar, declaro
encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 25
minutos.)

187ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
Ás 18 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet –
José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrânio
Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora –
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte
Mariz – Jessé Freire Domício Gondim – Milton
Cabral – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson
Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante –
Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias
– Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende
– João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres –
Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Danton
Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema –
Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro
– Orlando Zancaner – Benedito Ferreira – Einival
Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto
Müller – Saldanha Derzi Accioly Filho – Mattos Leão
– Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos –
Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin –
Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Havendo número legal, declaro aberta a Sessão,
que se destina ao encerramento dos trabalhos da
1ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.
Concedo a palavra ao nobre Líder da Maioria,
Senador Filinto Müller.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER
(sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, a

Liderança da Maioria designou o eminente Senador
Ruy Santos para usar da palavra, nesta Sessão, e
interpretar os sentimentos da Bancada da ARENA.
Assim sendo, peço a V. Ex.ª que transfira a
palavra ao eminente Senador Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos,
que falará, por delegação do Líder, em nome da
Maioria.
O SR. RUY SANTOS (como Líder. Sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a palavra do meu Líder é, para mim,
palavra de ordem.
Ontem à tarde, já o eminente Senador Filinto
Müller me havia dito que eu deveria externar, nesta
oportunidade, o pensamento da Bancada da Aliança
Renovadora Nacional.
Pensei, Srs. Senadores, em escrever umas
palavras, onde menos desprimorosamente eu
externaria, fugindo à improvisação, o estado de
espírito em que nos encontramos, neste fim da 1ª
Sessão Legislativa da 7ª Legislatura.
Tivemos um ano, Sr. Presidente – e V. Ex.ª
sabe bem disso –, de trabalho estafante. Um ano em
que não faltamos ao dever de representantes do
povo, em que o Senado cumpriu religiosamente o
seu dever.
Este trabalho, porém, Sr. Presidente, só foi
possível porque tivemos, em primeiro lugar, a
dirigir os nossos trabalhos V. Ex.ª, com uma
grande vivência parlamentar, com a vida pública
feita de trabalho e patriotismo, e a que V. Ex.ª
emprestou, minuto a minuto, a sua competência,
a sua dignidade, a sua inteligência, a
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sua autoridade e a sua firmeza. Para chegarmos ao
final a que chegamos, foi V. Ex.ª o elemento
essencial. (Muito bem!)
Muito foi realizado nesta Sessão Legislativa e
para tanto concorreram não só V. Ex.ª, Sr.
Presidente,
mas
também
seus
eminentes
companheiros de Mesa, rigorosamente sintonizados
com os propósitos de V. Ex.ª, equipe admirável
conduzida por um grande "captain". Foi isto possível
também porque, em todos nós, representantes que
aqui chegamos, houve a preocupação de honrar o
mandato e de servir ao Brasil. Todos nós, sem
distinção de partidos, aqui chegamos vindos dos
pontos mais distantes do Pais, trazendo cada um o
sofrimento ou a grandeza do seu Estado, para juntar
sofrimento e grandeza em favor da unidade nacional.
A ARENA, apesar de majoritária, buscou
sempre entendimentos com a Minoria e isso se deve,
principalmente, ao trabalho e compreensão, à ação
do nosso Líder, o eminente Senador Filinto Müller,
talvez – e não firo a sensibilidade de S. Ex.ª á mais
antigo e não digo dos mais velhos – talvez o mais
antigo dos Senadores com assento nesta Casa, mas,
indiscutivelmente, Sr. Presidente, uma das melhores
expressões da vida pública brasileira (Muito bem!
Muito bem! Palmas.) Líder com determinação, mas
com compreensão. Já falei, certa feita, que parece
que foi o Senador Glicério quem dissera ao
Presidente Antônio Carlos que "para ser bom líder é
preciso dar ao liderado a impressão de que está
fazendo. o que êle deseja". Mas, o Senador Filinto
Müller, como Líder, sabe dosar o atendimento – não
diria com a imposição – ouvindo antes o
companheiro e ditando o que deve ser feito em nome
da Bancada. E isso é o que tem feito com que S.
Ex.ª seja, nesta Casa, inegàvelmente, o condutor de
todos nós, com uma autoridade, com uma dignidade
que serve de padrão a todos os homens que
exercem a vida pública no País.
Sr. Presidente, do outro lado – e digo do
outro lado apenas para marcar o espaço,
porque
Maioria
e
Minoria
aqui
vivem
realmente entrelaçadas, interessados representantes
de um e de outro Partidos no prestígio

do Poder Legislativo e no engrandecimento do
Senado (Muito bem!) – do outro lado, merece
destaque a ação do Líder do MDB (Muito bem!), que
lidera seis Líderes – Líderes do MDB – que, às
vêzes, para preocupação nossa, busca a
oportunidade – e não digo seja defeito de trazer à
tribuna do Parlamento a malícia em que se fêz nas
colunas do jornalismo político: meu ilustre
conterrâneo, Senador Nelson Carneiro. (Palmas.)
Sr. Presidente, trabalhamos êste ano todo,
lado a lado, no Plenário e nas Comissões Técnicas,
Comissões essas a que ainda não foi possível dar,
na opinião pública, a medida exata do que elas
representam, pelo trabalho que realizam e pelos
estudos que propiciam. Mas se chegamos, Sr.
Presidente, tão bem ao final desta Sessão
Legislativa, é porque o Senado conta, para felicidade
sua, com admirável corpo de funcionários (Muito
bem! Muito bem!); do digno Diretor-Geral – Dr.
Evandro Mendes Vianna – ao Contínuo, todos se
integram na vida da Casa e amam a Casa, dão tudo
de si mesmos pela Casa, que é uma das Casas da
Democracia brasileira.
Funcionários que se espalham pelos vários
serviços, pela Secretaria da Presidência, pela
Diretoria de Informação Legislativa, pela Taquigrafia,
pelo Serviço Médico, pelo Serviço de Transportes,
pela Gráfica, pela Biblioteca, Seções tôdas essas, ou
Serviços todos êsses, integrados plenamente no
engrandecimento do Senado.
Mas, permitam os admiráveis funcionários
do Senado ao representante da ARENA, neste
instante, destacar, nos Serviços, aquêles de que
mais perto. estamos, pela nossa atividade
parlamentar.
Eu começaria por destacar, Sr. Presidente, a
Secretaria-Geral da Presidência, dirigida pelo Dr.
Paulo Figueiredo, que é uma espécie de assessor
graduado da Mesa.
Mas, seria injustiça se não houvesse uma
referência, na Secretaria da Presidência, para honra
do próprio funcionalismo do Senado, às Dras. Sarah
Abraão e Maria Sobral, funcionárias exemplares,
competentes, atentas, vigilantes, que nos aju-
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dam, instante a instante, no nosso trabalho
legislativo.
Permitam-me, ainda, os demais funcionários,
que haja uma referência de minha parte à Diretoria
das Comissões, dirigida por D. Edith Balassini, que é
uma espécie de lançadeira na máquina da
elaboração legislativa.
E também uma palavra aos Taquígrafos, que
vivem diàriamente aqui conosco (Muito bem!),
recolhendo as nossas falas e anotando as nossas
emoções, emoções que são de todo o instante.
Por fim, uma palavra aos jornalistas, à
imprensa que nos assiste e acompanha, que nos
critica e que nos elogia, que ora, ao ver de cada um,
é justa ou injusta, mas sou o primeiro a reconhecer
que essa imprensa está movida pelos melhores
propósitos de engrandecimento da Casa.
Indiscutivelmente, não chegamos àquela
produção de trabalho que era de desejar, mas
havemos de atingi-la, presidindo que está esta Casa
V. Ex.ª, com o melhor dos propósitos e orientação
perfeita.
E eu me permitiria, aqui, destacar, por
exemplo, necessidade de melhor aparelhar a
Assessoria da Casa. Assessoria que até pouco
tempo contava com onze ou doze elementos e hoje
está reduzida a seis, desdobrando-se êstes no dar à
instituição o melhor da sua inteligência e do seu
trabalho.
Mais um ano, Sr. Presidente, viveu o Poder
Legislativo no Brasil. Dentro em pouco, cada um há
de partir para o seu Estado, há de voltar ao
aconchego dos amigos e ao carinho da terra de onde
cada um veio. Estou certo, Sr. Presidente, de que no
Natal – Natal que espero seja o melhor para todos
nós,
Senadores,
funcionários,
imprensa
–
aproximando-nos do Menino Jesus, receberemos,
ali, no presépio sagrado, as melhores inspirações
para um ano nôvo, de trabalho redobrado, de
trabalho eficiente e de trabalho útil para grandeza do
Brasil e para fortalecimento do Poder Legislativo.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Petrônio
Portella): – Concedo a palavra ao nobre

