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

68ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 1º DE JULHO 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 – José Guiomard – Geraldo
Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José
Esteves – Cattete Pinheiro – Milton Trindade –

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

Indicação de nome para função cujo exercício
depende de prévia aquiescência do Senado Federal,
José Sarney – Fauto Castello-Branco – Petrônio nos seguintes têrmos:
Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Millet –
Portella – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara –
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Ruy Santos –

MENSAGEM
Nº 139, DE 1971

Carlos Lindenberg – João Calmon – Amaral Peixoto

(Nº 213/71, na origem)

– Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin

Excelentíssimos Senhores Membros do
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Senado Federal:
De conformidade com o disposto no art. 42
Magalhães Pinto – Milton Campos – Franco Montoro
(item III) da Constituição, tenho a honra de submeter
– Orlando Zancaner – Benedito Ferreira – Emival à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Arnaldo Vasconcellos,
Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Filinto Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Müller – Ney Braga – Antônio Carlos – Daniel Krieger Diplomata, para exercer a função de Embaixador
junto ao Govêrno da República Oriental do Uruguai,
– Guido Mondin – Tarso Dutra.
nos têrmos dos arts. 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14
de julho de 1961.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
2. Os méritos do Embaixador Arnaldo
Presentes 43 Srs. Senadores. Havendo número Vasconcellos, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
regimental, declaro aberta a Sessão.
anexa informação do Ministério das Relações
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do Exteriores.
Brasília, 29 de junho de 1971. – Emílio G.
expediente.
Médici.
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Em 28 de junho de 1971.
G/DP/DBP/SRC/C/ 198/312.4
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à assinatura de
Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao
Senado Federal, destinada à indicação do Senhor
Arnaldo Vasconcellos, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador junto ao Govêrno da República Oriental
do Uruguai, conforme preceituam os artigos 22 e 23
da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961.
2. O Itamarati elaborou o curriculum vitae do
Embaixador
Arnaldo
Vasconcellos,
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 Barbosa.
"CURRICULUM VITAE" DO SR. EMBAIXADOR
ARNALDO VASCONCELLOS.
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 27 de
junho de 1912. Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade
do Rio de Janeiro, 1933. Curso Superior de Guerra,
da Escola Superior de Guerra, 1966.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso,
1938.
Vice-Cônsul em Nova Orleans, 1941 a 1943.
Encarregado do Consulado em Nova Orleans,
1941.
Vice-Cônsul em Filadélfia, provisòriamente,
1943.

Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por
antigüidade, 1943.
Cônsul-Adjunto em Montreal, 1944 a 1946.
Secretário da Delegação do Brasil à II
Reunião do Conselho da Administração das
Nações Unidas para a Reabilitação e Assistência
(UNRAA), 1944.
Encarregado
do
Consulado-Geral
em
Montreal, 1944.
Encarregado do Expediente da Divisão do
Pessoal, 1946.
Membro da Comissão de Estudos do Plano de
Reestruturação do Quadro das Repartições
Consulares do Brasil, 1947.
Auxiliar do Chefe do Departamento de
Administração do Ministério das Relações Exteriores,
1947.
Membro da Comissão de Reforma do
Regimento Interno do Instituto Rio Branco, 1947.
Subsecretário-Geral
da
Conferência
Interamericana para Manutenção da Paz e da
Segurança no Continente, 1947.
Cônsul-Adjunto em New York, 1948 e 1949.
Promovido a Cônsul de Primeira Classe, por
merecimento, 1949.
Encarregado do Consulado-Geral em New
York, 1948.
Primeiro-Secretário da Embaixada no México,
1949 a 1951.
Observador do Brasil ao Primeiro Congresso
Interamericano de Agrônomos, México, 1949.
Encarregado de Negócios no México, 1950 e
1951.
Primeiro-Secretário
da
Embaixada
em
Washington, 1951 a 1952.
Delegado do Brasil no Comitê do Tungstênio,
Washington, 1951.
Primeiro-Secretário
da
Embaixada
em
Caracas, 1952 a 1954.
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Encarregado de Negócios em Caracas, 1952,
1953 e 1954.
Delegado do Brasil à III Sessão Extraordinária
do Conselho Interamericano Econômico e Social
(CIES), Washington, 1953.
Conselheiro da Embaixada em Caracas, 1954.
Encarregado de Negócios em Caracas, 1952,
1953 e 1954.
Secretário-Executivo da Comissão Consultiva
de Acôrdos Comerciais, 1955.
Representante do Ministério das Relações
Exteriores na Comissão Nacional de Alimentação,
1955.
Assessor da Delegação do Brasil na VIII
Sessão da Conferência da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO),
Roma, 1955.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por
merecimento, 1956.
Chefe da Divisão Econômica do Ministério das
Relações Exteriores, 1956 a 1957.
Delegado do Brasil na Sessão Especial da
Conferência da FAO, Roma, 1956.
Presidente do Comitê de Contrôle Financeiro
da FAO, 1957 a 1961.
Delegado Suplente do Brasil na XXVI Sessão
do Conselho da FAO, Madri, 1957.
Delegado Suplente no IX Período de Sessões
da Conferência da FAO, Roma, 1957.
Chefe do Departamento Econômico e
Consular do Ministério das Relações Exteriores,
Substituto, 1957.
Delegado do Brasil à XXVI e à XXX Sessões
do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
(ECOSOC), Genebra, 1958 e 1960, respectivamente.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Bonn,
1958 a 1962.

Encarregado de Negócios em Bonn, 1958,
1960, 1961 e 1962.
Delegado do Brasil à XXVII, à XXIX, à XXXI e
à XXXIV Sessões do Conselho da FAO, Roma,
1957, 1958, 1959 e 1960, respectivamente.
Observador do Brasil à Reunião dos Países da
Área de Conversibilidade Limitada, Londres, 1959.
Membro da Delegação do Brasil à X Sessão
da Conferência da FAO, Roma, 1959.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em
Washington, 1962.
Encarregado de Negócios em Washington,
1962.
Chefe da Delegação do Brasil à Conferência
Negociadora do Convênio Internacional do Cacau,
Genebra, 1962.
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por
merecimento, 1962.
Embaixador em La Paz, 1962 a 1964.
Secretário-Geral-Adjunto
para
Assuntos
Americanos do Ministério das Relações Exteriores,
1964 a 1966.
Chefe da Missão Especial Negociadora da
Entrega à Bolívia do Trecho Boliviano da Ferrovia
Corumbá – Santa Cruz de la Sierra, 1964.
Chefe da Delegação do Brasil nas
Negociações para a Renovação do Acôrdo do Trigo
com a Argentina, 1964.
Diretor da Seção de Segurança Nacional do
Ministério das Relações Exteriores, 1964 a 1965.
Representante do Ministério das Relações
Exteriores na Junta Coordenadora de Informações
do Conselho de Segurança Nacional, 1964.
Membro do Grupo de Trabalho sôbre
Integração Econômica Latino-Americana, 1965.
Membro
da
Delegação
do
Brasil
na Conferência dos Chanceleres das Par-
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tes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1965.
Chefe da Seção Brasileira da Comissão Mista
Brasil – Equador para Cooperação Econômica e
Técnica, 1965.
Chefe da Seção Brasileira da Comissão Mista
Permanente do Convênio Comercial Brasil – Bolívia,
1965.
Delegado do Brasil à II Conferência
Interamericana Extraordinária, Rio de Janeiro, 1965.
Secretário-Geral de Política Exterior do
Ministério das Relações Exteriores, Interinamente,
1965.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado à
Argentina, 1965.
Membro da Seção Brasileira da Comissão
Especial Brasil – Argentina de Coordenação, 1965.
Delegado-Suplente do Brasil à XXII Sessão da
Assembléia-Geral das Nações Unidas, Nova Iorque,
1967.
Embaixador no Cairo, 1968 a 1971.
Embaixador em Kartum, cumulativamente,
1969 a 1971.
O Embaixador Arnaldo Vasconcellos, nesta
data, encontra-se no exercício da função de
Embaixador no Cairo.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
em 28 de junho de 1971. – Ayrton Gil Dieguez, Chefe
da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

OFÍCIOS
DO SR. 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão
autógrafos dos seguintes projetos:

do

Senado

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 7, de 1971
(Nº 7-B/71, na Câmara)
Aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural
entre a República Federativa do Brasil e a República
da Guatemala, firmado na cidade de Guatemala, em
26 de março de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Convênio de
Intercâmbio Cultural entre a República Federativa do
Brasil e a República da Guatemala, firmado na
cidade de Guatemala, em 26 de março de 1969.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de
Educação e Cultura.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 1971
(Nº 126-B, de 1971, na Casa de origem)

Dispõe sôbre as prestações devidas a excombatente segurado da previdência social, e dá
De agradecimento de comunicação referente à outras providências.
escolha de nome indicado para cargo cujo
O Congresso Nacional decreta:
provimento depende de prévia aquiescência do
Art. 1º – O ex-combatente segurado da
Senado Federal:
previdência social e seus dependentes terão direito
às prestações previdenciárias concedidas, mantidas
– Nº 140/71 (nº 212/71, na origem) referente à e reajustadas, de conformidade com o regime geral
da legislação orgânica da previdência social, salvo
escolha do Senhor Antônio Mendes Vianna para quanto:
exercer a função de Embaixador junto ao Govêrno
I
–
ao
tempo
de
serviço
para
aquisição
do
direito
à
aposentada República do Haiti.
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doria por tempo de serviço ou ao abono de
permanência em serviço, que será de 25 (vinte e
cinco) anos;
II – à renda mensal do auxílio-doença e da
aposentadoria de qualquer espécie, que será igual a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício,
definido e delimitado na legislação comum da
previdência social.
Parágrafo único – Será computado como
tempo de serviço, para os efeitos desta Lei, o
período de serviço militar prestado durante a guerra
de 1939 a 1945.
Art. 2º – Considera-se ex-combatente, para os
efeitos desta Lei, o definido como tal na Lei nº 5.315,
de 12 de setembro de 1967, bem como o integrante
da Marinha Mercante Nacional, que, entre 22 de
março de 1941 e 8 de maio de 1945, tenha
participado de pelo menos duas viagens em zona de
ataques submarinos.
Art. 3º – O ex-combatente já aposentado de
acôrdo com o regime comum da legislação orgânica
da previdência social terá direito à revisão do cálculo
da renda mensal de seu benefício, para que ela seja
ajustada ao valor estabelecido no item II do art. 1º,
com efeitos financeiros a contar da data do pedido
de revisão.
Parágrafo único – Poderá igualmente ser
revisto, a pedido, nas condições dêste artigo, o valor
da aposentadoria que tiver servido de base para o
cálculo de pensão concedida a dependentes de excombatentes.
Art. 4º – O valor do benefício em manutenção
de ex-combatentes ou de seus dependentes, que
atualmente seja superior a 10 (dez) vêzes o maior
salário-mínimo mensal vigente no País, não sofrerá
redução em decorrência desta Lei.