Líder da Minoria, Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, um
ano legislativo passou, Sr. Presidente, desde o dia
em que nos encontramos, os que aqui estavam e os
que aqui chegavam. Passou, Srs. Senadores, como
no verso de Olegário Mariano:
"passam as andorinhas, passa o vento
esfolando num beijo a alva espuma do mar, passam
as horas na avidez do movimento...
Tudo nasceu, cresceu, viveu para passar."
Mas se assim é, Srs. Senadores, natural que
deixemos constância de nossa passagem, não só
nos ardores dos debates, mas no respeito e na
admiração que cultivamos uns pelos outros. Se os
caminhos percorridos nem sempre coincidem, os fins
a que visamos são invariàvelmente os mesmos.
E não será difícil identificar-se, muita vez; no
silêncio de tantos, solidariedade às palavras de
alguns.
Poucas não foram, para honra nossa, as
divergências declaradas entre os honrados
integrantes da Maioria e da Minoria. E as discussões
ganharam por vêzes o calor e a vivacidade da antiga
Câmara dos Deputados, onde Otávio Mangabeira,
exercendo então o mandato senatorial, ia tôdas as
tardes buscar outrora a trepidação a que se
acostumara. Recorda William L. Shirer que
Boulanger subia à tribuna da Assembléia francesa
para pedir a revisão constitucional, porque "o
Parlamento se transformara num palco de debates
inúteis que não levavam o país a parte alguma".
Mas a isso redarguiu Clemanceau: – "Os debates
que deplorais honram a todos nós. Mostram,
acima de tudo, o ardor com que defendemos
as idéias que acreditamos serem justas. Tais
debates têm seus inconvenientes, mas os do silêncio
são em número muito maior. Sim, glória aos países
onde os homens falam com franqueza! Vergonhosos
aquêles onde os homens guardam silêncio!"
E, decisivo: –"É a própria República que
ousais demolir!"
Sempre
houve,
Sr.
Presidente,
e
haverá
sempre
"boulangeres"
por
ês-
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te mundo de Nosso Senhor Jesus Cristo. São os que
não crêem na fôrça da palavra, porque preferem
servir à palavra da fôrça. "Desde que a prudência e a
perspicácia existiram, anota Franz Foussaint, viu-se
nascer uma grande hipocrisia". Cultivemos a
imprudência de dizer a verdade, a agudeza
necessária para criar claridades onde trevas se
adensam.
Na campanha presidencial de 19, Ruy
Barbosa apostrofava, desiludido: – "Hoje poder e
povo, maioria e minoria, oposição e govêrno, tudo
são nomes. Só uma coisa existe: – o chefe do poder
executivo". Continuemos juntos a difícil caminhada
para afastar da Nação o anátema da desesperança,
a excomunhão do desespêro. Prossigamos a
jornada, deixando que em nossos ouvidos
murmurem os versos de Menotti: –
"Antes êste amargor sem amargura, êste
doído esperar sem esperança, que arrepender-se
sem ter mais remédio."
Para tentar apagar as aflições e as angústias
do povo, nem sempre com êxito, aqui temos
porfiado, êste longo período de oito meses
consecutivos, e aqui certamente todos sepultamos,
nesta hora de despedida, as palavras amargas por
vêzes trocadas, o azedume com que alguns dentre
nós marcaram intervenções, a maior vivacidade com
que outros expressaram o pensamento. Nem seria
possível que cultivássemos indefinidamente o
dissídio e entronizássemos em nossos corações o
desentendimento, quando somos, uns e outros,
Maioria e Minoria, a classe política, liminarmente
condenada, tanto pelos que a namoram em segrêdo,
quanto pelos que não se dão ao trabalho de estudála, para que a compreendam e a admirem.
Quando ilustres Senadores do Nordeste, por
exemplo, assomam a esta tribuna para denunciar
que a região que representam continua tão pobre
como antes, superpõem o compromisso de fidelidade
ao povo a quaisquer considerações, certos de que a
conveniência partidária nunca será maior que o
dever da advertência e da verdade. Não é
sem
constrangimento
que
outros
apontam
excessos e criticam falhas administrativas, quando
mais cômodo fôra trazer seu punhado de

louvores ao turíbulo com que se incensam
diàriamente, hoje como sempre, aqui e em todo o
mundo, as virtudes do poder.
Foram êles, os políticos, os que primeiro
sonharam a independência, os que por ela
sacrificaram vidas e amôres. Eram políticos, todos
êles, ainda os poetas, os que despertaram a
consciência nacional contra o horror da escravidão.
A República foi trabalhada pelos políticos. E, entre os
desacertos da falibilidade humana, ainda lhes coube,
aos políticos, preparar o País para a era do
aperfeiçoamento da tecnologia e da racionalização
dos serviços públicos.
Deixemos lá fora os baldões com que a
insensatez ainda nos quer ferir. Quando Oscar Wilde
faz um escravo indagar a Sa1omé a resposta que
deveria levar ao Tetrarca, a voz de Iokanan o
interrompe: "Não te rejubiles, terra de Palestina, por
veres quebrada a vara de quem te açoitava. Pois da
raça da Serpente Éle fará surgir um basilisco, que vai
nascer e devorar os pássaros." Quebremos, Senhor
Presidente, o látego que ainda não parou de nos
ferir. E não nos dispersemos para sempre antes que
o tempo nos faça a justiça de modificar a opinião dos
que acaso ainda teimam em querer limpar os céus
calando as aves que cantam o desenvolvimento e a
liberdade.
Hoje, Srs. Senadores, não integramos nem
Maioria, nem Minoria. Constituimos o Senado, a
soma dos que aplaudem e dos que divergem,
uma das Casas do Congresso Nacional. As mãos
que reciprocamente nos estendemos traduzem
compreensão e harmonia. Os votos que trocamos
são os de felicidade durante os meses da separação
constitucional. Mas o trabalho não termina para
nenhum de nós, antes se multiplica em cada qual
de nós. Porque agora compareceremos perante o
povo, para dizer-lhe como nos desempenhamos
do mandato recebido. E principalmente para escutarlhe as aspirações, ouvir-lhe o aplauso ou a crítica,
e penitenciar-nos com humildade dos erros
porventura cometidos. Lúcio D'Ambra distinguia
entre profissão de espôsa e ofício de marido.
Quando se esgotam as horas da jornada, o ferreiro
deixa a peça, para prosseguir malhando-a
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na manhã seguinte. E, de um a outro dia, do serviço
nem sequer recorda. Assim seria o marido. Já o
médico, o advogado, e – ajuntaria eu – o homem
público, exercem, como a espôsa, uma profissão.
Onde quer que estejam a angústia do enfêrmo, a
sorte da causa e a preocupação do bem público os
acompanham, seja alvorada ou noite, no silêncio dos
gabinetes ou entre o vozerio das grandes
aglomerações. Nosso repouso é feito de mais
trabalho, de muito trabalho, que nasce com o sol e
nem sempre termina antes da madrugada. Por isso,
não nos injuriam os que ainda não se convenceram
de que a carreira política é uma profissão, como a
diplomática, a burocrática, a judiciária, a militar. E
que também possui escalões, que devem ser
observados, sob pena de indisciplina, tumulto,
desestímulo e arrependimento.
Na pessoa do ilustre Senador Filinto Müller,
saúdo,
pela
representação
do
Movimento
Democrático Brasileiro, a brilhante e operosa
bancada da Aliança Renovadora Nacional. O espírito
de conciliação, a fidalguia de atitudes, a
compreensão dos deveres dos que nesta Casa falam
em nome da Oposição, a cada momento reiterados
pelo eminente Líder do Govêrno, é de comezinho
dever louvar nesta oportunidade, como ora o faço.
Mas o que realizamos, pouco ou muito, bem
ou mal, foi obra apenas nossa, dos parlamentares,
no que toca a omissões e desacertos, mas, no
que tange ao saldo positivo da tarefa vencida,
representou esfôrço comum de senadores,
jornalistas, assessôres, funcionários. Sem essa
conjugação de boa vontade, Sr. Presidente, nossa
missão se tornaria mais árdua e menos proveitosa,
como infinitamente mais pobre seria a qualidade
do trabalho concluído. A todos, funcionários,
assessôres, jornalistas, por isso mesmo, estendo em
nome da bancada do Movimento Democrático
Brasileiro, a mão do afeto, do aprêço e do
reconhecimento. Tenho ainda presente o dia em que,
no Palácio Tiradentes, me transferi de uma para
outra bancada, deixando, sem abandonar, a de
Imprensa, para integrar a da representação política.
E a quantos culpam os cronistas parlamentares da
divulgação de aspectos negativos da institui-

ção, que aqui existem como em tôdas as demais, eu
poderia afirmar, tão identificados estão todos êles
com a sorte do Congresso, que mais agradável lhes
fôra, se dêles exclusivamente dependesse acudir ao
conselho que Saadi perpetuou através os séculos:
"um mercador, que acabava de perder mil
dinares, disse ao filho:
não passes além esta infeliz notícia.
Eu te obedecerei – replicou o jovem – mas
gostaria de saber porque calar a nossa desgraça.
É para que não haja duas: a perda do dinheiro
e a alegria perversa do vizinho."
Foi de propósito, Sr. Presidente, que reservei
a palavra final para saudar a Mesa, na pessoa de
Vossa Excelência, pela correção, diligência,
dignidade com que conduziu os trabalhos da Casa e
do Parlamento, durante o ano legislativo que ora se
encerra. Sei, de ciência própria, das preocupações
de seu nobre espírito com a respeitabilidade e o
prestígio do Poder Legislativo. E se mais não lhe foi
dado fazer, para vencer etapas na recuperação do
caminho a reconquistar, sou testemunha de seu
firme propósito de não desanimar antes que mais
amplas sejam as perspectivas institucionais abertas
à ação do Congresso Nacional. O esfôrço tenaz pela
atualização de métodos e processos da atividade
parlamentar não é um fim em si mesmo, bem o
compreendemos, os da bancada do Movimento
Democrático Brasileiro, em cujo nome tenho a
insigne honra de falar, para reassegurar a Vossa
Excelência, e a seus dedicados companheiros da
Mesa, que não será por culpa nossa, por
desinterêsse nosso, ou por nossa falta, que missão
tão alta será interrompida, ou que tão almejada meta
não será alcançada.
Radinbranath Tagore exclamava: – "Como
arde longamente a lâmpada que procura, e como se
apaga num instante, à despedida."
Hoje,
não
nos
despedimos,
Senhor
Presidente, para nos dispersar. Vamos buscar, no
seio do povo, mais luz para manter acêsa a lâmpada
que procura, sob as bênçãos de Deus
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e o aplauso de todos os brasileiros, iluminar, quando
mais cedo melhor, a normalidade democrática.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Ao findar-se a primeira Sessão Legislativa da 7ª
Legislatura, pessoalmente, rendo graças a Deus, por
têrmos, mais uma vez, cumprido nossas tarefas
constitucionais. E – estou bem certo disso – o
fizemos com empenho, devotamento e, não raro,
sacrifícios.
Numa hora de transição, em que, pela
própria dialética evolutiva, as velhas estruturas
têm de ceder lugar às novas, os sistemas
políticos sofrem inevitáveis desgastes, quando as
mudanças se processam no campo social. E
essas são as horas mais cruciais para os
chamados podêres representantes da Nação. Os
fatos ganham autonomia e se desenrolam quase
sempre sem o efetivo contrôle da vontade dos
homens. Determinantes imprevisíveis impõem-se e
dominam, gerando situações marginais não
desejadas.
Assim tem sido e assim há de ser sempre, no
curso da História. É o tributo que temos de pagar
ao processo de evolução e aperfeiçoamento.
Portanto, as eventuais e momentâneas frustações
nunca deverão ser erguidas como obstáculo ao que
se quer estabelecer para melhorar, sob o influxo
de ideais nobres e sob o comando de lideranças
sadias.
Para evitar as rupturas violentas entre o que
está destinado a morrer e as vigorosas formas de
vida que despontam, procura-se um elo de transição,
que é frágil por si mesmo, em face de sua própria
destinação. Na composição dessa complexa
tessitura, amálgama de experiência, ponderação,
transigência, coragem e sabedoria, é que se revelam
os grandes condutores.
O Congresso é, notòriamente, o palco onde se
revelam lideres, mas é onde, também, se desfazem
mitos e carismas. Os despreparados para a vida
pública sucumbem logo, no torvelinho das paixões.
No entrechoque das idéias nasce o nôvo dia a
que todos aspiram. E os que receberam de Deus
a excelsa graça da visão mais ampla, do
descortino sôbre mais vastos horizontes, da