Parágrafo único – Para os efeitos do disposto
neste artigo, incorporam-se ao benefício da
previdência social as vantagens concedidas com
fundamento na Lei nº 1.756, de 5 de dezembro de
1952.
Art. 5º – Os futuros reajustamentos do
benefício do segurado ex-combatente não
incidirão sôbre a parcela excedente de 10 (dez)
vêzes o valor do maior salário-mínimo mensal
vigente no País.
Art. 6º – Fica ressalvado o direito do excombatente que, na data em que entrar em vigor
esta Lei, já tiver preenchido os requisitos na
legislação ora revogada para a concessão da
aposentadoria
por
tempo
de
serviço
nas condições então vigentes, observado,
porém, nos futuros reajustamentos, o disposto
no art. 5º
Parágrafo único – Nas mesmas condições
dêste artigo, fica ressalvado o direito à pensão dos
dependentes de ex-combatente.
Art. 7º – Ressalvada a hipótese do art. 6º, no
caso de o ex-combatente vir contribuindo, de acôrdo
com a legislação ora revogada, sôbre salário
superior a 10 (dez) vêzes o maior salário-mínimo
vigente no País, não será computada, para qualquer
efeito, a parcela da contribuição que corresponda ao
excedente daquele limite, a qual será restituída, a
pedido.
Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as Leis números 1.756,
de 5 de dezembro de 1952, e 4.297, de 23 de
dezembro de 1963, e demais disposições em
contrário.
(Às Comissões de Legislação Social, de
Segurança Nacional e de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 1971

de seus proventos, até 30% (trinta por cento) de seu
valor, para despesas previstas em Cooperativas de
Consumo, com direito ao reembôlso do saldo
(Nº 2.339-B/70, na Casa de origem)
inaplicado após levantamento anual, a que o Instituto
procederá no mês de janeiro."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral, e dá outras providências.
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O Congresso Nacional decreta:
(À Comissão de Legislação Social.)
Art. 1º – Fica extinto, no Quadro da Secretaria
do Tribunal Superior Eleitoral, a partir da vigência
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
desta Lei, o cargo isolado de Assessor
Nº 33, DE 1971
Administrativo, símbolo PJ-1.
Art. 2º – Os atuais cargos isolados de
(Nº 165-A/71, na Casa de origem)
provimento efetivo de Motorista, do Quadro da
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, são
Concede aumento de vencimentos aos
transformados em cargos de carreira, mantidos os funcionários da Secretaria da Câmara dos
mesmos símbolos.
Deputados, e dá outras providências.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
O Congresso Nacional decreta:
contrário.
Art. 1º – Aos funcionários da Secretaria da
(À Comissão de Serviço Público Civil.)
Câmara dos Deputados, titulares de cargos de
provimento efetivo de denominações idênticas às
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
dos cargos do Poder Executivo da mesma natureza,
Nº 32, DE 1971
é concedido, a partir de 1º de março de 1971, um
aumento de vencimentos em montante igual ao do
(Nº 1.190-B/68, na Casa de origem)
atribuído aos ocupantes dêstes últimos pelo Decretolei nº 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
Art. 2º – Aos ocupàntes de cargos de
Acrescenta parágrafo ao art. 60 da Lei nº
3.807, de 26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da provimento efetivo peculiares à Câmara dos
Previdência Social), alterado pelo Decreto-lei nº 66, Deputados, sem similares nos quadros do Poder
Executivo, é concedido, a partir de 1º de março de
de 21 de novembro de 1966.
1971, um aumento de vencimentos em montante
O Congresso Nacional decreta:
igual ao do atribuído aos níveis da escala de
Art. 1º – Ao art. 60 da Lei nº 3.807, de 26 de vencimento dos cargos do Poder Executivo, de
agôsto de 1960, acrescenta-se um parágrafo, acôrdo com a seguinte correspondência:
mantido como § 1º o que foi acrescentado pelo art.
15 do Decreto-lei nº 66, de 21 de novembro de 1966, Símbolos
Níveis
com a seguinte redação:
"§ 2º – Além das hipóteses previstas neste PL- 2 .......................................................
22
artigo, poderá o segurado ou dependente PL- 3 .......................................................
21
outorgar mandato a seu sindicato de classe ou PL- 4 .......................................................
20
associações de inativos para movimentação PL- 5 .......................................................
19
de papéis e recebimento de prestações, bem PL- 6 .......................................................
18
como
autorizar
uma
reserva
deduzida PL- 7 .......................................................
17
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Símbolos
PL- 8 .......................................................
PL- 9 .......................................................
PL-10 ......................................................
PL-11.......................................................
PL-12 ......................................................
PL-13 ......................................................
PL-14 ......................................................
PL-15 ......................................................
PL-16 ......................................................

Níveis
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Art. 8º – As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão à conta de recursos
orçamentários
consignados
à
Câmara
dos
Deputados, inclusive da "Reserva de Contingência"
prevista na Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de 1970.
Art. 9º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
ANEXO
Relação a que se refere o art. 4º do Projeto de Lei nº
165/1971

Art. 3º – Aos ocupantes de cargo em comissão
a) cargos de provimento efetivo
é concedido aumento, a partir de 1º de março de
– Assessor Legislativo
1971, também em montante igual ao do atribuído aos
– Redator de Anais e Documentos
símbolos da escala de vencimento dos cargos da Parlamentares
– Taquígrafo-Revisor
mesma natureza do Poder Executivo, de acôrdo com
– Taquígrafo de Debates
a seguinte correspondência:
– Oficial Legislativo
– Arquivologista
PL e PL- 0 ..............................................
1-C
– Auxiliar Legislativo
PL-1 ........................................................
2-C
– Auxiliar de Secretaria
PL-2 ........................................................
3-C
– Assistente de Secretaria
– Médicos (Especialistas)
PL-4.........................................................
5-C
– Enfermeiro-Auxiliar
PL-6 .......................................................
7-C
– Auxiliar de Laboratório
– Técnico de Raios X
Art. 4º – Os aumentos concedidos pelo art. 2º
– Auxiliar de Raios X
da Lei nº 5.624, de 1º de dezembro de 1970, aos
– Assistente Técnico de Som
cargos constantes da relação anexa, serão
– Auxiliar de Som
reajustados, a partir de 1º de março de 1971, aos
– Eletricista
– Eletricista-Substituto
valôres decorrentes da aplicação dos critérios
– Inspetor de Segurança
fixados nos artigos 2º e 3º desta Lei.
– Guarda de Segurança
Art. 5º – Em decorrência da aplicação desta
– Guarda-Auxiliar
Lei, os vencimentos de cargos auxiliares, isolados ou
– Ajudante de Porteiro
de carreira, não poderão ser superiores aos dos
– Auxiliar de Vigia
respectivos cargos principais.
– Auxiliar de Limpeza
Art. 6º – Aos inativos da Câmara dos
– Motorista-Substituto
– Mecânico
Deputados é concedido, a partir de 1º de março de
– Auxiliar de Mecânico
1971, aumento de valor idêntico ao do deferido por
– Auxiliar de Garagem
esta Lei aos funcionários em atividade, da mesma
b) cargos de provimento em comissão
denominação e nível, nos têrmos da Lei nº 2.622, de
– Chefe de Serviço
18 de outubro de 1955, independentemente de
– Tesoureiro
apostila aos respectivos títulos.
– Ajudante da Tesoureiro
Art. 7º – Nos cálculos decorrentes da
– Registrador de Freqüência
aplicação da presente Lei serão desprezadas as
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças.)
frações de cruzeiro.
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PARECERES
PARECER
Nº 160, DE 1971
da Comissão de Serviço Público, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1971 (nº 77B/71, na origem), que dispõe sôbre alterações
introduzidas no Quadro de Pessoal do Departamento
de Polícia Federal.
Relator: Sr. Celso Ramos
De iniciativa do Poder Executivo (Mensagem
nº 103, de 1971), o presente projeto introduz
alterações no Quadro de Pessoal do Departamento
de Polícia Federal.
2. Em exposição de motivos ao Senhor
Presidente da República, o Ministro da Justiça
esclarece tratar-se da transformação de "310 cargos
de Motorista Rodoviário em 128 de Motorista Policial
do Quadro de Pessoal" do Departamento de Polícia
Federal. Tendo sido ouvido o DASP, por
determinação do Gabinete Civil, foi preparada a
minuta do projeto, embora condicionada a viabilidade
da matéria à existência de disponibilidade
orçamentária, e que o Departamento de Polícia
Federal informa existir.
3. O artigo 1º considera. "extintos e
automàticamente suprimidos na data de vigência
desta Lei, 310 (trezentos e dez) cargos de Motorista,
CT.401, do Quadro de Pessoal do Departamento de
Polícia Federal, do Ministério da Justiça, criados no
Anexo II da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965,
sendo 40 (quarenta) do nível 12-C, 90 (noventa) do
nível 19-B e 180 (cento e oitenta) do nível 8-A".
Pelo artigo 2º, "ficam criados, na série de
classes de Motorista Policial, PF.501, do
mesmo Quadro de Pessoal do Departamento de
Polícia Federal, 64 (sessenta e quatro) cargos do
nível 13-B e 64 (sessenta e quatro) cargos

do nível 11-A, passando os quantitativos fixados para
aquela série de classes do Anexo II da Lei nº 4.813,
de 25 de outubro de 1965, a ser de 214 (duzentos e
quatorze) cargos na classe B e de 284 (duzentos e
oitenta e quatro) cargos na classe A".
4. A matéria foi considerada constitucional e
jurídica pela Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, face ao claro texto do artigo
57, I e V, da Constituição, tendo sido aprovada pelo
Plenário daquela Casa.
5. O projeto está bem redigido, tendo sido
precedido dos indispensáveis estudos técnicos por
parte dos órgãos competentes do Poder Executivo.
Ao mesmo tempo em que são extintos 310
cargos de Motorista, CT.401 (Anexo II da Lei nº
4.813, de 1965), são criados 128 cargos de Motorista
Policial PF.501 (Anexo IV da Lei nº 4.813, de 1965),
com o conseqüente aumento dos quantitativos dêste
último Grupo Ocupacional. Dos 310 cargos, sòmente
128 foram distribuídos, em igualdade numérica, nos
níveis 11-A e 13-B.
6. Há, tão-sòmente, um pequeno equívoco,
sem dúvida de ordem datilográfica: no artigo 2º, onde
consta – "classes do Anexo II da Lei nº 4.813",
deveria constar – "classes do Anexo IV da Lei nº
4.813". E isso porque o Anexo II é considerado
extinto pelo projeto, não sendo possível acrescer ao
mesmo os 128 cargos. O Anexo IV, sim, é que é
acrescido dos cargos, pois continua a existir. O
equívoco datilográfico é evidente: basta que se
somem os novos cargos aos do Anexo IV para se ter
os números mencionados no artigo 2º do projeto.
Tomamos, assim, a liberdade de chamar a
atenção da ilustre Comissão de Redação,
competente para corrigir êsse pequeno êrro
datilográfico.
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Ante o exposto, nada havendo no âmbito
desta Comissão que possa ser aposto ao projeto,
vez que tècnicamente perfeito, à luz do interêsse do
serviço público, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1971. –
Amaral Peixoto, Presidente – Celso Ramos, Relator
– Magalhães Pinto – Jessé Freire – Tarso Dutra.
PARECER
Nº 161, DE 1971
da Comissão. de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 1971.
Relator: Sr. Fausto Castello-Branco
1. Nos têrmos do art. 51 da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submete
à audiência do Congresso Nacional o presente
projeto, que dispõe sôbre as alterações introduzidas
no Quadro do Pessoal do Departamento de Polícia
Federal.
2. A exposição de motivos diz:
"Com Ofício nº 108/70, o Senhor Diretor-Geral
do Departamento de Polícia Federal encaminhou a
êste Gabinete expediente contendo projeto de lei que
transforma 310 cargos de Motorista Rodoviário em
128 de Motorista Policial no Quadro de Pessoal
daquele órgão.
O referido expediente foi objeto da Exposição
de Motivos nº 818-B, de 7-10-70, sendo submetido à
audiência do DASP pelo Gabinete Civil.
Êste Departamento, ao examinar o assunto,
elaborou minuta de projeto, condicionando, porém,
sua viabilidade a existência de disponibilidade
orçamentária.