reflexão em meio à desordem, do destemor quando
muitos temem, êstes estarão cumprindo a mais
sagrada das missões, porque só comparável a um
apostolado.
Estou certo de que todos nós estamos vivendo
intensamente, em plena consciência, êstes cruciais,
mas grandes momentos de transição por que passa
a Nação brasileira.
Mãos vigorosas e honradas comandam o País.
Um extraordinário surto de progresso infunde ânimo
aos mais pessimistas. A função pública alcança nova
dimensão, e só os que não afinam com a elevada
tônica de dignidade que se imprimiu ao trato dos
interêsses nacionais não terão lugar nesta
mobilização geral de valores a que todos os homens
de bem deverão responder.
O Congresso Nacional deu de si tudo o que
esteve a seu alcance, para situar-se entre os que, na
frente, com determinação e coragem, assumiram o
ônus de enfrentar e vencer o desafio que se propôs a
nosso País. Congratulo-me, por isto, com os ilustres
Pares. Esta Casa está cumprindo sua missão. Não
desmerecerá o momento que estamos vivendo. Não
faltará ao apêlo da Nação. Todos estamos
convocados para a excitante tarefa de soerguê-la.
As relações entre êste e os dois outros
Podêres da República foram conduzidas com a
maior cordialidade e dentro do devido respeito. O
Senhor Presidente da República, General Emílio
Médici, em inúmeras oportunidades, deu provas de
aprêço ao Congresso, fazendo-o por via de
manifestações expressas e atos incontestáveis. Por
dever de lealdade, louvo-lhe a sóbria correção no
desempenho de suas pesadíssimas atribuições
constitucionais e a marcante presença com que tem
sabido impor-se nos, momentos das mais graves
decisões.
Com o Judiciário, harmônicas são as relações,
a que não falta a mútua cordialidade, necessária ao
bom funcionamento entre os Poderes Expresso, na
pessoa do Ministro Presidente Aliomar Baleeiro, os
protestos de admiração aos Juízes que honram
nossa mais alta Côrte de Justiça.
Ao
Poder
Legislativo
cumpre
desempenhar,
cada
dia
melhor,
as
atribuições de sua competência. E neste
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sentido se impõe a mobilização de energia,
imaginação e inteligência de quantos lhe dão vida,
pelo debate vigoroso. A Oposição, veemente no
ofício indispensável de fiscalizar e criticar,
emprestando sentido e grandeza a um diálogo que
deve ter sempre o enderêço comum indesviável – o
intèrêsse público. A Maioria, calorosa e entusiástica,
a triunfar sempre, não apenas pela fôrça do número,
mas pela eloqüência da persuasão, fundada no
acêrto do que se elabora, constrói em proveito da
Nação.
Não cabe a nota de melancolia ante o que já
fomos. Isso é passado. O que importa é construirmos
os caminhos do futuro, e êste fecundo há de ser, se
nos entregarmos, conscientes, ao trabalho de ocupar
a posição que nos foi reservada.
E neste período que finda, muito realizamos,
Maioria e Minoria. Na tribuna discursos notáveis se
proferiram, resultado de trabalho, estudo, meditação
e – por que não dizer? – sofrimentos. Só
os insensíveis não carregam consigo a dor de
sentir impossível a solução imediata de todos os
problemas que muito valem e representam para cada
região.
No silêncio das Comissões, projetos se
aperfeiçoam e aprimoram. Técnicos e políticos
harmonizam-se, na alta função de doar à sociedade
sistemas normativos que, bem concebidos,
abranjam, com clareza, a realidade a ser
disciplinada. Trabalho que a ignorância subestima,
alguns tecnocratas ignoram, mas exige cultura,
experiência, sensibilidade e técnica.
E se muito realizamos, em oito meses de
atividades intensa, não nos entregamos à rotina,
antes dela saímos para a perseguição de objetivos
maiores que hão de dar densidade e projeção ao
Legislativo. Fomos encontrar, na fonte de onde brota
nosso Poder, o que precisa ser criado, inovado,
aperfeiçoado, a fim de que cresça aos olhos dos que,
bem intencionados, o combatem e até dos que,
tendo o dever de nêle acreditar, o malsinam e
condenam.
Fácil não é a tarefa. Preconceitos, prevenções,
saudosismos e – devo dizer – personalismos, são
barreiras a superar, mais fortes que as proclamadas
limitações
constitucionais.
O
Poder

contra o qual a ousadia investe, sob aplausos e sem
temor dos riscos, é alvo excitante e atraente. E, não
raro, muitos desfilam no palco, buscando a efêmera
evidência dos falsos heróis.
Uma tarefa tem de ser cumprida por nós – é a
de darmos tudo que tenhamos, de melhor, para
oferecermos ao País um Congresso aparelhado e
mobilizado para os debates, as críticas necessárias à
elaboração legislativa, não faltando, jamais, ao
dever; da fiscalização honesta e isenta e, por isso
mesmo, indispensável ao bom desempenho da
administração pública.
Não pensamos em fazer desta Casa uma
oficina de projetos globais, setoriais ou regionais.
Essa função, se é executiva, nela temos, todavia, a
responsabilidade da participação. Urge nos
capacitarmos para bem exercê-la, dotando-nos da
assessoria de alto nível que qualifica o voto que
politicamente devemos dar aos projetos de interêsse
da Nação. Assim, buscaremos, mais fàcilmente, as
informações que, ao nos ilustrarem melhor, nos
conferem autoridade e respeito, seja nos meios
conspícuos, seja nas fontes respeitáveis, onde
contamos com a confiança do voto.
Êsses objetivos têm de ser necessáriamente
de todos. Ninguém pode negá-los ou esquecê-los.
Os erros de uns têm de receber, de outros, o positivo
das contribuições que corrigem e aperfeiçoam. Esta
é uma Casa de todos, de 66 representantes, cada
um devendo dar o concurso ao seu alcance, certo de
que os que eventualmente comandam hoje, serão
comandados amanhã, e os valôres se evidenciam e
sem preterições, pois neste recinto ganham a
expressão que merecem, a palavra é acessível e
livre e amplos campos se abrem a quantos se
queiram entregar ao serviço da Instituição e da
Pátria.
Eis porque, sabendo necessário um trabalho
que, por certo, não nos devolverá o que não pode
ser de nossa atribuição, mas nos dará o respeito e o
reconhecimento da Nação, deliberou a Comissão
Diretora entregar-se aos trabalhos de reforma. Os
estudos foram confiados a um Relator-Geral, e
escolhido foi o Senador Carvalho Pinto.
Escusado será exaltar-lhe a personalidade.
Seus
títulos
estão
em
sua
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atuação, nas obras que legou ao Estado de São
Paulo. S. Ex.ª é daqueles a quem se pode entregar
uma missão, certo de que será cumprida com
discrição, honradez, inteligência e espírito público.
Antes de qualquer providência visando à
reforma, fiz o que me parecia essencial – entendi-me
com o Presidente da Câmara, Deputado Pereira
Lopes, a quem presto, na oportunidade, as
homenagens de respeito e admiração, e lhe disse
dos propósitos de, aperfeiçoando a estrutura do
Senado, aumentar-lhe a área de entendimento com a
Câmara, instituindo Serviços comuns, entre os
existentes, com o que somaríamos esforços,
evitando paralelismos tão custosos quanto
prejudiciais.
S. Ex.ª fixou, desde logo, a posição de que,
resolvidos problemas peculiares à Câmara, tudo fará
para unificar os Serviços, desde que ofereçam
melhor rendimento.
Tão logo se impuseram definições sôbre a
administração de Serviços, como Processamento de
Dados, Gráfica e Biblioteca, solicitamos ao
Presidente da Câmara a designação de quatro
Deputados para integrarem Comissão Mista com
igual número de Senadores. Abordamos logo êsses
problemas, antes de tratarmos do que concerne, com
exclusividade, ao Senado.
Sob a Presidência do Senador Carvalho Pinto,
tendo como Relator o Deputado Célio Borja, eis a
Comissão: Senadores Carvalho Pinto, Nelson
Carneiro, Ney Braga e Wilson Gonçalves e
Deputados Luís Braga, Célio Borja, Brígido Tinoco e
Faria Lima, que, após estudos criteriosos, opinou:
1 – Pela unicidade dos Serviços de
Processamento de Dados da Câmara e do Senado,
com a sugestão de medidas processuais
preservadoras do interêsse das duas Casa.
2 – Convênio com a Câmara, visando a, sob a
sua administração, constituir o Departamento Geral
da Biblioteca.
3 – Criação do Centro Gráfico do Senado,
destinado a servir as duas Casas do Congresso, sob
a administração do Senado.

Destaque-se o notável trabalho dos eminentes
Relatores: para Biblioteca: Deputado Brígido Tinoco;
para Processamento de Dados: Deputado Faria
Lima; para Gráfica: Senador Ney Braga; para
Relator-Geral: Deputado Célio Borja.
Difícil é qualificar trabalho tão notável. Com a
vocação de servir à Instituição, êsses expoentes da
classe política ofereceram contribuição brilhante ao
Poder Legislativo.
O Deputado Célio Borja – é bom que gravem
êste nome – é um jovem que ainda há de ter
missões da maior importância na vida pública
brasileira. Sério, capaz, alia a inteligência à cultura e
é fácil saber-se o que vem de sua lavra.
Deputado
Brígido
Tinoco,
ex-Ministro,
educador emérito e parlamentar brilhante, é um
autêntico homem de Estado.
Faria Lima, político de esplêndida linhagem, já
na primeira legislatura é vigorosa expressão entre os
melhores políticos brasileiros.
Ney Braga, figura em que a energia férrea se
esconde na suavidade do trato, é um homem público
com quem vale a pena conviver-se, porque com êle
se aprende, nêle se confia. Ney Braga é um padrão
de caráter e de virtude cívica. (Palmas.)
Eis o que foram distinguidos.
No fim de maio a Comissão Diretora deliberou
criar a Comissão Especial para o Programa de
Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços do
Senado, com os seguintes membros: Accioly Filho,
Carvalho Pinto, Daniel Krieger, Filinto Müller, João
Calmon, João Cleofas, José Sarney, Magalhães
Pinto, Milton Cabral, Nelson Carneiro, Ney Braga e
Paulo Tôrres.
Não preciso distinguir nomes. Este Plenário os
conhece e, por isso, os respeita e posso asseverar
que merecem do Senado a gratidão. Destacarei,
apenas, aqueles a quem foram incumbidas missões
específicas, na impossiblidade de aludir a cada um,
como do meu desejo.
A
Comissão
Especial,
visando
a
um melhor rendimento de trabalho, decidiu
dividir-se
em
quatro
grupos.
Devo
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esclarecer que a numeração dos grupos não implica
em hierarquia.
1º Grupo – teve as atribuições: estudo,
coordenação e proposição de sugestões relativas à
função e significação contemporâneas do Poder
Legislativo e as responsabilidades pertinentes ao
Senado Federal.
Presidente: Daniel Krieger
Relator: Senador Milton Campos
Membros: Senadores Filinto Müller e Nelson
Carneiro.
Falar sôbre Daniel Krieger, já aureolado por
tantos títulos e respeitado pela qualificação de
talento, cultura e caráter, é saber difícil a tarefa,
pelo risco de dizer pouco, ante o muito que êle
merece.
E o Relator? Milton Campos. Um nome. Um
patrimônio moral. Um monumento espiritual. Um
político. Um estadista. Um homem! Um santo
homem! Uma figura diante da qual nos sentimos
pequenos, deserdados de virtudes, tão grande êle é,
na pureza do seu caráter, na grandeza do seu
civismo, na eloqüência do seu exemplo, na
humildade
das
atitudes
corajosas,
no
despreendimento, na desambição, na compostura
(Palmas.) Milton Campos, como ninguém, nos pode
doutrinar, porque sabemos que a lição vem pura,
honesta, lúcida, autêntica, porque é a expressão de
um ser nascido para pregar as mensagens que
marcam os homens de tôdas as gerações.
Prostrado no leito, o civismo nêle estua, acima
da fraqueza orgânica que não o vence e nos manda,
pelo seu Colega de bancada, Senador Magalhães
Pinto, a palavra de que, se Deus lhe permitir, trará o
seu trabalho de fé nas Instituições que honra e
dignifica.
Sob emoção registro o gesto do grande
companheiro que, com a simples palavra, acende em
nós o entusiasmo e a crença nos homens públicos
do Brasil.
2º Grupo – teve as atribuições: estudo,
coordenação e proposição de sugestões relativas à
instituição administrativa do Senado e à implantação
do sistema de processamento de dados.

Constituído pelos Senadores:
Presidente – João Cleofas
Relator Milton Cabral
Accioly Filho
Filinto Müller
José Sarney
Ney Braga
Paulo Tôrres
João Cleofas foi nosso Presidente. Em um ano
se impôs como comandante. Deixou aqui, como em
outros altos postos, a justificada fama de admirável
administrador.
E o Relator, Senador Milton Cabral, recémeleito Senador, entregou-se por inteiro ao difícil
trabalho de estudar assunto tão complexo e pôde, ao
cabo de tão exíguo tempo, apresentar projeto do
Departamento de Assessoria que há de ser, no que
fôr compatível com o Regimento, implantado no
Recesso.
Seu trabalho o impõe ao respeito do Senado
que dêle espera confiante possa concluir, com igual
brilho, o restante, a difícil missão que lhe foi
cometida.
3º Grupo tem como atribuição: estudo,
coordenação e proposição de sugestões relativos à
dinâmica do processo legislativo, envolvendo o
exame da matéria regimental.
Composição:
Presidente – Magalhães Pinto
Relator – Accioly Filho
Membros: Daniel Krieger, Filinto Müller, João
Cleofas e Nelson Carneiro.
Magalhães Pinto é um homem marcado pelo
êxito. Sua vida é uma brilhante sucessão de vitórias,
conquistadas pelo destemor na luta, e nela êle se
agiganta. Se na vida particular é um exemplo, é um
pró-homem na vida pública.
S. Ex.ª é Presidente do Grupo de que é
Relator o Senador Accioly Filho.
O ilustre representante do Paraná, modesto e
arredio, comete a falta grave de evitar exibir a
bagagem intelectual do jurista extraordinário que êle
é, a que não falta um inquebrantável caráter.
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Sob a admirável gestão dêsses eminentes
companheiros a que se somou a assistência do
Presidente do Senado, do 1º-Secretário e do
Coordenador-Geral, mantivemos proveitosos e
objetivos entendimentos com o Tribunal de Contas e
certos estamos de que, ao longo do Recesso,
teremos os projetos necessários a uma eficiente
fiscalização do Congresso, com a indispensável
colaboração do egrégio Tribunal de Contas.
Documentos já foram elaborados e convictos
estamos de que as críticas que, desde 1945, se
fazem sôbre a omissão do Congresso, no tocante à
fiscalização financeira, perderão o sentido ante o
sistema normativo que esperamos poder elaborar,
dentro em breve.
4º Grupo: Atribuições: estudo, coordenação e
proposição de sugestões relativas a uma divulgação
mais ampla e construtiva dos trabalhos legislativos.
Composição:
Presidente: Nelson Carneiro
Relator: João Calmon
Magalhães Pinto
Ney Braga
É o Líder da Oposição, tão brilhante quanto
diligente, emprestando colaboração a um setor que
exige de nós tudo, a fim de que o que nesta Casa
ocorre, tenha o conhecimento da Nação. Da
eficiência
dêsse
serviço
depende
nossa
comunicação que tem de ser permanente, obstinada
– único meio de eliminarmos os equívocos que o
silêncio enseja, a desinformação alimenta e a
deformação agrava.
E coube a um homem de Imprensa a missão
de organizar o projeto, e já o concluiu, cabendo à
Mesa Diretora, cessada a atividade legislativa dêste
período, examiná-lo e cuidar de sua implantação.
Exaltemos o trabalho do Senador João
Calmon. Homem de ação e talento, não lhe foi difícil
apontar as diretrizes a serem seguidas. E. o notável
homem público foi ajudado pelo admirável jornalista.
E se me cumpre agradecer a todos os
membros, sem função de Presidente ou Relator, os
inestimáveis trabalhos que lhes marcam a atuação
e honram o Senado, assinale-se o acervo

das contribuições dos Srs. Senadores que acorreram
à convocação para opinar, sugerir e criticar.
58
sugestões
oriundas
do
Plenário,
destinaram-se aos 4 grupos, numa demonstração de
interêsse em participar de um concêrto que a
todos pertence, porque visa ao fortalecimento do
Senado.
No tocante às nossas instalações, oportuno
que se consignem os trabalhos e seu andamento.
Na gestão João Cleofas, construíram-se
dois blocos de apartamentos funcionais, com
o que se deu solução definitiva ao problema
residencial dos Senhores Senadores, o qual
tantas despesas, no passado, trouxe à nossa Casa,
sem proporcionar aos interessados confôrto
razoável.
Recebendo os blocos em fase de acabamento,
respeitamos os critérios e orientação adotados pelo
ilustre antecessor e nos foi possível entregar a quem
foram distribuídos os apartamentos, de propriedade
do Senado e gravados pela cláusula de
inalienabilidade. É uma obra que há de ser creditada
à visão administrativa da Casa presidida pelo
Senador João Cleofas.
O grande problema teve a Mesa a que presido
de enfrentar: a instalação dos novos Senadores, em
Gabinetes mais acessíveis ao Plenário.
No tempo mais breve ao nosso alcance,
improvisamos gabinetes para todos os Senadores,
atribuindo-lhes, sem admissão, nomeação ou
contratação de novos servidores, secretário e
contínuo.
Ao mesmo tempo, atacamos a obra que se
iniciou, do Anexo Dois, com 27.000 m2 cujo
cronograma previa o término para o fim do próximo
ano. Após nossas gestões conseguimos acelerar o
ritmo da obra, sem ônus para o Senado e
esperamos, em abril, entregar ao uso dos Senhores
Senadores, que nêle terão amplos ambientes e
condignas salas de comissões, salas de
conferências e outros serviços indispensáveis ao
eficiente desempenho de suas funções.
A Gráfica teve sua sede ampliada
e
provida
está
sendo
do
equipamento complementar requerido, para
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atender às solicitações das duas Casas do
Congresso.
O prédio da Usina se acha concluído e
montado o equipamento capaz de assegurar-nos
autonomia do sistema de energia elétrica.
Tudo seria difícil se não tivéssemos a ajudar a
dedicação do funcionalismo, à frente o seu DiretorGeral; contando, nas tarefas de reforma, com a
dedicação e competência do Dr. Pedro Cavalcanti.
Aos funcionários de tôdas as categorias,
desde os que, diàriamente, conosco privam –
exemplo de devotamento e capacidade de trabalho –
até o mais humilde, os agradecimentos da Mesa e de
seu Presidente.
A Imprensa – jornais, rádio e televisão, as
minhas homenagens.
Não sei de profissão mais árdua e mais difícil.
Para bem exercê-la, um elenco de nobres
qualificações se exige. Capacidade de negar-se,
esquecendo muita vez as convicções, para que se
vejam fielmente os fatos escoimados de prevenções,
isentos de preconceitos.
Ao dar-se a notícia de um fato, a preocupação
é com a verdade, dessirva ao poderoso ou
prejudique o amigo, seja benéfica ao adversário,
pouco importa, o que vale é cumprir o dever de
respeitar o leitor que, cheio de confiança, busca o
jornal certo de que, sem distorções, a verdade ali
está, límpida, verdadeira e inteira.
Não há profissão que mereça de mim
reverências maiores. Inclino-me, sempre, ante quem,
com sacrifício e vencendo dentro de si o demônio da
mistificação, oferece o exemplo de fidelidade à nobre
e difícil profissão.
Aos jornalistas credenciados, brilhantes
expressões da classe, minhas homenagens. Espero
dêles o combate às vantagens indevidas, aos
privilégios, exatamente porque os sei incapazes de
recebê-los ou fruí-los.
Tenho certeza de que, acima dos desamores e
desafeições, o amor à profissão os submete sempre
à justiça que é o melhor caminho de fidelidade ao
povo, que quer o apoio da verdade – a matéria prima
melhor do verdadeiro jornalista.