Ouvido, então, o Departamento de Polícia
Federal informou sôbre a existência de meios, o que
faculta o prosseguimento da proposta."
3. A proposição, atendendo ao interêsse da
Administração e sem acarretar nôvo ônus ao erário,
extingue cargos e cria novos.
Com efeito, o artigo 1º do projeto considera
extintos 310 cargos de motoristas, enquanto que o
artigo 2º cria nova série de classe de motorista.
4. Do ponto de vista financeiro, cumpre
assinalar o que o artigo 3º estabelece:
"A dotação orçamentária de custeio dos
cargos extintos na forma do art. 1º será destinada
para atender ao provimento dos cargos criados de
acôrdo com o art. 2º desta Lei."
5. Êsse dispositivo satisfaz ao que dispõe a
Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas para
contrôle de orçamentos, na medida em que os
recursos necessários ao atendimento do provimento
dos cargos criados pela proposição em exame são
resultantes de acumulação de dotação orçamentária
autorizada em lei (item III, art. 43, Lei nº 4.320).
6. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
João Cleofas, Presidente – Fausto Castello-Branco,
Relator – Amaral Peixoto – Saldanha Derzi – Lourival
Baptista – Geraldo Mesquita – Wilson Gonçalves –
Milton Trindade – Franco Montoro – Celso Ramos –
Ruy Santos.
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PARECER
Nº 162, DE 1971
da Comissão de Constituição, e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 51, de 1971, que
concede aumento de vencimentos aos funcionários
da Secretaria do Senado Federal, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O projeto sôbre o qual somos chamados a
opinar foi apresentado pela Comissão Diretora e tem
por objeto conceder aos funcionários da Casa
aumento
de
vencimento
nos
moldes
de
procedimento idêntico já adotado, desde fevereiro do
corrente ano, para com seus colegas, servidores do
Executivo.
Ao justificar a proposição seus ilustres
signatários assinalaram que o reajustamento
proposto no projeto obedece às mesmas bases
adotadas para com o Pessoal do Poder Executivo,
atendidos ainda os princípios atinentes à paridade.
Vemos do exame do projeto que o mesmo, no
seu artigo 1º, preconiza que a citada providência
deverá retroagir a 1º de março de 1971, tendo em
vista o fato de que o funcionalismo público em geral
foi contemplado em 3 de fevereiro de 1971, pelo
Decreto-lei nº 1.150.
No art. 2º estabeleceu-se, para com os cargos
sem similares nos Quadros do Executivo, um
aumento em montante igual ao atribuído aos níveis
da escala de vencimento dos cargos do Executivo,
de acôrdo com uma correspondência expressada em
tabela constante do mesmo.
O art. 3º cuida da situação dos ocupantes de
cargos de direção, em comissão ou isolados, de
provimento efetivo atribuindo aos mesmos aumento
proporcional ao concedido aos seus congêneres do
Poder Executivo.

Também dos inativos trata a proposição, no
seu artigo 6º, adotado sempre o princípio da
paridade estabelecido na Constituição.
Finalmente, o art. 8º dispõe que as despesas
decorrentes da aplicação do diploma sob exame
correrão à conta da "Reserva de Contingência",
prevista na Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de 1970.
Ressalta do exposto que o aumento de
vencimentos adotado no projeto em tela para os
funcionários do Senado já foi concedido aos seus
colegas servidores públicos a partir de março,
obedecendo as mesmas bases e sempre em
obediência
ao
preceito
constitucional
que
estabeleceu a paridade.
Nada vemos assim, sob o ângulo jurídicoconstitucional,
que
possa
obstaculizar
sua
aprovação.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Emival Caiado – Nelson Carneiro, com
restrições – Helvídio Nunes – José Sarney – Gustavo
Capanema.
PARECER
Nº 163, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 51, de 1971.
Relator: Sr. Saldanha Derzi
O Projeto ora submetido à nossa apreciação é
de autoria da Comissão Diretora e tem por objeto
estender aos funcionários do Senado Federal
aumento dado aos seus colegas do Executivo pelo
Decreto-lei nº 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
Ao justificar a proposição seus eminentes
autores salientam tratar-se de procedimento
idêntico ao adotado para com o funcionalismo
público não só quanto ao percentual, como também
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com relação à data. Aduziram, ainda, que o projeto é
quase idêntico ao apresentado pela Câmara dos
Deputados.
No tocante aos ocupantes de cargos sem
similares no Executivo, vemos que o art. 2º
prescreve que será adotado um aumento de
vencimentos em montante igual ao atribuído aos
níveis dos cargos do Poder Executivo, de acôrdo
com correspondência constante de tabela resultante
de estudos procedidos pelo Grupo de Trabalho que
estudou o problema da paridade.
O art. 3º trata dos ocupantes de cargos de
direção adotando a mesma orientação do artigo,
anterior.
Também aos inativos será estendido o
benefício, ex vi do art. 6º, independentemente de
apostila nos respectivos títulos.
O art. 8º determina que as despesas
decorrentes da aplicação do presente diploma
correrão à conta de recursos orçamentários
consignados ao Senado, inclusive da "reserva de
contigência" prevista na Lei nº 5.628, de 1971.
Vemos, do exposto, que o projeto sob exame,
atendendo ao princípio da isonomia, estende aos
servidores do Senado aumento igual ao já concedido
aos funcionários do Executivo; indica, também, que
existem recursos orçamentários, à conta dos quais
correrá a despesa e que foi respeitado o princípio
constitucional da paridade entre os servidores dos
três Podêres.
Manifestamo-nos, assim, favoràvelmente ao
Projeto.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– João Cleofas, Presidente – Saldanha Derzi, Relator
– Lourival Baptista – Geraldo Mesquita – Wilson
Gonçalves – Milton Trindade – Franco Montoro –
Amaral Peixoto – Fausto Castello-Branco – Celso
Ramos – Ruy Santos – Virgílio Távora.

PARECER
Nº 164, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1965 (nº
196-A, de 1964, na Câmara), que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União que negou registro ao
contrato celebrado, em 18 de dezembro de 1951,
entre o Departamento de Administração do Ministério
da Agricultura e a firma S. Manela e Cia. Ltda., para
a execução de obras na Escola Agro-técnica
"Visconde da Graça", em Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Sr. José Sarney
O Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1965,
oriundo da Câmara dos Deputados, consubstancia
decisão do Tribunal de Contas, denegatória de
registro a contrato celebrado entre o Departamento
de Administração do Ministério da Agricultura e a
firma S. Manela e Cia. Ltda.
Do exame do processado, verifica-se que o
Tribunal teve como fundamentos de sua decisão:
1) a exigüidade do prazo para execução das
obras a serem feitas; e 2) o fato de não haverem
as
referidas
obras
sido
devidamente
especificadas. A matéria foi submetida ao
Congresso, em fevereiro de 1952, nos têrmos do
art. 77, § 1º, da Constituição de 1946. Teve, no
entanto, tramitação demorada em virtude de
haver o processo se extraviado.
Chegou ao Senado aos 18 de março de 1965,
tendo mais uma vez sustada sua marcha em virtude
de parecer da lavra do Senador Jefferson de Aguiar,
o qual concluiu por pedido de informação à Mesa da
Câmara, à Mesa do Senado e ao Tribunal de Contas.
Tais informações não foram prestadas até à presente
data.
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O projeto veio, afinal, ao nosso conhecimento,
redistribuído aos 12 de abril do corrente.
Apesar das dúvidas levantadas no brilhante
pronunciamento já referido, compulsando os autos, a
fls. 7, notamos que, recusado o registro pelo Tribunal
de Contas da União; foi realizada nova concorrência
pública com a mesma finalidade, logrando a firma S.
Manela e Cia. Ltda., mais uma vez, vencê-la, tendo o
respectivo contrato sido registrado e as obras
concluídas em 1954.
Ressalta do exposto que as obras, objeto do
contrato sob exame, já foram realizadas, tendo,
portanto, o assunto perdido sua relevância.
Concluímos, assim, pela aprovação do projeto,
por entender razoáveis os motivos que nortearam a
decisão da Côrte de Contas e por economia
processual.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – José Sarney, Relator –
Heitor Dias – Emival Caiado – Wilson Gonçalves –
Mattos Leão – Accioly Filho.
PARECER
Nº 165, DE 1971
da Comissão de Agricultura, sôbre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 3, de 1965.
Relator: Sr. Flávio Brito
O presente Projeto de Decreto Legislativo visa
a manter ato denegatório de registro de contrato,
proferido pelo Tribunal de Contas da União, em
Sessão de 8 de fevereiro de 1952, ao apreciar o
contrato firmado entre o Departamento de
Administração do Ministério da Agricultura e a firma
S. Manela e Cia. Ltda., para construção de um
pavilhão dormitório na Escola Agrotécnica, em
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

Dos poucos documentos existentes nos
autos referentes ao caso, verifica-se que, já
agora,
decorridos
dezenove
anos,
o
pronunciamento do Senado terá como efeito,
apenas, completar as formalidades exigidas em
lei, vez que a interessada, a firma S. Manela e
Cia. Ltda., parece haver desistido da única razão
que ainda a motivava quando requereu a
restauração do processo: a restituição da
caução no valor de Cr$ 50,00 (cinqüenta
cruzeiros), ou seja, Cr$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzeiros), considerados os valôres da
época.
Assim, sem quaisquer outros aspectos a
considerar, somos pela aprovação do projeto,
ressalvando,
porém,
inexistirem
razões,
sejam de ordem técnica, sejam de ordem
legal, que exijam o pronunciamento desta
Comissão.
É o parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1971. –
Antônio Fernandes, Presidente eventual. – Flávio
Brito, Relator – Adalberto Sena – Tarso Dutra.
PARECER
Nº 166, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 3, de 1965.
Relator: Sr. Lourival Baptista
O presente Projeto de Decreto Legislativo,
que nesta Casa tomou o número 3, de 1965 (nº
196-A/64, na Câmara dos Deputados), mantém
ato do Tribunal de Contas da União que negou
registro ao contrato celebrado em 18-12-1951,
entre o Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e a firma S. Manela e
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Cia. Ltda., para execução de obras na Escola
Agrotécnica "Visconde da Graça", em Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
Nas Legislaturas anteriores a matéria foi
objeto de inúmeros pedidos de informações, pois que
o processado contém documentos a ela estranhos.
Na presente Legislatura o projeto foi às
Comissões de Constituição e Justiça e Agricultura,
que se pronunciaram favoràvelmente a aprovação de
decreto legislativo, proposto pela Câmara, pois que
recusado o registro pelo Tribunal de Contas, foi
realizada nova Concorrência Pública, na qual foi
vencedora a firma que obtivera adjudicação da obra
na primeira concorrência, tendo o segundo contrato
sido registrado e as obras concluídas em 1954.
Ante o exposto, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 3, de 1965, que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União que negou registro ao
contrato, celebrado, em 18 de dezembro de 1951,
entre o Departamento de Administração do Ministério
da Agricultura e a firma S. Manela e Cia. Ltda., para
execução de obras na Escola Agrotécnica "Visconde
da Graça", em Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
João Cleofas, Presidente, – Lourival Baptista, Relator
– Amaral Peixoto – Saldanha Derzi – Fausto
Castello-Branco – Franco Montoro – Geraldo
Mesquita – Milton Trindade – Wilson Gonçalves –
Celso Ramos – Ruy Santos – Virgílio Távora.

PARECER
Nº 167, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 1968 (nº
215-B/65, na Câmara), que mantém ato
denegatório do Tribunal de Contas da União de
registro da despesa de Cr$ 1.980,00 (um mil,
novecentos e oitenta cruzeiros), em favor da Cia.
Fabricadora de Papel, proveniente de fornecimento
feito à Casa da Moeda.
Relator: Sr. Heitor Dias
O processo está devidamente instruído, e
sôbre a matéria já se pronunciaram; na Câmara dos
Deputados, as Comissões competentes, tôdas elas
unânimes quanto à manutenção do ato denegatório
decretado pelo Colendo Tribunal de Contas da
União.
A deliberação do Senado se encontra ainda
em suspenso, apenas por não ter sido cumprida,
por parte do egrégio Tribunal a quo, uma diligência
relativa à remessa de cópia autêntica da Exposição
de Motivos nº 786/63 do Senhor Ministro da
Fazenda.
Temos que a falta dêsse documento não é
imprescindível ao julgamento da matéria, o qual já
não pode nem deve ser procrastinado.
Assim, somos pela homologação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 7, de 1968 (nº 215/65, na
Câmara), e, conseqüentemente, pela manutenção
do ato denegatório do Tribunal de Contas da União
referente ao registro da despesa em favor da Cia.
Fabricadora de Papel.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator –
José Sarney – Helvídio Nunes – Nelson Carneiro –
José Lindoso – Antônio Carlos.
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PARECER
Nº 168, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 7, de 1968.
Relator: Sr. Lourival Baptista
No meu parecer anterior, datado de 26 de
maio do corrente ano, concluí por diligência junto ao
Ministério da Fazenda para o fim de conhecer o
ponto de vista da autoridade que propôs e obteve
autorização Presidencial para o registro da despesa
de Cr$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta
cruzeiros) em favor da Cia. Fabricadora de Papel,
proveniente de fornecimento feito à Casa da Moeda,
objeto do ato denegatório do Tribunal de Contas da
União, sob exame desta Comissão.
Pelo Aviso GB 206, de 9 do corrente, o
Ministro Interino da Fazenda atendeu a diligência nos
seguintes têrmos:
"Refiro-me ao Ofício nº 17/CF/SA, de 26-0571, pelo qual V. Ex.ª solicita o pronunciamento do
Ministério da Fazenda a respeito do Projeto de
Decreto Legislativo nº 7, de 1968.
A propósito, devo esclarecer a V. Ex.ª que
o assunto já foi objeto de consulta formulada pela
Subchefia para Assuntos Parlamentares do
Gabinete Civil da Presidência da República,
através do Processo 402.592/71, quando, então,
concluiu-se que não há qualquer inconveniente
em que a matéria seja aprovada, porquanto, em
virtude de autorização contida na Lei nº 4.702, de
28-06-65, foi baixado o Decreto nº 57.374, de 212-65, abrindo um crédito especial de Cr$
1.980,00 para liquidação da despesa impugnada

pelo Tribunal de Contas da União, solucionando-se,
assim, o problema na área da Fazenda."
Ante o exposto, a Comissão de Finanças
opina favoràveimente ao Projeto de Decreto
Legislativo, nº 7, de 1968, que mantém o Ato
Denegatório do Tribunal de Contas da União, de
Registro de Despesa de Cr$ 1.980,00 (um mil
novecentos e oitenta cruzeiros) em favor da Cia.
Fabricadora de Papel.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– João Cleofas, Presidente – Lourival Baptista,
Relator – Amaral Peixoto – Saldanha Derzi – Franco
Montoro – Fausto Castello-Branco – Geraldo
Mesquita – Wilson Gonçalves – Milton Trindade –
Celso Ramos – Ruy Santos – Virgílio Távora.
PARECER
Nº 169, DE 1971
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1971 (nº 163B/70, na Câmara), que "aprova as Emendas de 1966
à Convenção Internacional para a Salvaguarda da
Vida Humana no Mar, de 1960".
Relator: Sr. Saldanha Derzi
Nos têrmos do artigo 44, inciso I, da
Constituição, o Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de exposição de motivos do Sr.
Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores, as Emendas, de 1966, à Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana
no Mar, de 1960.
2. A referida Convenção foi assinada em
Londres no dia 17 de junho de 1960, ratificada pelo
Brasil a 8 de março de 1967 e promulgada pelo
Decreto nº 60.696, de 8 de maio do mesmo ano.
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3. Conforme esclarece a exposição de
motivos, a Convenção, em seu artigo IX, dispõe
sôbre o processo para sua modificação. Nesse
sentido, uma proposta de emenda, adotada, por
maioria de dois terços da Assembléia da
Organização
Marítima
Consultiva
Intergovernamental, em virtude de recomendação da
Comissão de Segurança Marítima da mesma
Organização, é submetida à aprovação dos
Governos contratantes.
4. Assim, a Comissão de Segurança Marítima,
adotou, por unanimidade em sua 13ª Sessão, uma
recomendação sôbre medidas de proteção contra o
fogo, resultando, por conseguinte, algumas emendas
ao Capítulo II da Convenção. Essa recomendação foi
confirmada na sua terceira sessão extraordinária,
mediante a Resolução nº 108, que, por sua vez, foi
submetida à aceitação dos Estados contratantes.
5. As emendas, tôdas tendentes a adotar
medidas especiais contra incêndios tanto para navios
de passageiros como para navios de cargas,
incluem, no Capítulo II da Convenção, a parte G, que
está dividida em vinte e uma novas regras que
tratam da aplicação das alterações, entre outras, da
estrutura; da separação dos compartimentos de
acomodações; dos espaços destinados às máquinas,
carga e serviços; da proteção das escadas verticais;
das janelas e vigias, dos sistemas de ventilação, dos
filmes cinematográficos e da detecção e extinção de
incêndio.
6. O mesmo documento propõe a substituição
do parágrafo (1) da Regra 54 do mesmo Capítulo,
permitindo, com esta modificação, sòmente o uso de
películas à base de nitrato de celulose, nas
instalações cinematográficas de bordo.
7.
A
matéria,
como
se
vê,
é
extensa e complexa, e tôdas as alterações
visam,
através
do
estabelecimento
de

medidas especiais contra incêndio, a uma melhor
consecução dos propósitos da Convenção para
Salvaguarda da Vida Humana no Mar.
8. No âmbito da competência regimental
desta Comissão (art. 111 do Regimento Interno),
nada há que possa ser oposto à adoção das
referidas emendas, razão por que opinamos pela
aprovação do presente Projeto de Decreto
Legislativo.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1970. –
Carvalho Pinto, Presidente – Saldanha Derzi, Relator
– Virgílio Távora – Nelson Carneiro – Magalhães
Pinto – João Calmon – Danton Jobim – Lourival
Baptista – Accioly Filho.
PARECER
Nº 170, DE 1971
da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1971.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
1. Nos têrmos do artigo 44, inciso I, da
Constituição, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Congresso Nacional as
Emendas de 1966 à Convenção Internacional para
Salvaguarda da Vida Humana no Mar.
2. A exposição de motivos do Ministro das
Relações Exteriores diz:
"A Convenção em aprêço foi assinada em
Londres, a 17 de junho de 1960, ratificada pelo Brasil
a 8 de março de 1967 e promulgada pelo Decreto nº
60.696, de 8 de maio de 1967.
Em seu artigo IX, a Convenção dispõe sôbre o
processo para sua modificação. Nesse sentido, uma
proposta de emenda, adotada por maioria de dois
terços da Assembléia da Organização Marítima
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Consultiva Intergovernamental, em virtude de
recomendação da Comissão de Segurança Marítima
da mesma Organização, é submetida à aceitação
dos Governos contratantes.
Dessa maneira, a Comissão de Segurança
Marítima adotou, por unanimidade, em sua 13ª
Sessão, uma recomendação sôbre medidas de
proteção contra o fogo, e que impunham algumas
emendas ao Capítulo II da Convenção. Essa
recomendação foi confirmada pela Assembléia da
Organização na sua terceira Sessão Extraordinária,
mediante a Resolução nº 108, a qual, por sua vez, foi
submetida à aceitação dos Estados Contratantes.
As emendas visam a acrescentar, no Capítulo
II da Convenção, uma nova parte, parte G, sôbre
medidas especiais contra incêndios para navios de
passageiros, às já existentes e relacionadas com
proteção, localização e extinção de incêndios,
comuns tanto aos navios de passageiros, quanto aos
de carga, bem como emendar outras regras do
Capítulo II, modificações que se fizeram necessárias
para adaptá-las a essa nova parte G.
Tendo em vista o crescente interêsse nacional
na segurança marítima, e que já foram adotadas, em
1967, 1968 e 1969, novas emendas à Convenção,
considero de alta conveniência que o Govêrno
brasileiro dê, com a necessária urgência, a sua
aceitação às emendas em aprêço."
3. A Comissão de Relações Exteriores da
Câmara dos Deputados, examinando a matéria,
apresentou o presente projeto, que foi aprovado pelo
Plenário daquela Casa em 11 de junho próximo
passado.

4. A aludida Convenção foi assinada por cêrca
de 40 países e as modificações que ora examinamos
são substanciais, na medida em que há emendas
aditivas (1ª, 2ª, 5ª e 6ª) e emendas substitutivas (3ª,
4ª, 7ª, 8ª e 9ª), perfazendo 21 novas regras sôbre
proteção contra incêndios nas embarcações.
Em essência, essas novas exigências são
corolário do avanço tecnológico procedido neste
setor de transporte. São normas técnicas que, à
semelhança do que acontece no setor de habitações,
regulam a localização de postos de incêndio, os
equipamentos, os espaçamentos, as disposições
construtivas, os meios de combate ao fogo nas
diversas partes do navio onde há maior possibilidade
de início de sinistro, etc.
5. Do ponto de vista da engenharia da
construção naval, essas 21 regras são apenas
medidas de segurança para melhorar a operação de
transporte, motivo pelo qual opinamos pela
aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
Leandro Maciel, Presidente – Geraldo Mesquita,
Relator – Alexandre Costa – Benjamin Farah – José
Esteves.
PARECER
Nº 171, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 105, de 1971, de autoria do Senador Benedito
Ferreira, que solicita transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso proferido, no dia 18-6-71, pelo
Ministro dos Transportes, Cel. Mário David
Andreazza, na cidade de Jaraguá, por ocasião da
solenidade da inauguração de mais um trecho da
Belém–Brasília.
Relator: Sr. Clodomir Millet
Nos
têrmos
do
artigo
Regimento
Interno,
o
Senador

234
do
Benedito
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Ferreira requer transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido, dia 18 de junho, pelo Ministro dos
Transportes, Coronel Mário David Andreazza, na
cidade de Jaraguá, por ocasião da solenidade de
inauguração de mais um trecho da Belém–Brasília.
II – No aludido pronunciamento, o Ministro
anuncia à Nação que o Presidente Médici "decidiu
determinar a execução completa, ainda no seu
Govêrno, do gigantesco projeto de asfaltamento de
tôda a Belém–Brasília, de tal modo que, convertidos
centenas de quilômetros em indormido e dinâmico
canteiro de obra, tenhamos a grande estrada
inteiramente pavimentada, logo mais, no final de
1973".
Essa, a grande notícia dada em discurso, sem
dúvida excelente, porque cheio de brasilidade, eis
que todo repassado daquele espírito bandeirante que
busca a conquista do Brasil pelo Brasil e que está
presente, hoje, na construção da Transamazônica,
tanto quanto estêve presente na construção de
Brasília, na construção de Goiânia e em tantos
outros empreendimentos do passado e do presente.
A conquista da Amazônia, meta fundamental à
integridade e à soberania do País, objeto, no
passado, do famoso "Discurso do Amazonas", do
Presidente Vargas, desceu, agora, do plano teórico
para o terreno das realizações e vai sendo efetivada
pelo Govêrno, através de medidas objetivas e
práticas, entre as quais avulta a complementação da
Rodovia Belém–Brasília, a qual, como proclama o
Ministro Andreazza, "pelas respostas amplamente
favoráveis que vinha dando nos terrenos econômico,
político e social, correspondia amplamente às
funções de integração e de colonização,
merecendo, por isso, prioridade quanto à sua
consolidação e ao melhoramento de suas caracterís-

ticas técnicas, de modo a transformar-se em estrada
de permanente utilização".
Como sucedeu com Goiânia, primeiro passo
concreto na "Marcha para o Oeste", hoje autêntica
metrópole no coração do Brasil; como aconteceu
com Brasília, que, apenas onze anos depois de
fundada, já alcançou uma população que fôra
prevista para o ano 2000, também a estrada Belém–
Brasília superou as mais otimistas expectativas,
como reconhece o Ministro, ao informar:
"Na
Belém–Brasília,
contudo,
como
freqüentemente ocorre em outras áreas, as
previsões mais otimistas logo se deixam superar pela
vertiginosidade com que se desenvolve o País,
impondo ao Govêrno o acompanhamento rigoroso e
atento do processo de crescimento, de forma a
propiciar, no espaço e no tempo adequados, o
atendimento de novas necessidades ditadas pela
expansão econômica."
E acrescenta, depois de outras considerações:
"... a atual população, na área de influência da
estrada, com exclusão de Belém e de Anápolis, já
ultrapassa 2 milhões de habitantes" e "um expressivo
número de 120 núcleos já se distribui ao longo da
rodovia. O rebanho bovino já alcança hoje, na região,
5 milhões de reses e a produção agrícola, constituída
mormente por cereais e algodão, foi superior a 5
milhões de sacas, na safra 69/70. A média de tráfego
no trecho Anápolis–Ceres–Uruaçu varia entre 700 e
1.000 veículos por dia; entre Uruaçu, Porangatu e
Gurupi esta média supera 400 veículos por dia e no
restante da rodovia o tráfego médio diário já é
superior a 300 veículos.
A composição dêste tráfego apresenta
80
a
85%
de
veículos
pesados
(caminhões e ônibus) e apenas 15 a
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20% de veículos leves. O processo de
desenvolvimento econômico na área beneficiada
pela Belém–Brasília se desenvolve com tal
intensidade que nada menos de 2.300 quilômetros
de estradas rurais, alimentadoras da estrada tronco,
estão sendo implantadas para o escoamento de sua
produção."
O discurso do Ministro dos Transportes é todo
vazado nesse tom, revelando fatos otimistas,
capazes de entusiasmar, tanto mais que não se
limita a dizer o de que precisamos e o que devemos
fazer, mas mostra, também, o muito que se está
fazendo, no sentido da efetiva conquista do Brasil
pelo Brasil.
Vale, assim, a transcrição da fala do Coronel
Andreazza nos Anais do Senado, pois ela constitui
uma prova magnífica de que aquela que um dia foi
apelidada de a "Estrada da Onça", já está se
impondo
como
uma
via
poderosa
de
desenvolvimento econômico, social e político da
Nação.
Por tudo isso, e o mais que do discurso
consta, opinamos favoràvelmente ao Requerimento
nº 105, de 1971.
Sala da Comissão Diretora, em 29 de junho de
1971. – Petrônio Portella, Presidente – Clodomir
Millet, Relator – Carlos Lindenberg – Ruy Carneiro –
Ney Braga – Guido Mondin –Duarte Filho.
PARECER
Nº 172, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 1970 (número
333-B/67, na Câmara), que dá nova redação ao art.
1.061 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 3.071, de 1º
de janeiro de 1916).
Relator: Sr. Guido Mondin
O
Projeto
sôbre
o
qual
somos
chamados a opinar é de autoria do Depu-