Todos podem contar conosco. Temos iguais
objetivos e o tempo dirá melhor de nossas
afinidades. Não temos mêdo de agir para retificar,
como teremos sempre a grandeza de não render-nos
a sentimentos pessoais negativos.
Todos defendemos a verdade a favor dos
inimigos e contra os próprios amigos, e
defenderemos nós, sem temores, a Instituição que,
se nossa é, sem ela não sobrevive a Imprensa.
Uma palavra me cabe de exaltação ao Líder
da Oposição. S. Ex.ª é dos políticos que marcam de
grandeza a vida pública. Combate, discute, critica,
cumpre, em suma, o dever.
Tribuno que arrebata, não faz concessão aos
aplausos dos que, apaixonados, não têm o gôsto do
debate, antes preferem a injúria aos que merecem o
respeito da Nação.
Nelson Carneiro, se ocupa bem o pôsto de
intransigente Líder da Oposição, alteia-se pelo
comportamento exemplar, de urbanidade e cortesia a
que não faltam a veemência no combate e a
fidelidade aos princípios partidários de que, no
Plenário, é o mais alto e qualificado intérprete. Ao
MDB nossos agradecimentos, marcados pelo nosso
apreço. (Palmas. Palmas.)
Cabe-me, agora, falar sôbre aquêle que
comanda a Maioria nesta Casa. Confesso que para
mim é difícil fazê-lo. Senador Filinto Müller. É o
nosso líder. De S. Ex.ª tem esta Casa recebido o
muito que só os pró-homens sabem oferecer.
Cultura, talento, autoridade. Exuberante capacidade
de comando. Tem a visão do homem de Estado, a
coragem do comandante que sabe transmitir a cada
um a palavra certa na hora da luta e a ela também se
atira, inspirando a todos a confiança que é preciso
irradiar. (Palmas.)
De S. Ex.ª é difícil falar, sem fazer injustiça;
tantas são, as virtudes a exaltar, que impossível
é dizer tudo. Digo, então, sem o seu apoio, o
muito que se tem feito e o mais que se pretende
fazer seria impossível. Mas o certo é que se
fará, porque o Líder não falta ao Congresso e
nem faltará jamais à República. (Muito bem!)
(Palmas.)
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Na tribuna ou fora dela sua ação de homem de
Estado abre caminho, fixa o exemplo. Sua palavra,
vibrante e lúcida, orienta e esclarece.
Os nossos agradecimentos ao Líder e, por seu
intermédio, aos ilustres colegas da ARENA, cordiais
e leais companheiros, prestimosos sempre e devotados aos trabalhos parlamentares.
O que foi possível realizar, nesses oito meses
que se foram, não constitui obra de um, mas trabalho
indormido de uma equipe na qual quem menos vale
é quem tem a honra de presidi-la. (Não apoiado.)
Unida, sem diferenças partidárias, suas decisões
expressaram sempre o acêrto da unanimidade, pois
não há divergências nos rumos a seguir, nem nos
objetivos a perseguir. Fugindo ao arbítrio das
soluções, estas, tanto quanto possível, fundaram-se
em normas a todos abrangendo, sem exceções que
comprometam a justiça. Administramos, com o zêlo
que dedicamos ao que é nosso, sem as liberalidades
que muitos se permitem, admissível sòmente quanto
ao que lhes é próprio.
Se
mérito
há
em
nossa
ação,
que as homenagens se tributem a êsses

eminentes membros da Mesa Diretora. (Palmas.)
Senhores Senadores:
Trabalhamos e lutamos e estamos certos de
que, ao término do nosso mandato, teremos dado
solução a angustiosos problemas. Para tanto,
contamos com a ajuda, a que somos sumamente
gratos, de Vv. Ex.as e as graças daquele a quem
pedimos nos inspire em tôdas as horas do nosso
mandato.
Senhores Senadores: regressem à terra certos
de haverem cumprido uma grande missão patriótica,
e que Deus continue a abençoar esta Casa para que
possa honrar sempre a vida pública brasileira. (Muito
bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
Com os agradecimentos que reitero a todos os
meus ilustres Companheiros, declaro – confesso
que sob constrangimento, mas por dever e por
imperativo regimental e constitucional – encerrada
esta Sessão.
Está
encerrada
a
Sessão.
(Palmas
prolongadas.)
(Encerra-se a sessão às 19 horas e 30
minutos.)

DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME
AMARAL PEIXOTO
– Solicitando ajuda do Govêrno Federal
para o norte do Estado do Rio,
terrìvelmente assolado por chuvas...............
ANTÔNIO CARLOS
– Transmitindo o apêlo do Distrito de Barra
Sul, Município de Araquari, no sentido de
ser construído um molhe de pedras para
fixar a barra..................................................
– Registrando o octogésimo aniversário de
instalação do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina........................................................
– De homenagem ao Ministro Luiz Gallotti...
– Tecendo considerações sobre a
PLANASA e o PIPMO..................................
ANTÔNIO FERNANDES
– Apontando a necessidade da defesa das
nossas reservas florestais............................
ARNON DE MELLO
– A visita do Sr. Presidente da República a
Alagoas, e relatando as necessidades dos
sertanejos alagoanos decorrentes da sêca..
– Apontando medidas tendentes a deter o
empobrecimento do Nordeste......................
– Agradecendo as providências tomadas, a
fim de minorar os efeitos da sêca no sertão
alagoano.......................................................
– Enumerando medidas necessárias ao
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– nº 639-A/71, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o PR nº 61/71
– nº 640/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o PR nº 61/71.....................................
– nº 641/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 96/71......................
– nº 642/71, da Comissão de Saúde, sôbre
o PLS nº 96/71..............................................
– nº 643/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 47/70......................
– nº 644/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o PLS nº 47/70....................................
– nº 645/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 59/68......................
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– nº 646/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o PLS nº 59/68........................
– nº 647/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 11/70......................
– nº 648/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o PLS nº 11/70........................
– nº 649/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o PLC nº 78/71...................................
– nº 650/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 108/71....................
– nº 651/71, da Comissão do Distrito
Federal, sôbre o PLS número 108/71..........
– nº 652/71, da Comissão de Finanças,
sobre o PLS nº 108/71..................................
– nº 653/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Ofício S – nº 44/71, da Prefeitura
do Município de São Paulo...........................
– nº 654/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PR nº 62/71........................
– nº 655/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PDL nº
33/71.............................................................
– nº 656/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PR nº
60/71.............................................................
– nº 657/71, da Comissão Diretora, sobre o
Requerimento nº 265/71, do Sr. Benjamin
Farah............................................................
– nº 658/71, da Comissão de Redação
apresentando a redação final do PDL nº
31/71.............................................................
– nº 659/71, da Comissão de Economia,
sobre o PLC nº 89/71...................................
– nº 660/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PDL nº
36/71.............................................................
– nº 661/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PDL nº 37/71.
– nº 662/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PDL nº 38/71.
– nº 663/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PR nº 62/71.
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– XXXV –
– nº 664/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PR nº
62/71.............................................................
– nº 665/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 76/71......................
– nº 666/71, da Comissão Diretora, sôbre o
Requerimento nº 264/71, do Sr. Flávio Brito
– nº 667/71, da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, sobre o
PLC nº 88/71................................................
– nº 668/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o PLC nº 90/71...................................
– nº 669/71, da Comissão de Agricultura,
sobre o PLC nº 90/71...................................
– nº 670/71, da Comissão de Saúde, sôbre
o PLC nº 90/71.............................................
– nº 671/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o PLC nº 90/71...................................
– nº 672/71, da Comissão Especial,
apresentando a redação final do PLC nº
74/71.............................................................
– nº 673/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 93/71 – DF..............
– nº 674/71, da Comissão do Distrito
Federal, sobre o PLC nº 93/71.....................
– nº 675/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o PLC nº 93/71...................................
– nº 676/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PLS nº
108/71 – DF..................................................
– nº 677/71, de Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PLC nº
86/1...............................................................
– nº 678/71, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o PDL nº 43/71.................
– nº 679/71, da Comissão Diretora, sobre o
Requerimento nº 284/71...............................
– nº 680/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PLS nº
76/71.............................................................
– nº 681/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PLS nº
93/71 – DF....................................................
– nº 682/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Ofício S nº 45/71 do Senhor
Governador do Estado de São Paulo...........
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– nº 683/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Ofício S nº 415/71..............
– nº 684/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Ofício S nº 46/71, do Govêrno do
Estado do Pará.............................................
– nº 685/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PR nº 64/71........................
– nº 686/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 106/71 – DF............
– nº 687/71, da Comissão do Distrito
Federal, sôbre o Projeto nº 106/71...............
– nº 688/71, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o PLS nº 106/71 – DF............
– nº 689/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PDL nº
43/71.............................................................
– nº 690/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PR nº
64/71.............................................................
– nº 691/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PLS nº
106/71 – DF..................................................
– nº 892/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do PR nº
63/71.............................................................
PASSES ESCOLARES
– Transmitindo a reivindicação da Câmara
Municipal de Vassouras sôbre a volta da
concessão dos –; disc. do Sr. Vasconcelos
Torres...........................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o –; disc. do
Sr. Daniel Krieger.........................................
– Emitindo parecer pela Comissão de
Relações Exteriores, sôbre o –; disc. do Sr.
Filinto Müller.................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
– nº 16/71, que aprova o texto do Acôrdo
sôbre Cooperação Comercial entre a
República Federativa do Brasil e a República
do Iraque, firmado em Bagdá, a 11-5-71.........
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50
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– XXVI –
– nº 17/71, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao
exercício de 1959.........................................
– nº 19/71, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao
exercício de 1961.........................................
– nº 21/71, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao
exercício de 1964.........................................
– nº 22/71, que aprova as contas do
Presidente da República relativas ao
exercício de 1965.........................................
– nº 23/71, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao
exercício de 1966.........................................
– nº 27/71, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao
exercício de 1969.........................................
– nº 30/71, que aprova o texto da
Convenção sôbre Igualdade de Direitos e
Deveres entre Brasileiros e Portuguêses,
firmada em Brasília, a 7-9-71.......................
– nº 31/71, que aprova o Acôrdo Sanitário
entre a República Federativa do Brasil e a
República do Paraguai, firmado em
Assunção, a 16-7-71.....................................
– nº 32/71, que aprova as contas da
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS,
relativas ao exercício de 1965......................
– nº 33/71, que aprova a aposentadoria
de Luiz Menossi, no cargo de Ministro
Classista do Tribunal Superior do Trabalho.
– nº 34/71, que aprova o ato do
Presidente da República, que determinou
a execução do Decreto de 24-4-69, que
concedeu aposentadoria a Oscar Nogueira
Barra, no cargo de Juiz Classista do
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região........................................................
– nº 35/71, que autoriza o Senhor
Presidente da República a ausentar-se do
País em viagem oficial aos Estados Unidos
da América....................................................
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– nº 36/71, que aprova o texto da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sôbre o Rendimento, firmada entre
o Brasil e a República francesa em 10-9-71..
– nº 37/71, que aprova os textos da
Convenção Postal Universal, do Protocolo
Adicional à Constituição da União Postal
Universal e do Acôrdo Relativo às
Encomendas Postais, assinados em Tóquio,
durante o XVI Congresso da União Postal
Universal, realizado em outubro de 1969........
– nº 38/71, que aprova o texto da Convenção
sôbre Comércio de Trigo, 1971, concluída em
Genebra, em janeiro e fevereiro de 71............
– nº 39/71, que aprova as contas da Rêde
Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1964.........................................
– nº 40/71, que aprova as contas da Rêde
Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1965.........................................
– nº 41/71, que aprova as contas da Rede
Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1958.........................................
– nº 42/71, que aprova as contas da Rêde
Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1957.........................................
– nº 43/71, que aprova o texto do Protocolo
sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado
em Nova Iorque a 31-1-67, e dá autorização
para que o Brasil possa aderir ao Protocolo,
bem como retirar as reservas feitas aos
artigos 15 e 17, §§ 1º e 3º, da Convenção
relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951.
– nº 44/71, que aprova as contas da
Rêde Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1959.........................................
– nº 45/71, que aprova as contas da Rêde
Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1960.........................................
– nº 46/71, que aprova as contas da Rêde
Ferroviária Federal S.A., relativas ao
exercício de 1961.........................................
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– XXXVII –
– nº 53-A/71, que aprova o texto do
Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados,
adotado em Nova Iorque a 31-1-67, e dá
autorização para que o Brasil possa aderir
ao Protocolo, bem como retirar as reservas
feitas aos artigos 15 e 17, §§ 1º e 3º, da
Convenção relativa ao Estatuto dos
Refugiados, de 1951....................................
PEDROSO HORTA
– Em resposta ao discurso proferido pelo
Deputado –; disc. do Sr. Daniel Krieger.......
PERY IGEL
– Transcrevendo o discurso proferido pelo
ex-Ministro Gouveia de Bulhões, em
homenagem ao industrial –; disc. do Sr.
José Sarney..................................................
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592
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PIPMO
– Tecendo considerações sôbre o –; disc.
do Sr. Antônio Carlos....................................