tado Cardoso de Menezes e tem por objetivo aplicar
a correção monetária aos pagamentos decorrentes
de sentença judicial.
Ao justificar a proposição seu eminente autor
acentuou:
"Cremos que nada mais oportuno, conveniente
e justo do que êsse aperfeiçoamento do preceito
legal, que visa a ajustar a norma à realidade
econômica, às exigências da vida mercantil e aos
reclamos da Justiça."
Acrescentou, ainda, que: "tal medida,
plenamente conforme ao dogma constitucional da
igualdade jurídica, obviará os males decorrentes do
aviltamento da moeda, de tantos reflexos nas
relações comerciais e civis, em seus variados
aspectos".
O projeto originalmente apresentado alterava o
art. 281 do Código de Processo Civil. Aconteceu, no
entanto, que o Conselho Federal do Instituto dos
Advogados do Brasil sugeriu, através do Conselheiro
Dunshee de Abranches, fôssem as modificações
introduzidas na lei substantiva, isto é, no Código
Civil. Tal proposta foi aceita, pela douta Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, que a apresentou
sob a forma de substitutivo. A referida emenda veio a
ser aprovada pelo Plenário da Câmara, convertendose no projeto sob exame.
Foi Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça da outra Casa do Congresso o
Deputado Erasmo Martins Pedro, o qual em seu
brilhante pronunciamento praticamente exauriu a
matéria, inclusive sob o aspecto doutrinário.
Vale salientar, ainda, que, especialmente ouvido
sôbre o assunto, o ilustre Juiz Emerson dos Santos
Parente manifestou sua concordância com os
objetivos da proposição, tendo, inclusive, sugerido
emenda que, aprovada, veio a se constituir no seu § 3º
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Com os mesmos propósitos do Projeto foram
apresentados na legislatura anterior os Projetos nos
2.389/64, 2.463/64 e 2.906/65.
Em 1966, o Congresso introduziu em projeto
de lei oriundo do Poder Executivo, dispositivo no qual
impunha aos devedores em todos os procedimentos
judiciais, a atualização do débito, sempre que tivesse
havido má-fé com vistas a protelar ou evitar o
pagamento. Tal modificação foi vetada pelo então
Presidente Castello Branco, tendo êle, no entanto,
salientado que não se opunha em substância à
extensão da correção monetária a outros campos,
por um "princípio de justiça".
Baseava-se mencionado veto no fato de que,
enquanto as leis que tratavam de atualização de
débito tinham como base o decurso de tempo, o
artigo vetado condicionava a correção à prova de
haver o devedor agido dolosamente, o que
modificava amplamente o critério vigente em matéria
de correção monetária.
Como todos sabemos foi a correção monetária
instituída no Brasil, pela Revolução de 1964, a qual
limitou-a, no entanto, à proteção dos podêres
públicos e aos casos de desapropriação, às
condenações trabalhistas e outras exceções. Tal
medida, a princípio mal recebida, está hoje vitoriosa,
sendo sua extensão aos demais setores das
relações privadas uma aspiração de todos quantos
militam na Justiça.
O Projeto em pauta atende, assim, a uma
exigência de nossa época. O aviltamento da moeda
revela o acêrto com que se houve o nosso Govêrno
ao implantá-la em nosso País.
Como acentuou o Dr. Dunshee de Abranches:
"O próprio Supremo Tribunal tem aplicado o
princípio da correção monetária mesmo em hipótese,

como a do art. 1.269 do Código Civil, em que a
interpretação havia de ser literal (Arquivo Judiciário,
vol. 49, pág. 23)"
A Comissão tem decidido sustar os projetos
que alteram Códigos na expectativa da prometida
remessa dos mencionados textos, para apreciá-los
conjuntamente. Ocorre, porém, que segundo
informações oriundas do Poder Executivo tal
acontecimento sofrerá protelações devidas à
complexidade e à delicadeza da matéria. Tendo em
vista êsse fato, relatamos recentemente um recurso
do ilustre Deputado Francisco Amaral, e lhe demos
provimento, opinando pelo prosseguimento do
Projeto em questão.
Êsse caso se nos afigura merecedor de
idêntico
tratamento,
pelos
motivos
acima
relacionados.
A proposição teve o cuidado de vincular, no
seu § 2º, a atualização do débito à aplicação da taxa
fixada periòdicamente pela autoridade competente,
e, na falta desta, por arbitramento a partir da citação
do devedor.
Somos, por todo o exposto, favoráveis ao
Projeto em tela.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1970. – Petrônio Portella, Presidente – Guido
Mondin, Relator – Clodomir Millet – Julio Leite –
Bezerra Neto – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende.
PARECER
Nº 173, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 16, de 1970.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Volta à nossa apreciação o presente projeto
em decorrência de diligência desta Comissão
solicitando informações aos Srs. Ministros da
Fazenda e do Planejamento.
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A proposição é da lavra do Deputado Cardoso
de Menezes e tem por objetivo aplicar a correção
monetária aos julgamentos decorrentes de sentença
judicial.
Ao justificá-la, seu ilustre autor salienta que:
"tal medida, plenamente conforme ao dogma
constitucional da igualdade jurídica, obviará os males
decorrentes do aviltamento da moeda, de tantos
reflexos nas relações comerciais e civis, em seus
variados aspectos".
A providência consubstanciada no projeto
vem, de há muito, sendo objeto da preocupação do
Congresso, tendo com os mesmos objetivos sido
apreciados na legislatura anterior os Projetos nos
2.389/64, 2.463/64 e ,2.906/65.
Sôbre a matéria opinou no Senado a
Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator,
Senador Guido Mondin, em seu brilhante
pronunciamento, expressou, dentre outras, as
seguintes considerações:
"Como todos sabemos foi a correção
monetária instituída no Brasil pela Revolução de
1964, a qual limitou-a, no entanto, à proteção dos
podêres públicos e aos casos de desapropriação, às
condenações trabalhistas e outras exceções. Tal
medida, a princípio mal recebida, está vitoriosa,
sendo sua extensão aos demais setores das
relações privadas uma aspiração de todos quantos
militam na justiça."
Ressalta do exposto que as medidas adotadas
na proposição atenderão indubitavelmente, a uma
grande corrente da opinião pública, que vindica
tratamento igual com relação aos débitos do Poder
Público ao dispensado aos seus créditos.

A Comissão de Finanças, no entanto,
preocupada com os possíveis reflexos inflacionários
da medida, com relação à política financeira do
Govêrno, resolveu auscultar àqueles setores do
Executivo.
A resposta do Sr. Ministro da Fazenda foi
contrária ao projeto nos têrmos de parecer que
anexou da Assessoria Econômica e da ProcuradoriaGeral da Fazenda.
Por sua vez, o Sr. Ministro do Planejamento,
também respaldado em pronunciamento de órgãos
técnicos daquele Ministério, manifestou-se contra a
proposição, nos seguintes têrmos:
"... trabalho êsse que, a meu ver, evidencia a
inoportunidade da aprovação do projeto, pelos seus
reflexos altamente desfavoráveis à política
antiinflacionária
adotada
pelo
Govêrno.
A
generalização da correção monetária, na forma da
proposição, criaria forte tendência a que a taxa de
inflação, cada ano, repetisse a do ano anterior, o que
tornaria extremamente difícil a execução da política
do Govêrno, de reduzir, ano a ano, o ritmo
inflacionário."
Vemo-nos, ante a fundamentação dos
mencionados pronunciamentos, na contingência de
rejeitar o projeto, cujos altos propósitos, no entanto,
reconhecemos.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971.
– João Cleofas, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Lourival Baptista – Fausto CastelloBranco – Geraldo Mesquita – Milton Trindade –
Saldanha Derzi – Franco Montoro, vencido –
Amaral Peixoto – Celso Ramos – Ruy Santos –
Virgílio Távora.
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PARECER
Nº 174, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara número 31, de 1970 (nº
4.045-B/65, na Câmara), que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, e
dá outras providências.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O projeto ora submetido à nossa apreciação é
de autoria do Deputado Antunes de Oliveira e tem
por objeto estabelecer normas para o exercício da
profissão de Psicólogo e criar os respectivos
Conselhos Federal e Regionais de Psicologia.
Sôbre a matéria opinaram as Comissões
Técnicas da Câmara, tendo as de Constituição e
Justiça e de Educação e Cultura apresentado
substitutivos. Veio a prevalecer, no Plenário daquela
Casa, o Substitutivo da Comissão de Educação e
Cultura, convertendo-se no projeto sob exame.
Ao concluir seu parecer, o ilustre Deputado
Lauro Cruz, Relator na Comissão de Educação e
Cultura, acentuou que:
"Interessada no problema da fiscalização do
exercício profissional, a Associação Brasileira de
Psicologia Aplicada, após estudo meticuloso,
elaborou anteprojeto de lei que foi revisto pela
Associação Brasileira de Psicólogos e encaminhado
ao Ministério da Educação e Cultura. O titular dessa
Pasta submeteu a matéria ao exame do Ministério
do Trabalho e Previdência Social que, pela
Comissão Permanente de Direito Social, sugeriu,
para estudos finais, a constituição de Comissão
Especial, integrada por técnicos dos Ministérios da
Educação e Cultura, Trabalho e Previdência Social e
Saúde.

Essa Comissão deu cumprimento à sua tarefa
e apresentou anteprojeto visando à criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Psicologia,
incumbidos de orientar e fiscalizar o exercício da
profissão de Psicólogo e de zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da
classe.
O Ministério da Educação e Cultura
encaminhou o anteprojeto à Presidência da
República em 2 de setembro de 1969, para que
fôsse transformado em decreto-lei, por estar em
recesso o Congresso Nacional, o que não chegou a
ser feito."
Aduziu, ainda S. Ex.ª que havia, no
Substitutivo de sua autoria, aproveitado quase
totalmente
aquêle
trabalho,
com
ligeiras
modificações de redação e alguns acréscimos
sugeridos por representantes de associações de
psicólogos.
2. O projeto veio ao nosso conhecimento em
virtude de emendas do eminente Senador Wilson
Gonçalves.
Passaremos, agora, a uma análise, ainda que
perfunctória, da proposição e respectivas emendas,
sob o aspecto jurídico-constitucional.
3. Queremos, inicialmente, ressaltar que,
apesar do cuidado com que foi elaborado, o projeto
ainda apresenta algumas deficiências, a saber:
1º) O parágrafo 2º do art. 19 prescreve que
não poderão ser atribuídas faltas aos psicólogos, que
"comprovadamente estejam em exercício de
atividades ligadas ao Conselho Federal e aos
Conselhos Regionais de Psicologia", quer por
entidades de direito público, quer privado. O
dispositivo, além de vago, pois deixa margem a
interpretações as mais diversas sôbre o que
sejam "atividades ligadas ao Conselho Federal e
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aos Conselhos Regionais de Psicologia, é também
injurídico. É ponto pacífico e incontroverso o direito
das entidades de direito público e privado de
dirigirem seus serviços, bem como aos seus
funcionários e empregados. Sòmente em hipóteses
expressamente mencionadas em lei, por tratar-se de
serviços públicos relevantes, tais como os trabalhos
do júri ou de serviço eleitoral, por exemplo, se
admitem exceções àqueles princípios.
2º) O artigo 39 determina que "durante o
período de organização do Conselho Federal de
Psicologia e dos Conselhos Regionais, o Ministro do
Trabalho e Previdência Social ceder-lhes-á locais
para as respectivas sedes e, mediante requisição do
Presidente do Conselho Federal, fornecerá o
material e o pessoal necessário ao serviço".
Trata-se de mais um caso de interferência
indevida no Executivo – o Ministério poderá, se
assim o entender seu ilustre titular, ceder locais para
que se instale o Conselho Federal, porém não pode
ser obrigado a isto por lei. Além disso, atribuir ao
Presidente do Conselho Federal o poder de
requisitar material e pessoal, a seu critério, é abusivo
e injurídico.
3º) O artigo 40, parágrafo 2º, cogita de
hipótese assemelhada à precedente ao dispor:
"presidirá a eleição, que será realizada no recinto do
Ministério do Trabalho e Previdência Social", –
também entendemos que esta concessão deve ficar
ao critério do Sr. Ministro do Trabalho, e nunca por
imposição legal.
4º) O artigo 38 prescreve que: "Sem prejuízo
da organização do quadro próprio dos Conselhos,
seus serviços poderão ser executados por
funcionários requisitados das repartições federais,
estaduais ou municipais e por pessoal sujeito à
legislação trabalhista."

O dispositivo é injurídico e refoge a tôda a
nossa sistemática administrativa. Só se atribui
competência para requisitar em casos excepcionais
e sempre com o ônus para o requisitante de pagar
ao requisitado. Deferir aos Conselhos de Psicologia
o poder de requisitar funcionários públicos, estaduais
ou municipais, seria abrir exceção altamente
perniciosa, não ocorrente com nenhum dos outros
Conselhos profissionais, como o dos Advogados, dos
Engenheiros, dos Médicos etc.
5º) Quanto ao artigo 42, ao dispor: "O
Conselho Federal de Psicologia poderá funcionar
inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, por prazo
não superior a cinco anos, contados de sua
instalação, devendo transferir-se obrigatòriamente
para o Distrito Federal." O artigo, além de não primar
por uma redação muito precisa, não tem a menor
sustentação. Se Brasília é a Capital da República,
por que admitir-se que um órgão nôvo de âmbito
federal se instale na cidade do Rio de Janeiro?
Possìvelmente viria a ocorrer o que vem
acontecendo com vários outros órgãos que criam
raízes naquela metrópole e não se transferem nunca
mais.
O parágrafo único do mesmo artigo também
não tem razão de ser, pelos mesmos motivos
alinhados acima. Além do que ficou dito, vale
ressaltar que os dispositivos acima citados conflitamse com o disposto no art. 2º do projeto, que reza:
"O Conselho Federal de Psicologia é o órgão
supremo dos Conselhos Regionais, com jurisdição
em todo o território nacional e sede no Distrito
Federal."
6º) O artigo 36 é abusivo e draconiano,
devendo ser erradicado do projeto.
7º) O artigo 38, ao determinar a
inclusão
da
categoria
funcional
de
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psicólogo, através de lei, invade área de
competência do Executivo, que é quem pode fazê-lo
e através de decreto.
8º) O parágrafo único do artigo 38 é
redundante, pois a autorização nêle contida já existe,
sendo, inclusive, expressamente mencionada no
dispositivo (art. 111 do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967).
9º) O artigo 43 está redigido de forma pouco
precisa.
4. Feitas estas considerações, passaremos às
Emendas nºs 1 e 2.
A Emenda nº 1 manda reabrir o prazo previsto
no artigo 21 da Lei nº 4.119, de 27 de agôsto
de 1962, para as pessoas portadoras de registro
concedido pela repartição competente do Ministério
da Educação e Cultura, até à data da referida
Lei.
Ao justificá-la seu eminente autor teceu as
seguintes considerações:
"As pessoas que exerciam, há mais de cinco
anos, atividades relacionadas com a psicologia
aplicada, foram beneficiadas pela Lei nº 4.119, de 27
de agôsto de 1962, que dispõe sôbre os cursos de
formação em Psicologia e regulamenta a profissão
de Psicólogo.
Sucede que o prazo de cento e oitenta
dias, fixado pelo art. 21 daquele diploma legal,
impediu – pela exigüidade – que o benefício
abrangesse a totalidade daqueles aos quais fôra
dirigido. Com efeito, cêrca de trinta profissionais,
que aguardavam o momento de tornar definitivo
o registro que a repartição competente do Ministério
da Educação e Cultura lhes concedera, a
título restrito, perderam a oportunidade. Quando
tomaram conhecimento da lei, o prazo já estava
esgotado.

Ora, as enormes distâncias que separam os
principais centros do restante do País, aliadas à
precariedade das comunicações, têm ocasionado
contratempo e prejuízos de tôda ordem a grande
parcela da população. Muita vez, o desconhecimento
de certo episódio ou determinada lei ocasiona –
como é o caso – perda que só a muito custo pode
ser reparada."
A Emenda nº 2, também de autoria do
Senador Wilson Gonçalves, é de teor quase idêntico,
e objetiva reabrir o prazo previsto no mesmo artigo
21 da Lei nº 4.119, de 27-8-52, para as pessoas
compreendidas no artigo 2º, inciso VII, do Decreto nº
53.454, de 21 de janeiro de 1964.
Ambas as emendas visam a reabrir prazos
para pessoas que, inadvertidamente, deixaram de
aproveitar-se de benefícios legais. Emendas e
projetos dêsse tipo são muito freqüentes na prática
parlamentar e não causam maiores prejuízos.
Acontece, entretanto, que, no caso vertente, o
prazo de que se ocupam as emendas já foi reaberto
pelo Decreto-lei nº 529, de 11 de abril de 1969, sem
que os titulares do direito que se deseja precatar
dêle se utilizassem. Por êsse motivo não podemos
acolher as emendas, em que pêse aos altos
propósitos do seu eminente autor.
Concluímos, assim, nosso parecer favorável
ao projeto e contrário às Emendas nºs 1 e 2,
apresentando as seguintes emendas que visam a
expungi-lo das falhas evidenciadas.
EMENDA Nº 1-CCJ
Suprima-se o § 2º do art. 19.
EMENDA Nº 2-CCJ
único.

Suprima-se o art. 38 e respectivo parágrafo
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EMENDA Nº 3-CCJ
Suprima-se o art. 39.
EMENDA Nº 4-CCJ
Dê-se ao § 2º do art. 40 a seguinte redação:
"§ 2º – Presidirá à eleição um representante
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, por
êle designado, coadjuvado por um representante da
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da
Educação e Cultura."
EMENDA Nº 5-CCJ
único.

Suprima-se o art. 42 e respectivo parágrafo
EMENDA Nº 6-CCJ
Suprima-se o art. 36.
EMENDA Nº 7-CCJ

agora ao nosso exame para apreciação das
emendas que lhe foram oferecidas pelo ilustre
Senador Wilson Gonçalves e pela douta Comissão
de Constituição e Justiça.
Aprovado em 25-8-70 pela Câmara dos
Deputados, o projeto – que resultou da aprovação
de Substitutivo da Comissão de Educação e
Cultura daquela Casa – chegou ao Senado em 278-70. Um mês depois, em 29-9-70, já contavam
com pareceres favoráveis das Comissões de
Legislação Social e de Finanças quando foi ao
Plenário, onde recebeu as Emendas de nº s 1 e 2,
de autoria do Senador Wilson Gonçalves. Dois
meses

Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:
"Art. 43 – O Poder Executivo, dentro de noventa
dias, baixará os atos necessários à execução da
presente Lei."
Sala das Comissões, 27 de novembro de
1970. – Antônio Carlos, Presidente em exercício –
Carlos Lindenberg, Relator – Guido Mondin –
Bezerra Neto – Milton Campos – Clodomir Millet –
Arnon de Mello – Carvalho Pinto, com restrições.
PARECER
Nº 175, DE 1971

27-11-70, a

Comissão de

Constituição e Justiça, estudando o projeto e as
emendas, concluiu pela apresentação de 8 (oito)
emendas.

Suprima-se o art. 37.
EMENDA Nº 8-CCJ

após, em

Apreciando

o

mérito

da

matéria,

esta

Comissão de Legislação Social se manifesta:
a) Contra as Emendas nº s 1 e 2, de autoria
do

Senador

Wilson

Gonçalves,

diante

das

informações prestadas pelo Gabinete do Sr.
Ministro da Educação e Cultura ao Gabinete Civil
da

Presidência

da

República

para

Assuntos

Parlamentares, no sentido de que a reabertura do
prazo para requerer o registro de Psicólogo não se
justifica, uma vez que êsse prazo já vigorara por
seis meses a contar da data da Lei nº 4.119, de

27-8-62, e fôra depois reaberto por mais dois
da Comissão de Legislação Social, sôbre o meses através do Decreto-lei nº 529, de 11-4-69.
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1970.
Conseqüentemente, as pessoas que não haviam
Relator: Sr. Franco Montoro
tomado conhecimento da Lei nº 4.119, de 1962,
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
ora submetido à nossa apreciação já fôra examinado por dificuldades de comunicação, tiveram
por esta Comissão, que, em 22 de setembro de oportunidade de informar-se da reabertura dos
1970, se pronunciou favoràvelmente à sua
referidos prazos através do citado Decreto-lei de
aprovação, nos têrmos do Parecer nº 650, de 1970,
relatado pelo ilustre Senador Duarte Filho. Retorna 1969.
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b) Contra a Emenda nº 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, que visa à supressão do art.
42 e respectivo parágrafo único do projeto, porque,
segundo informam as associações de classe em
ofícios dirigidos a esta Comissão, ao permitir que o
Conselho Federal de Psicologia possa funcionar
provisòriamente na cidade do Rio de Janeiro, a lei
estará possibilitando que aquêle órgão seja
inicialmente integrado por psicólogos de outros
Estados, principalmente do Rio de Janeiro, de São
Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais,
onde se concentra o maior número dêsses
profissionais. Até porque seria difícil integrar êsse
organismo apenas com psicólogos de Brasília ou
Goiânia, que são em número reduzido por enquanto.
De mais a mais, não nos parece válido afirmar que
venha a ocorrer com êsse Conselho "o que vem
ocorrendo com vários outros órgãos, que criam
raízes naquela metrópole (Rio de Janeiro) e não se
transferem nunca mais", já que a permissão para o
funcionamento do órgão na antiga Capital federal é
por tempo determinado (5 anos), findo o qual "e não
efetivada a transferência, serão nulos daí por
diante quaisquer atos praticados pelo referido
Conselho".
c) Contra a Emenda nº 6, tambem
da Comissão de Constituição e Justiça, que
visa a suprimir o art. 36 do projeto, dispositivo
que obriga as emprêsas, associações profissionais
e científicas e instituições de qualquer natureza
que mantenham serviços de psicologia, em
qualquer de suas modalidades, a inscrever-se
no
cadastro
do
Conselho
Regional
de
Psicologia da respectiva jurisdição. Porque o