841

PLANASA
– Tecendo considerações sôbre a –; disc.
do Sr. Antônio Carlos....................................

841

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 162/68
– Encaminhando a votação do –; disc. do
Sr. Nelson Carneiro......................................
– Idem; disc. do Sr. Ruy Santos...................
PLC nº 42/71
– Discutindo o –; disc. do Sr. Nelson Carneiro..
– Encaminhando a votação do –; disc. do
Sr. Ruy Santos..............................................
– Explicação pessoal sôbre a apreciação
do –; disc. do Sr. Wilson Campos................
PLC nº 63/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o –; disc. do
Sr. Eurico Rezende.......................................
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Agricultura, sôbre o –; disc. do Sr. Flávio
Brito..............................................................
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722
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177
178

– Idem, pela Comissão de Economia; disc.
do Sr. Flávio Brito.........................................
– Idem, pela Comissão de Legislação
Social; disc. do Sr. Wilson Campos..............
PLC nº 74/71
– Discutindo o –; disc. do Sr. José Lindoso..
– Idem; disc. do Sr. Nelson Carneiro............
PLC nº 77/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o –; disc. do
Sr. Helvídio Nunes........................................
– Idem, pela Comissão de Finanças; disc.
do Sr. Milton Trindade..................................
– Encaminhando a votação do –; disc. do
Sr. Nelson Carneiro......................................
– Justificando a Emenda nº 5, de sua
autoria, ao –; disc. do Sr. Vasconcelos
Torres...........................................................
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Economia, sôbre o –; disc. do Sr. Wilson
Campos........................................................
PLC nº 81/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o –; disc. do
Sr. Helvídio Nunes........................................
PLC nº 82/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Educação e Cultura, sôbre o –; disc. do Sr.
Helvídio Nunes.............................................
– Idem, pela Comissão de Constituição e
Justiça; disc. do Sr. Helvídio Nunes.............
– Discutindo o –; disc. do Sr. Nelson
Carneiro........................................................
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PLC nº 83/71
– Discutindo o –; disc. do Sr. Gustavo
Capanema....................................................

579

PLC nº 84/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Finanças, sôbre o –; disc. do Sr. Fausto
Castello-Branco............................................

584

– XXXVIII –
PLC nº 85/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Finanças, sobre o –; disc. do Sr. Lourival
Baptista.........................................................

Pág.

586

PLC nº 87/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Finanças, sôbre o –; disc. do Sr. Saldanha
Derzi.............................................................

671

PLC nº 89/71
– Discutindo o –; disc. do Sr. Nelson Carneiro

668

PLC nº 471/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Finanças, sôbre o –; disc. do Sr. Fausto
Castello-Branco............................................

669

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
– nº 162/88, que regula a indenização aos
dependentes e dá outras providências.........
– nº 42/71, que confere ao título eleitoral
valor para prova de identidade, nos casos
que prevê......................................................
– nº 49/71, que denomina Pôrto Barão de
Tefé o Pôrto de Antonina, no Estado do
Paraná..........................................................
– n 56/71, que transforma em cargos de
provimento em comissão os isolados
efetivos de Diretor de Serviço, do Quadro
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco............................................
– nº 63/71, que define a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas e dá outras
providências..................................................
– nº 68/71, que dispõe sôbre o Ensino no
Exército.........................................................
– nº 73/71, que dá nova redação ao § 1º do
art. 5º da Lei número 4.923, de 23-12-1965,
que institui o cadastro permanente das
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313
271
e
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42
177
179
249

admissões e dispensas de empregados,
estabelece medidas contra o desemprego e
de assistência aos desempregados, e dá
outras providências.......................................
– nº 74/71, que dá nova redação ao Código
de Propriedade Industrial e adota outras
providências..................................................
– nº 76/71, que autoriza doação de próprio
nacional à Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora, no Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.......................................
– nº 77/71, que altera a legislação sôbre
distribuição gratuita de prêmios, mediante
sorteio, vale brinde ou concurso, a título de
propaganda,
estabelece
normas
de
proteção à poupança popular e dá outras
providências..................................................
– nº 78/71, que autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito suplementar utilizando como
recurso o excesso de arrecadação previsto
para o corrente exercício, e dá outras
providências..................................................
– nº 79/71, que altera o art. 407 do
Decreto-lei nº 1.004, de 21-10-69 (Código
Penal)...........................................................
– nº 80/71, que altera o art. 8º da Lei nº
4.737, de 15-7-65, que institui o Código
Eleitoral.........................................................
–
nº
81/71,
que
estabelece
regime de gratificação ao pessoal à
disposição do FUNRURAL, e dá outras
providências............................................
– nº 82/71, que dá nova redação a
dispositivos do Decreto-lei número 245, de
28-2-87, que transforma o Colégio Pedro II
em autarquia, alterados pela Lei nº 5.490,
de 3-9-68, e pelo Decreto-lei nº 530, de 154-69...............................................................
– nº 83/71, que aprova alterações na
ortografia da língua portuguêsa....................
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– XXXIX –
– nº 84/71, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Ministério da Fazenda, em
favor da Superintendência das Emprêsas
Incorporadas ao Patrimônio Nacional, e
crédito especial até o limite de Cr$
13.100.000,00,
para
o
fim
que
especifica...................................................
– nº 85/71, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Ministério da Educação e
Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Universitários, o crédito especial
de Cr$ 74.489,00 para o fim que
especifica...................................................
– nº 86/71, que autoriza o Poder Executivo
a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Eleitoral do Piauí, o crédito
especial de Cr$ 24.000,00, para o fim que
especifica......................................................
– nº 87/71, que autoriza o Poder
Executivo a abrir à Justiça Eleitoral,
em
favor
do
Tribunal
Regional
Eleitoral de Mato Grosso, o crédito
especial de Cr$ 4.600,00, para o fim que
especifica...............................................
– nº 88/71, que prorroga o prazo
estabelecido no item I do art. 14 do
Decreto-lei nº 61, de 21-11-66, que altera
a legislação relativa ao Impôsto Único
sôbre
lubrificantes
e
combustíveis
líquidos e gasosos, e dá outras
providências.............................................
– nº 89/71, que acrescenta parágrafos
ao art. 11 do Decreto-lei nº 55,
de 18-11-66, que define a política
nacional do turismo, cria o Conselho
Nacional do Turismo e a Emprêsa
Brasileira de Turismo, e dá outras
providências...........................................
– nº 90/71, que dispõe sôbre a
inspeção sanitária e industrial dos
produtos de origem animal, e dá outras
providências...........................................
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93/71-DF
– Encaminhando a votação da Emenda nº 4
ao –; disc. do Sr. Nelson Carneiro................
– Idem; disc. do Sr. Ruy Santos...................
PLS Nº 104/71
– Apresentando o –, de sua autoria; disc.
do Sr. Cattete Pinheiro.................................
PLS Nº 106/71
– Emitindo parecer, pela Comissão do Distrito
Federal, sôbre a Emenda nº 1, ao Substitutivo
apresentado ao –; disc. do Sr. Osires Teixeira..
– Justificando a Emenda nº 1 de sua
autoria, ao –; disc. do Sr. Ruy Santos..........
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o –; disc. do
Sr. Wilson Gonçalves...................................
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718
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PLS Nº 107/71
– Apresentando o –, de sua autoria; disc.
do Sr. Franco Montoro..................................

326

PLS Nº 110/71
– Justificando a apresentação do –, de sua
autoria; disc. do Sr. Vasconcelos Torres......

392

PLS Nº 113/71
– Justificando a apresentação do –, de sua
autoria; disc. do Sr. Franco Montoro............

695

PROJETO DE LEI DO SENADO
– nº 59/68, que dispõe sôbre a contribuição
dos advogados, como trabalhadores
autônomos, segurados obrigatórios do INPS
– nº 14/70, que proíbe a referência à filiação
ilegítima nos registros civis das pessoas
naturais, nos têrmos do substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça...............
– nº 37/71, que dispõe sôbre o pagamento
de juros moratórios, nas condenações da
Fazenda Pública...........................................
– nº 42/71, que institui o dia do Hino
Nacional........................................................