art. 36 do projeto e a própria razão de ser dos
Conselhos de Psicologia. É a obrigatoriedade do
cadastramento das emprêsas que mantenham
serviços de psicologia que tornará possível aos
Conselhos orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício
da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da
classe, conforme determina o artigo 1º do projeto, in
fine. Não haveria razão para a existência de um
organismo com características como as previstas
para o Conselho Federal de Psicologia se não
dispusesse êle da possibilidade de cumprir fielmente
as obrigações que lhe são atribuídas pela própria lei
que o cria.
d) Não há objeções quanto às restantes
emendas da douta Comissão de Constituição e
Justiça, ou seja, as Emendas números 1, 2, 3, 4, 7 e
8. Poderiam ser aprovadas, pois, a rigor, as medidas
que preconizam não alteram bàsicamente o disposto
no projeto original.
Entretanto, considerando que a aprovação de
qualquer emenda a esta altura iria implicar na volta
do projeto à Câmara dos Deputados, com a
conseqüente demanda de mais tempo para a
transformação da matéria em lei;
considerando que o projeto aprovado por
aquela Casa do Congresso foi elaborado à base de
um anteprojeto de lei que surgiu do trabalho de uma
Comissão Interministerial (Ministérios de Educação e
Cultura, da Saúde e do Trabalho e Previdência
Social); e, finalmente,
considerando que o projeto de lei
que
cria
os
Conselhos
Federal
e
Regionais
de
Psicologia
se
arrasta
no
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Congresso Nacional desde o ano de 1966, com
graves prejuízos para as atividades dos psicólogos,
porque não contam com um organismo que possa
"zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina da classe";
opinamos no sentido da rejeição de tôdas as
emendas, para manter-se o projeto tal como foi
aprovado pela Câmara dos Deputados, a fim de que
possa ràpidamente transformar-se em lei e produzir
os efeitos que dela se espera. Posteriormente, se fôr
o caso, a lei poderá ser melhorada através de outros
projetos, mas sem se impedir o funcionamento da
autarquia que aqui se está pretendendo criar.
É o nosso parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1971. –
Heitor Dias, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência – Franco Montoro, Relator – Eurico
Rezende – Benedito Ferreira, com restrições.
PARECER
Nº 176, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 31, de 1970.
Relator: Sr. Franco Montoro
Retorna ao exame desta Comissão, face à
apresentação de duas emendas em Plenário (nºs 1 e
2) e de oito emendas na Comissão de Constituição e
Justiça (nºs 1-CCJ a 8-CCJ), o projeto de lei que "cria
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Psicologia, e dá outras providências".
2. As Comissões de Constituição e Justiça e
de Legislação Social opinaram contràriamente às
emendas nºs 1 e 2, de Plenário, de autoria do
Senador Wilson Gonçalves, pois reabrem prazo que
já vigorara, por seis meses, a contar da data da Lei
nº 4.119, de 27-8-62, e depois reaberto, por mais

dois meses, pelo Decreto-lei nº 529, de 1969.
Acompanhamos êsse parecer, opinando,
também, pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2 de
Plenário.
3. Em nosso pronunciamento perante a
Comissão de Legislação Social, opinamos
contràriamente às Emendas nº s 5-CCJ e 6-CCJ,
por razões de ordem técnica e pela rejeição de
tôdas as demais, "considerando que a aprovação
de qualquer Emenda a esta altura iria implicar na
volta do projeto à Câmara dos Deputados, com a
conseqüente demanda de mais tempo para a
transformação da matéria em lei; considerando
que o projeto aprovado por aquela Casa do
Congresso foi elaborado à base de um anteprojeto
de lei que surgiu do trabalho de uma Comissão
Interministerial (Ministério da Educação e Cultura,
da Saúde e do Trabalho e Previdência Social) e,
finalmente, considerando que o projeto de lei que
cria os Conselhos Federal e Regionais de
Psicologia se arrasta no Congresso Nacional
desde o ano de 1966, com graves prejuízos para
as atividades dos psicólogos, porque não contam
com um organismo que possa "zelar pela fiel
observância dos princípios da ética e disciplina da
Classe".
Entendemos, assim, deva ser mantido o
projeto tal como foi aprovado pela Câmara dos
Deputados, a fim de que possa, ràpidamente,
transformar-se em lei e produzir os efeitos que dela
se espera. Posteriormente, se Pôr o caso, a lei
poderá ser melhorada através de outros projetos,
mas sem se impedir o funcionamento do órgão que
se pretende criar.
4. Ante o exposto e tendo em vista a
inexistência, nas emendas, de aspecto financeiro
que possa interessar ao exame desta Comissão,
acompanhamos os pareceres anteriores, opi-
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nando pela rejeição de tôdas as emendas
apresentadas.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– João Cleofas, Presidente – Franco Montoro,
Relator – Virgílio Távora – Saldanha Derzi – Amaral
Peixoto – Fausto Castello-Branco – Geraldo
Mesquita – Wilson Gonçalves – Celso Ramos –
Milton Trindade – Lourival Baptista – Ruy Santos.
PARECER
Nº 177, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1970, a
fundação de sindicatos e federações rurais no
Estado da Guanabara e no Distrito Federal, e dá
outras providências.
Relator: Sr. Clodomir Millet
O projeto, ora submetido à nossa consideração,
é de autoria do nobre Senador Bezerra Neto e tem por
escopo regular a fundação de sindicatos e federações
rurais no Estado da Guanabara e no Distrito Federal.
Ao justificá-lo, seu ilustre autor alinhou, dentre
outros, os seguintes argumentos:
"O Decreto-Lei nº 789, de 26 de agôsto de
1969, em seu artigo 3º, estabeleceu que sòmente
seriam reconhecidos, a partir de sua vigência, um
sindicato de trabalhadores rurais e outro de
empregadores, sem especificação de profissão ou
atividade, para a mesma base territorial.
Como se vê, foi estabelecida a unidade
sindical para cada base territorial, entendendo-se
como base mínima a do município que é a divisão
comum dos Estados e Territórios.
Acontece,
porém,
que
tanto
o
Estado
da
Guanabara
como
o
Dis-

trito Federal não se dividem em municípios e sim em
regiões administrativas.
O fato tem impedido que nessas unidades se
funde mais de um sindicato, o que torna impossível a
organização das respectivas federações sindicais,
pois o artigo 534 da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943) exige, para tanto, o mínimo de cinco
sindicatos.
O projeto visa, pois, a remover, essas
dificuldades, equiparando a região administrativa ao
município, para os efeitos que declara, e reduzindo
para três o número de sindicatos fundadores da
Federação, visto como é indispensável assegurar
representação condigna a tão importantes Unidades
da República."
Ressalta, do exposto, que o decreto
mencionado, ao regulamentar a criação de sindicatos
e federações rurais, não levou em conta a situação
peculiar das unidades federativas, abrangidas pelo
projeto.
A proposição visa a sanar tal lacuna,
equiparando, nos casos do Distrito Federal e do
Estado da Guanabara, unidade administrativa a
município. Reduz, de 5 para 3, do mesmo passo, o
número mínimo exigido por lei para a formação de
federações rurais.
Do ponto de vista da técnica legislativa, a
redação do art. 1º do projeto nos parece um tanto
imprecisa. Entretanto, como a matéria será
submetida à Comissão de Legislação Social, que
deverá examinar-lhe o mérito, a matéria certamente
merecerá a atenção daquela Comissão.
A
proposição
não
nos
parece
conter qualquer eiva de inconstitucionalidade,
tampouco
se
nos
afigura
injurídi-
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ca, pelo que lhe damos parecer favorável.
Sala das Comissões, 8 de julho de 1970. –
Petrônio Portella, Presidente – Clodomir Millet,
Relator – Carvalho Pinto – Adolfo Franco – Carlos
Lindenberg – Guido Mondin – Bezerra Neto.
PARECER
Nº 178, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1970.
Relator: Sr. Orlando Zancaner
O Projeto em exame foi submetido à
deliberação do Senado Federal pelo Senador
Bezerra Neto, com o objetivo de suprir deficiência do
Decreto-lei nº 789, de 26 de agôsto de 1969, o qual,
ao estabelecer em seu art. 3º que sòmente seria
reconhecido um sindicato de trabalhadores e outro
de emprêgadores, sem especificação de profissão ou
atividade, para a mesma base territorial, não previu
os casos especiais do Distrito Federal e do Estado
da Guanabara.
E explica:
"...tanto o Estado da Guanabara como o
Distrito Federal não se dividem em municípios e sim
em regiões administrativas.
O fato tem impedido que nessas unidades se
funde mais de um sindicato, o que torna impossível a
organização das respectivas federações sindicais,
pois o artigo 534 da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943) exige, para tanto, o mínimo de cinco
sindicatos.
O Projeto visa, pois, a remover essas
dificuldades equiparando a região administrativa
ao município, para os efeitos que declara, e
reduzindo para três o número de sindicatos
fundadores da Federação, visto como é
indispensável assegurar representação condigna

a tão importantes Unidades da República."
A Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa, aprovando parecer do ilustre Senador
Clodomir Millet, concluiu pela juridicidade e
constitucionalidade, indo esta, em seguida, à
Comissão de Legislação Social, a qual, na época,
entendeu, "por ser da proposição; praxe, nesses
casos, solicitar, antes de emitir pronunciamento
definitivo, a audiência do Ministério do Trabalho e
Previdência Social".
Acontece, porém, que o Ministério do Trabalho
e Previdência Social, não obstante a solicitação
constante do Ofício nº CLS/117/70, de 18-8-70,
reiterada no Ofício nº CLS/133/70, de 30-9-70, até o
presente, não manifestou seu ponto de vista
relativamente ao assunto.
Se a lacuna existe e precisa ser sanada, não
há como negar seja o projeto oportuno e
conveniente.
Assim, tendo em vista a advertência da
Comissão de Constituição e Justiça, somos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 17, de
1970, na forma do seguinte.
Substitutivo
Regula a fundação de sindicatos e federações
rurais no Estado da Guanabara e no Distrito Federal,
e dá outras providências.
Art. 1º – Constituem bases territoriais, para os
fins previstos no artigo 3º do Decreto-lei nº 789, de 288-69, as Regiões Administrativas em que estão
divididos o Estado da Guanabara e o Distrito Federal.
Parágrafo único – No caso das Unidades
Federais referidas neste artigo, fica reduzido para
três (3) o número mínimo de sindicatos exigidos para
a formação de federações.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 3º – Revogam-se as disposições em
PARECER
contrário.
Nº 180, DE 1971
Sala das Comissões, 2 de junho de 1971 –
Franco Montoro, Presidente – Orlando Zancaner,
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Relator – Paulo Tôrres – Benedito Ferreira.
o Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1971, que
declara de utilidade pública a Sociedade Artística
PARECER
Villa Lobos, com sede em Petrópolis, Estado do Rio
Nº 179, DE 1971
de Janeiro.
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1970.
Relator: Sr. José Sarney
O Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1970, que
trata da fundação de sindicatos e federações rurais,
na forma do disposto no art. 3º do Decreto-lei nº 789,
de 28 de agôsto de 1969, situando o problema face
aos casos especiais do Estado da Guanabara e
Distrito Federal, volta a esta Comissão, tendo em vista
o substitutivo oferecido pela Comissão de Legislação
Social, para os fins previstos no art. 101 do Regimento
Interno desta Casa.
Considerando-se que o substitutivo apresentado
visa, pura e simplesmente, corrigir pequenos defeitos
no que concerne à técnica legislativa, atingindo,
assim, apenas a forma, sem qualquer implicação
quanto à essência do Projeto, nada temos a opor
relativamente à sua constitucionalidade.
Todavia, para melhor ajustá-lo aos fins a que
se propõe, oferecemos a seguinte:
SUBEMENDA Nº 1-CCJ
Ao Substitutivo da Comissão de Legislação
Social:
Acrescente-se no art. 1º após a expressão
"Regiões Administrativas", a palavra "rurais".
É o parecer.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– Daniel Krieger, Presidente – José Sarney, Relator
– Gustavo Capanema – Emival Caiado – Nelson
Carneiro – Helvídio Nunes – Wilson Gonçalves.