727
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– XL –
– nº 76/71, que regula a convocação das
Convenções Municipais dos Partidos Políticos,
onde não existam Diretórios Municipais.............
– nº 79/71 – DF, que estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1972.........................
– nº 80/71, que extingue a garantia de
instância nos recursos de decisão
administrativa fiscal a que se refere o art.
259, da Lei nº 4.191, de 24-12-62, aplicável
no D. Federal................................................
– nº 82/71 – DF, que aprova o Orçamento
Plurianual de Investimentos do Distrito
Federal para o triênio 1972/1974..................
– nº 86/71, que autoriza o Poder Executivo
a abrir à Justiça Eleitoral, em favor do
Tribunal Eleitoral do Piauí, o crédito
especial de Cr$ 24.000,00, para o fim que
especifica......................................................
– nº 87/71, que dispõe sôbre a averbação
do pagamento de títulos protestados............
– nº 88/71, que permite a justificação
judicial na comprovação do tempo de
serviço para a aposentadoria, dando nova
redação ao § 9º do art. 32 da Lei Orgânica
da Previdência Social...................................
– nº 90/71 – DF, que isenta do pagamento
dos impostos predial e territorial urbano e
de transmissão, no DF, imóveis adquiridos
por componentes da FEB.............................
– nº 93/71 – DF, que dispõe sôbre a
remuneração dos funcionários do Fisco do
Distrito Federal, e dá outras providências....
– nº 95/71, que considera serviço relevante
ao País, o exercício de mandato de
vereador e dispõe sôbre a contagem, em
dôbro do tempo de efetivo exercício do
mandato não remunerado de Vereador........
– nº 99/71 – DF, que isenta do pagamento
dos impostos predial e territorial urbano e
de transmissão, no Distrito Federal, imóveis
adquiridos por componentes da FEB............
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– nº 100/71, que estabelece que tôdas as
pessoas
que
prestem
serviços
à
Administração pública centralizada ou
autárquica terão sua situação jurídica
regulada pela Consolidação das Leis do
Trabalho, sempre que não estiverem
amparadas pelo estatuto dos serviços
públicos.........................................................
– nº 101/71, que regula a prestação do
trabalho de natureza doméstica...................
– nº 102/71, que manda contar, para
aposentadoria e licença especial, o tempo
de serviço prestado, anteriormente, por
médico credenciado junto à Previdência
Social............................................................
– nº 103/71 – DF, que retifica a Lei nº
5.641, de 3-12-70, que estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1971.........................
– nº 104/71, que estabelece critérios para a
fixação do "salário base" e dispõe sôbre a
contribuição dos profissionais liberais para
o INPS, acrescentando parágrafo ao artigo
77 da Lei nº 3.807, de 26-8-60 (redação
dada pelo artigo 19 do Decreto-lei nº 66, de
21-11-66)......................................................
– nº 105/71, que proíbe a incidência de
Correção Monetária nos casos que
especifica, ajustados anteriormente à Lei nº
4.380, de 1964, ou nos moldes da Lei nº
5.049, de 29-6-66.........................................
– nº 106/71, que reorganiza a Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal, e
dá outras providências.................................
– nº 107/71, que aplica aos militares
julgados definitivamente incapazes as
mesmas normas que disciplinam a inspeção
médica para os servidores civis e os
empregados em geral.......................................
– nº 108/71 – DF, que dispõe sôbre o
quadro de Pessoal Civil da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito Federal.........
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– XLI –
– nº 109/71, que dispõe sôbre a
extensão aos dirigentes das Cooperativas
entre empregados de uma ou mais
emprêsas públicas ou privadas dos
direitos e vantagens assegurados pela
legislação trabalhista aos empregadores
eleitos para cargos de administração
profissional...............................................
– nº 110/71, que proíbe a fusão de
Cooperativas de usineiros de açúcar...........
– nº 111/71, que altera o art. 1º da
Lei nº 2.004, de 3-10-53, dispondo
sôbre o monopólio da distribuição de
petróleo e de combustíveis líquidos e
seus derivados em cada lado do eixo
das rodovias federais da Amazônia
Legal.........................................................
– nº 112/71, que dispõe sôbre a
obrigatoriedade
do
alistamento
eleitoral dos alfabetizados de mais
de dezoito anos, e determina outras
providências............................................
– nº 113/71, que dispõe sobre o
"superavit" do Fundo de Compensação do
Salário-Família, determinando que o
"salário-maternidade" será pago pelo
mesmo e não pelos empregadores, que o
saldo remanescente será utilizado para
custear a elevação do "salário-família" e
estabelecendo que o saldo atualmente
existente será destinado ao "Fundo de
Assistência Habitacional", a que se refere
o artigo 66 da Lei nº 4.380, de 1964, para
o financiamento da aquisição de casa
própria pelas populações de renda
insuficiente................................................
PÔRTO DE ANGRA DOS REIS
– Abordando problema relativo ao –; disc.
do Sr. Vasconcelos Torres............................
PÔRTO DO MALHADO
– Registrando a inauguração do –, em
Ilhéus; disc. do Sr. Heitor Dias......................
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679

694

327

749

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE
– Enumerando medidas necessárias ao
sucesso da –; disc. do Sr. Arnon de Mello...
PROJETO DE RESOLUÇÃO
– nº 49/71, que suspende a execução
da Lei nº 4.325, de 16-4-64, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do STF.
– nº 51/71, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução de
dispositivos da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro..............................................
– nº 52/71, que autoriza o Govêrno do Estado
de Santa Catarina a adquirir, através da
Prefeitura MunicipaI de Blumenau, mediante
financiamento externo, um aparelho de Raios
X, destinado ao Hospital Santo Antônio,
daquela cidade..................................................
– nº 53/71, que autoriza o Govêrno do
Estado de São Paulo a realizar operação
de financiamento externo, nos têrmos dos
contratos celebrados entre o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas da Universidade
de São Paulo – IPT, e Mitsui & Co, Ltd, de
Tóquio, e Mitsui & Co (USA), Inc, de Nova
Iorque...........................................................
– nº 54/71, que autoriza o Govêrno do
Estado do Rio Grande do Sul a adquirir,
através da Secretaria de Educação
e
Cultura,
mediante operação de
financiamento externo, equipamento de
Serviço e de Iluminação, para uma
estação de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), para fins educativos...................
– nº 55/71, que suspende a execução do art.
21, letra "b", da Deliberação nº 1.564/63, do
Município de Campos, Estado do Rio de
Janeiro, na parte em que manda aplicar,
como base de cálculo, a soma das
transações nas operações a que se refere o
art. 50, § 3º, da Deliberação nº 488/55,
daquele Município, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do STF...........................
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– XLII –
– nº 56/71, que aprova a alteração do art.
4º da Resolução nº 92, de 27/11/70.............
– nº 57/71, que suspende a execução
dos arts. 195 e 196, inciso I, da
Lei, nº 1.666, de 20/12/66, de Vitória,
Estado do Espírito Santo, com a redação
dada pela Lei nº 1.726/67, declarados
inconstitucionais por decisão do STF, de
4/8/71.....................................................
–
nº
58//71,
que
suspende
a
execução no § 1º do art. 50 da
Constituição do Estado de Alagoas das
expressões: "ressalvada a iniciativa de
propor a criação e a extinção de cargos e
a fixação dos respectivos vencimentos,
que é da competência exclusiva
do
Poder
Executivo",
declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva do
STF..........................................................
–
nº
59/71,
que
suspende
a
execução do art. 203 e seu parágrafo
único da Lei nº 305/66, alterada pela
de nº 3/67, ambas do Município de
Cariacica Estado do Espírito Santo,
declarado inconstitucional por decisão
definitiva do STF.....................................
– nº 60/71, que autoriza o Govêrno do
Estado da Bahia a contrair empréstimo
externo, através do Banco do Estado da
Bahia S.A. e com aval do Banco do
Brasil S.A., destinado a repasse ao
Departamento de Estradas de Rodagem
da Bahia.................................................
– nº 61/71, que aprova as Contas do
Govêrno do Distrito Federal, relativas ao
exercício de 1970.........................................
– nº 62/71, que autoriza a Prefeitura
do Município de São Paulo a adquirir
através da Cia. do Metropolitano
de São Paulo – METRÔ, mediante
financiamento externo, equipamentos e
serviços para implantação do Sistema
Ferreiro Trilho da linha prioritária
(Norte/Sul)..............................................
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– nº 63/71, que autoriza o Govêrno do
Estado de São Paulo a realizar operação
de financiamento externo, contratada com a
Nippon Eletric Company, com sede em
Tóquio, Japão, destinada à importação de
equipamentos,
acessórios
e
partes
sobressalentes para quatro estações
retransmissoras de televisão, destinadas à
Fundação Padre Anchieta – Centro de
Rádio e TV Educativa...................................
– nº 64/71, que autoriza o Govêrno do
Estado do Pará a obter e contratar no
exterior um empréstimo, no valor de até
US$ 10.000.000,00, a ser utilizado na
complementação
do
programa
de
investimentos na infra-estrutura econômica
estadual no período de 1972 a 1974............
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781
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791

PRESIDENTE MÉDICI
– Discurso proferido pelo por ocasião da
última reunião ministerial, fixando o programa
de um ano para a Região Amazônica,
publicado nos têrmos do Requerimento nº
234/71, do Sr. Paulo Guerra.............................

314

PRHOCASE
– Registrando a realização da festa de
confraternização dos lavradores, pela
vitória do empreendimento a que se propôs
a –; disc. do Sr. Lourival Baptista.................

305

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO
CENTRO-OESTE
– De júbilo, pelo lançamento do –; disc. do
Sr. Saldanha Derzi.......................................

88

PROJETOS QUE ACARRETAM AUMENTO
DE DESPESA
– Formulando pergunta a respeito da
inconstitucionalidade de –; disc. do Sr.
Franco Montoro............................................

67

"PUNINDO O ESTADO QUE PAGA
IMPOSTOS"
– Editorial publicado em O Globo sob o título
–, que se publica nos têrmos do Requerimento
nº 265/71, do Sr. Benjamin Farah.......................

666

– XLIII –
REQUERIMENTO Nº 232/71
– Encaminhando a votação do –, do Sr.
Ruy Carneiro; disc. do Sr. Benjamin Farah..
– Justificando o –, de sua autoria; disc. do
Sr. Ruy Carneiro...........................................
REQUERIMENTO Nº 263/71
– Encaminhando a votação do –; disc. do
Sr. Nelson Carneiro......................................
REQUERIMENTO Nº 265/71
– Justificando a apresentação do –, de sua
autoria; disc. do Sr. Benjamin Farah............
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110
110

383

380

REQUERIMENTO Nº 284/71
– Justificando a apresentação do –, de sua
autoria; disc. do Sr. Paulo Guerra................

573

REQUERIMENTO Nº 305/71
– Encaminhando a votação do –; disc. do
Sr. Nelson Carneiro......................................
– Idem; disc. do Sr. Ruy Santos...................

724
725

REQUERIMENTO Nº 311/71
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Relações Exteriores, sôbre o –, do Sr.
Filinto Müller.................................................

827

REQUERIMENTO
– nº 226/71, do Sr. Vasconcelos Torres, de
transcrição nos Anais do Senado, do
editorial intitulado "A Luz que faltava"..........
– nº 229/71, do Sr. Lourival Baptista, de
transcrição, nos Anais do Senado, dos
discursos dos Ministros do Exército e da
Aeronáutica, em homenagem ao Dia do
Aviador.........................................................
– nº 231/71, do Sr. Adalberto Sena, de
transcrição, nos Anais do Senado, das
Conclusões
e
Recomendações
da
Conferência técnica sôbre Planejamento e
Operação de mercados atacadistas na
América Latina, organizada pela FAO, em
colaboração com a CEMAB – COBAL, e
realizada em Brasília....................................

200

36

242

– nº 232/71, do Sr. Ruy Carneiro, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido pelo Presidente do
Sindicato dos Bancários da Guanabara, Sr.
José de Andrade Guedes, na Semana da
Pátria............................................................
– nº 234/71, do Sr. Paulo Guerra, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido pelo Presidente Médici
fixando o programa de um ano para a
Região Amazônica.......................................
– nº 237/71, do Sr. Lourival Baptista, de
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo
"Dois anos", de autoria do Sr. Ministro Reis
Velloso..........................................................
– nº 244/71, do Sr. Paulo Tôrres e outros,
de transcrição, nos Anais do Senado, da
Ordem do Dia baixada pelo Sr. Ministro
Orlando Geisel, sôbre a Proclamação da
República......................................................
– nº 245/71, do Sr. Cattete Pinheiro, de
dispensa de publicação para o PLS nº
80/71.............................................................
– nº 246/71, do Sr. Lourival Baptista e
outros, de transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso proferido pelo exGovernador Luis Vianna Filho, focalizando
a vida de Rui Barbosa..................................
– nº 247/71, do Sr. Ruy Santos, de
destaque da Emenda 12-CE ao PLC nº
63/71.............................................................
– nº 248/71, do Sr. Flávio Brito, de
dispensa de publicação para o PLC nº
63/71.............................................................
– nº 249/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de Interstício para o PDL nº 30/71
– nº 250/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PR nº
52/71......................................................
– nº 251/71, do Sr. Carvalho Pinto, de
dispensa de interstício para o PR nº
53/71......................................................
– nº 252/71, do Sr. Daniel Krieger e outros,
de dispensa de interstício para o PR nº
54/71.............................................................
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195
218
238
238
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– XLIV –
– nº 253/71, do Sr. Ney Braga, de
transcrição, nos Anais do Senado; do
discurso proferido pelo Sr. Guido Mondin
em homenagem ao Dia da Bandeira............
– nº 254/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PR nº 52/71
– nº 255/71, do Sr. Ruy santos, de
dispensa de publicação para o PR nº 52/71
– nº 256/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PR nº 54/71
– nº 257/71 do Sr. Adalberto Sena, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido pelo Professor Júlio
Cachapuz de Medeiros na instalação do
Centro de Ensino de 1º Grau da Ceilândia..
– nº 258/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PR nº 56/71..
– nº 259/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PLC nº 79/71
– nº 260/71, do Sr. Ruy Santos, de
adiamento da votação do PLC nº 162/68.....
– nº 261/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PDL nº
16/71............................................................
– nº 262/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PDL nº
30/71............................................................
– nº 263/71, do Sr. Ruy Santos, de
urgência para o PLC nº 77/71......................
– nº 264/71, do Sr. Flávio Brito, de
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo
"João Walter Presta Contas ao Povo",
publicado no jornal A Crítica, do Estado do
Amazonas....................................................
– nº 265/71, do Sr. Benjamin Farah, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
editorial publicado no O Globo, intitulado
"Punindo o Estado que paga Impostos".......
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– nº 266/71, do Sr. Ruy Santos, de urgência
para o PLC nº 81/71.....................................
– nº 267/71, do Sr. Cattete Pinheiro, de
dispensa de interstício para o PLS nº
103/71 DF.....................................................
– nº 268/71, do Sr. Milton Trindade, de
dispensa de publicação para o PDL nº 34/71..
– nº 269/71, do Sr. Cattete Pinheiro, de
dispensa de publicação para o PLS nº
103/71 – DF..................................................
– nº 270/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PDL nº 33/71.
– nº 271/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PDL nº 31/71.
– nº 272/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PR nº 60/71...
– nº 273/71, do Sr. Nelson Carneiro, de
transcrição, nos Anais do Senado, dos
discursos dos Srs. Nehemias Gueiros e
Heráclito Sobral Pinto...................................
– nº 274/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PLC nº 74/71.
– nº 275/71, do Sr. Ruy Santos, de dispensa
de publicação para o PDL nº 33/71..................
– nº 276/71, do Sr. Clodomir Milet de
dispensa de publicação para o PR nº 60/71.
– nº 277/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PDL nº 36/71.
– nº 278/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PDL nº 37/71.
– nº 279/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PDL nº 38/71.
– nº 280/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PR nº 61/71...
– nº 281/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PR nº 62/71...
– nº 282/71, do Sr. Filinto Müller, de
urgência para o PLC nº 84/71......................
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– XLV –
– nº 283/71, do Sr. Filinto Müller, de
urgência para o PLC nº 85/71......................
– nº 284/71, do Sr. Paulo Guerra, de
transcrição, nos Anais do Senado, da
"Ordem do Dia" do General Orlando Geisel
em homenagem às vítimas da Intentona
Comunista de 1935.......................................
– nº 285/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PDL nº
36/71.............................................................
– nº 286/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para PDL nº 37/71..
– nº 287/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PDL nº
38/71.............................................................
– nº 288/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para a PR nº 61/71.
– nº 289/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PR nº 62/71.
– nº 290/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PLC nº 88/71
– nº 291/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PLC nº 90/71
– nº 292/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PLS nº 93/71
– DF..............................................................
– nº 293/71, do Sr. Filinto Müller, de
urgência para o PLC nº 86/71......................
– nº 294/71, do Sr. Filinto Müller de
urgência para o PLC nº 87/71......................
– nº 295/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de publicação para o PLS nº
108/71 – DF..................................................
– nº 296/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PDL nº 43/71
– nº 297/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PLC nº 74/71
– nº 298/71, do Sr. Filinto Müller, de
urgência para o PLC nº 82/71......................
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– nº 299/71, dos Srs. Nelson Carneiro e
Filinto Müller, de urgência para o PLS nº
76/71.............................................................
– nº 300/71, do Sr. Teotônio Vilela, de
licença para tratamento de saúde................
– nº 301/71, do Sr. Flávio Brito, de inversão
da Ordem do Dia..........................................
– nº 302/71, do Sr. Ruy Santos, de
preferência para a Emenda nº 5
apresentada ao PLS nº 93/71 – DF..............
– nº 303/71, do Sr. Ruy Santos, de
preferência para a Emenda nº 6
apresentada ao PLS nº 93/71 – DF..............
– nº 304/71, do Sr. Ruy Santos, de
preferência para a Emenda nº 13,
apresentada ao PLS nº 93/71 – DF..............
– nº 305/71, do Sr. Ruy Santos, de
sobrestamento de estudo do PLC nº 75/71..
– nº 306/71, do Sr. José Lindoso, de dispensa
de publicação para o PLS nº 93/71 – DF...........
– nº 307/71, do Sr. Ruy Santos, de
dispensa de interstício para o PR nº 63/71..
– nº 308/71, do Sr. Ruy Santos, de urgência
para o ofício do Governador do Estado do
Pará, solicitando autorização para realizar
empréstimo externo......................................
– nº 309/11, do Sr. Filinto Müller, de
urgência para o PLS nº 106/71 – DF............
– nº 310/71, do Sr. Ruy Santos, de dispensa
de publicação para o PDL nº 43/71................
– nº 311/71, do Sr. Filinto Müller, de
autorização para ausentar-se do País..........
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RESERVAS FLORESTAIS
– Apontando a necessidade da defesa das
nossas –; disc. do Sr. Antônio Fernandes....

520

REVOLUÇÃO DE 1935
– Reverenciando a memória dos que
tombaram na –; disc. do Sr. Paulo Tôrres....

517

– XLVII –
SALVAGUARDA
DE
DOCUMENTOS
SIGILOSOS
– Discorrendo sôbre o decreto relativo à –;
disc. do Sr. José Lindoso..............................
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SANTA LUZIA – AÇAILÂNDIA
– Reivindicando do Govêrno a construção
da rodovia –; disc. do Sr. Clodomir Milet......

54

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
– Relatando os progressos do Município
alagoano de –; disc. do Sr. Luiz Cavalcante

740

SÊCA
– Relatando as necessidades dos
sertanejos alagoanos decorrentes da –;
disc. do Sr. Arnon de Mello...........................
–
Agradecendo
as
providências
tomadas, a fim de minorar os efeitos da
– no sertão alagoano; disc. do Sr. Arnon
de Mello..................................................
SERVIÇO
GRÁFICO
DO
SENADO
FEDERAL
– Enaltecendo as atividades do –; disc. do
Sr. Danton Jobim..........................................
SESSÃO LEGISLATIVA
– Apresentando cumprimentos ao encerrarse a presente –; disc. do Sr. Benjamin
Farah............................................................
– Agradecendo a colaboração da Mesa e
dos colegas ao ensejo do encerramento
da presente –; disc. do Sr. Franco
Montoro..................................................
– Tecendo considerações sôbre os
trabalhos do MDB na presente –; disc. do
Sr. Nelson Carneiro......................................
– Interpretando os sentimentos da Minoria
ao encerrar-se a presente –; disc. do Sr.
Nelson Carneiro............................................
– Interpretando os sentimentos da Bancada
da ARENA ao encerrar-se a presente –;
disc. do Sr. Ruy Santos................................
– Apresentando suas despedidas, ao
término da presente –; disc. do Sr. Wilson
Campos........................................................

121

442

745

844

811
560
856
854
831

– Encerrando os trabalhos da presente –;
disc. do Sr. Petrônio Portella........................

Pág.
859

TOCANTINA
– Transmitindo o apêlo dos maranhenses
para que se construa a –; disc. do Sr.
Clodomir Milet...............................................

93

TRÁFEGO MARÍTIMO DA BAÍA DE
GUANABARA
– De alerta às autoridades que controlam o
–; disc. do Sr. Vasconcelos Torres...............

65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA
– Registrando o octogésimo aniversário de
instalação do –; disc. do Sr. Antônio Carlos.

405

TV-SERGIPE
– Comunicando a inauguração da –; disc.
do Sr. Lourival Baptista................................

21

UNIDADES BÁSICAS PETROQUÍMICAS
– Salientando a situação privilegiada de
Sergipe para a implantação de diversas –;
disc. dos Sr. Lourival Baptista......................

680

UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA DA
AMAZÔNIA
– Tecendo considerações a respeito da –;
disc. do Sr. Flávio Brito.................................

452

"VEJA"
– Condenando a apreensão da revista –;
disc. do Sr. Danton Jobim............................

786

VIADUTO PAULO DE FRONTIN
– Externando pesar, pela queda do –, na
Guanabara; disc. do Sr. Benjamin Farah.....
– Lamentando a queda do –; disc. do Sr.
Danton Jobim................................................
– Externando pesar, pela queda do –; disc.
do Sr. Ruy Carneiro......................................
– Idem; disc. do Sr. Ruy Santos...................
WILSON SANTA CRUZ CALDAS
– Defendendo a atuação do Coronel – à
frente da SUVALE; disc. do Sr. Heitor Dias..
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