Relator: Sr. Helvídio Nunes
Com o Projeto nº 21, de 1971, o Senhor
Senador Vasconcelos Torres propõe seja a
"Sociedade Artística Villa Lobos", com sede na
cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro,
declarada de utilidade pública. Instrui a proposição
com cópia dos Estatutos da Sociedade, balancete do
exercício de 1970, relação de sócios fundadores e
vários impressos contendo a programação dos
concertos realizados no período de 31 de janeiro de
1970 – data do concêrto inaugural – a 7 de
dezembro do ano p. findo, num total de (16)
dezesseis, os quais contaram sempre com a
participação de artistas da mais alta expressão da
música erudita, muito dêles com projeção
internacional.
Ao apreciar o PLS nº, 20, de 1970, no
qual se propõe seja reconhecido de utilidade
pública o "Grupo de Promoção Humana", do
município de Nova Friburgo, também do Estado do
Rio, esta Comissão, acolhendo parecer do ilustre
Senador Nelson Carneiro, entendeu que o
não-cumprimento de qualquer das exigências
constantes da legislação pertinente à espécie,
importará em omissão capaz de determinar a sua
rejeição.
Para bem situar a posição adotada, vale
transcrever:
"Não sustento que o Congresso esteja
obrigado à regulamentação fixada por ato
exclusivo do Poder Executivo. Mas, no
caso, acredito que seria da maior utilidade
que o Poder Legislativo, salvo casos ex-
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cepcionais, não fôsse mais generoso do que o
Executivo, na declaração de utilidade pública, sob pena
de criarmos uma dualidade de orientação, que nem os
defensores da competência concorrente advogam."
E conclui:
"Assim, se esta Comissão não entender que
tais exigências poderão ser cumpridas pelo nobre
autor da proposição perante as Comissões de
Educação e Cultura e de Finanças, a que está
distribuído, meu voto, no mérito, é pela rejeição do
Projeto, salvo melhor juízo."
(Do voto do Senador Nelson Carneiro, anexo
ao Parecer nº ...... (CCJ), aprovado em Sessão de
26-6-71.)
Considerando que, também no caso em
exame, expressas recomendações legais (Lei nº 91,
de 1931, e Decretos nºs 50.517, de 1961, e 60.931,
de 1967), no que concerne à documentação exigida,
deixaram de ser cumpridas, opinamos pela rejeição
do Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – Nelson Carneiro – José Sarney – Wilson
Gonçalves – Emival Caiado – Gustavo Capanema.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
expediente lido vai à publicação.
Sôbre a mesa, indicação que vai ser lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO

to Sena, Ruy Carneiro e Danton Jobim, para que
Vossa Excelência possa indicar o representante da
bancada do Movimento Democrático Brasileiro no
Senado Federal à reunião conjunta das Comissões
Política e Econômica do Parlamento LatinoAmericano, a inaugurar-se no próximo dia 4 de julho,
em Santiago, República do Chile.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.ª
meus protestos de elevada estima e consideração. –
Nelson Carneiro, Líder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
– Designo o primeiro da lista, Senador Adalberto
Sena.
Há requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1ºSecretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 116, DE 1971
Nos têrmos do art. 281 do Regimento
Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1971,
de minha autoria, que dispõe sôbre a criação da
Ordem dos Jornalistas do Brasil, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 1º de julho de 1971. –
Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO
Nº 117, DE 1971

Nos têrmos do disposto no art. 370 do
Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1967, que
Brasília, 29 de junho de 1971 disciplina a atividade das cooperativas, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Exmo. Sr. Senador Petrônio Portella
Sala das Sessões, 1º de julho de 1971. –
DD. Presidente do Senado Federal
Flávio Brito.
Tenho
a
honra
de
encaminhar
os
O
SR.
PRESIDENTE
(Petrônio
nomes
dos
nobres
Senadores
Adalber- Portella): – Os requerimentos, após puOf. nº 11/71
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blicados, serão incluídos na Ordem do Dia.
terno, para o Ofício nº S-22, de 1971, do Govêrno do
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de Estado do Ceará.
requerimentos de dispensa de interstício.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
São lidos e aprovados os seguintes:
Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
REQUERIMENTO
requerimento será votado após a Ordem do Dia, nos
Nº 118, DE 1971
têrmos regimentais.
Passa-se à Hora do Expediente.
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
Nos têrmos do § 5º do art. 184 do Regimento
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 22, Interno, serão atendidas as inscrições para a Sessão
de 1971, que dispõe sôbre alterações introduzidas Ordinária de ontem, que deixou de ser realizada
no Quadro do Pessoal do Departamento de Policia em virtude da convocação de Sessão Conjunta
Federal, a fim de que figure na Ordem do Dia da do Congresso Nacional para às 15 horas e 30
Sessão seguinte.
minutos.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Guido Mondin.
Senador Carlos Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG (lê o
REQUERIMENTO
seguinte discurso.): – Sr. Presidente, Srs.
Nº 119, DE 1971
Senadores, o mundo inteiro foi ontem abalado com
a notícia dolorosa da morte dos três astronautas
Nos têrmos do art. 314 do Regimento Interno,
requeremos dispensa de interstício e prévia russos, cujo acontecimento trágico todos nós
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do deploramos. Não apenas os sem Deus estão
Senado nº 51, de 1971, que concede aumento de consternados, mas especialmente aquêles que,
vencimentos aos funcionários da Secretária do fugindo ao materialismo, consideram a pessoa
Senado Federal, a fim de que figure na Ordem do humana como um ente digno de todos os cuidados
que lhes preservem a vida terrena e ofereçam
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. – possibilidades de uma tranqüila vida superior e
Filinto Müller – Nelson Carneiro.
eterna.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Depois de uma longa viagem de 23 dias
Os projetos a que se referem figurarão na Ordem do no espaço sideral imponderável, batendo todos
Dia da próxima Sessão.
os recordes e colhendo os mais preciosos dados
Sôbre a mesa, outro requerimento que vai ser e observações científicas, já pràticamente vitoriosos,
lido pelo Sr. 1º-Secretário.
a serviço de sua pátria, da ciência e da humanidade,
É lido o seguinte:
foram encontrados serenamente mortos, como
se tranqüilos dormissem, cônscios do dever
REQUERIMENTO
cumprido.
Nº 120, DE 1971
Voluntários,
certamente
não
contavam
com
o
fim
trágico
que
os
surpreendeu,
Requeiro
urgência,
nos
têrmos
conhecessem
o
risco.
do art. 374, alínea b, do Regimento In- embora
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São, sem dúvida, autênticos heróis sacrificados à
ciência, à ambição humana de cada vez melhor
conhecer o universo para desvendar-lhe os mistérios.
Heróis de sua pátria, na ânsia da porfia da grandeza,
do poder, do domínio entre os povos, seja como fôr,
têm a solidariedade na dor em que todos os povos se
irmanam neste instante pelo seu desaparecimento,
deixando meninos na orfandade, viúvas, mães e pais
chorando sua ausência definitiva.
Manifesto aqui meus sentimentos de pesar, de
tristeza, pelo desaparecimento inesperado dos três
heróis astronautas russos que, mesmo morrendo,
deixaram escrito seu trabalho, suas observações,
para que outros sobrevivam.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Pois não.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª externa, neste
momento, o pensamento de tôda a Bancada.
Realmente, o mundo inteiro lamenta o sacrifício
dêsses três heróis que, a serviço da técnica,
estavam buscando descobrir outros mundos para
grandeza da própria humanidade.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com
prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Neste
momento V. Ex.ª traduz o pesar do Movimento
Democrático Brasileiro pelo triste desfêcho da
magnífica e duradoura experiência que há de
perdurar através dos tempos, levada a efeito pelos
cientistas que buscam, por todos os meios, como V.
Ex.ª acentuou, devassar outros mundos em proveito
da humanidade.

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, Senador Nelson Carneiro, que
incorporo, também, ao meu discurso.
Que o Criador os receba em seu seio bendito
são nossas esperanças e nosso rôgo. Aos
representantes da URSS, acreditados no nosso País,
nossas sinceras condolências.
Sr. Presidente; o assunto para o qual estava
inscrito é o de que passo a tratar neste instante.
(Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última
semana, tive oportunidade de apresentar, para
apreciação desta Casa, um Projeto de Lei, que
tomou o nº 54, dispondo sôbre a filiação dos
empregadores rurais como segurados facultativos do
INPS.
Acompanhando o projeto, está a justificação
regimental e a legislação citada.
Como a iniciativa interessa a milhões de
brasileiros, que, longe dos olhos, espalhados pelo
interior
desta
grande
Pátria
têm
ficado
constantemente longe do coração dos homens
responsáveis pela Ordem Social do País, entendi
focalizar, neste Plenário, o assunto, para adicionar à
justificação apresentada mais algumas das razões
que determinam meu inusitado interêsse pela
matéria.
(Interrompendo a leitura.)
Estou informado, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, de que S. Ex.ª o nobre Senador Nelson
Carneiro já deu parecer favorável a êsse projeto, que
se encontra aguardando o julgamento da própria
Comissão. Agradeço a S. Ex.ª a presteza com que
proferiu
êsse
parecer,
compreendendo
perfeitamente, assim, o interêsse dêste projeto que
vai atender a milhões de brasileiros até hoje
afastados da Previdência Social.
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O SR. NELSON CARNEIRO: – Dá V. Ex.ª
licença para um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muito
prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Cumpri,
apenas, o dever de corresponder ao desejo de V.
Ex.ª de assistir uma classe até hoje afastada da.
Previdência Social, mas principalmente para
corresponder ao nobre esfôrço de V. Ex.ª, que é,
sem dúvida, uma das mais respeitaveis figuras desta
Casa e da vida pública do País.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço a
bondade de V. Ex.ª, Senador Nelson Carneiro.
(Retomando a leitura.)
Não é demais relembrar, e o farei em tôdas às
oportunidades, que tendo S. Ex.ª, o Sr.º General
Emílio Garrastazu Médici, no seu discurso de posse
como Presidente da República, feito profissão de fé
de homem do campo, vem cumprindo e até
excedendo o que se propôs realizar pela integração
real do lavrador na comunidade brasileira,
proporcionando-lhe
acesso
aos
meios
de
desenvolvimento, garantias e benefícios, já há muito à
disposição de tôdas as demais classes trabalhadoras.
É justo proclamar-se que jamais, neste País,
se fêz tanto pela agropecuária como no atual
govêrno, cujo Chefe, vindo do campo, reconhece e
respeita o trabalho sempre indômito do lavrador pela
grandeza da Pátria, e, por isso mesmo, o coloca nas
suas preocupações, no mesmo nível das demais
classes produtoras.
Seria repetir demais, alinhar aqui tôdas
as providências tomadas no sentido do cumprimento
da palavra espontâneamente empenhada por
S. Ex.ª. Por isso recordo apenas a Lei Complementar
nº 11 de 25 de maio último, que instituiu o
"Programa de Assistência ao Trabalhador Rural",

cujo ato só por si justificaria e consagra um
govêrno.
Eram
milhões
de
trabalhadores,
sem dúvida em maior número do que os das
demais categorias profissionais existentes, que
continuavam ignorados, como se não fôssem
criaturas humanas como nós, com as mesmas
necessidades, subordinados à mesma Constituição,
ao mesmo Govêrno, com a diferença de
permanecerem isolados da civilização, trabalhando,
produzindo, para alimentar os beneficiados das
cidades que tantas vêzes os esquecem e muitas os
ridicularizam.
A citada Lei integrou na Previdência avulsa.
Porém, os empresários rurais, proporcionando-lhes
os benefícios e garantias de que já gozavam tôdas
as outras classes operárias, corrigindo assim a
anomalia existente, a flagrante desigualdade, a
profunda injustiça.
Acontece, entretanto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que todos os empregadores, inclusive
classes liberais também, fazem parte da Previdência
Social, obrigatória, voluntária ou avulsa. Porém, os
empresários rurais, ou seja, os fazendeiros, os
criadores,
os
hortigranjeiros,
enfim,
os
agropecuaristas que dirigem suas propriedades, que
empregam seu esfôrço, sua inteligência, seu dinheiro
no amanho da terra, produzindo alimentos para as
gentes das cidades, permanecem excluídos de
quaisquer benefícios de Assistência Social.
É bem verdade que a Lei nº 4.214, de 2 de
março de 1963 – Estatuto Rural –, em seu artigo
161, facultava aos empresários rurais inscrever-se
relação aos contribuintes facultativos, INPS, o que
não chegou a ser executado, ao que me conste, nem
com relação aos contribuintes facultativos nem com
relação aos obrigatórios, quer fôssem empregadores
ou empregados. Eu, pessoalmente, na época,
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pelo menos por duas vêzes, procurei a Delegacia do
IAPI no nosso Estado para inscrever meus
empregados, e sempre obtive como resposta:
aguardamos instruções. Tive mesmo a promessa de
que logo viessem as instruções seria avisado, o que
jamais aconteceu. É exato que, pelo referido Estatuto
Rural, todos os empregadores rurais estavam
compreendidos na Previdência Social.
O Decreto-lei nº 276, de 28 de fevereiro de
1967, no entanto, ao alterar algumas disposições da
citada Lei nº 4.214, de 1963, modificou, o sistema,
tirando do IAPI a competência para a prestação da
assistência médico-social rural. Acontece que, ao dar
nova redação aos artigos 158 e 160 do Estatuto do
Trabalhador Rural, só incluiu, como "beneficiários"
da previdência social rural, na qualidade de
"segurados", os pequenos produtores rurais,
cultivadores ou criadores, diretos e pessoais,
definidos em regulamento (art. 160, item I). O
regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.554, de
1967, em seu art. 39, item I, letra b, por sua vez
considera "segurado" o proprietário, o arrendatário, o
empreiteiro, o tarefeiro, o parceiro e outros
cultivadores e criadores diretos e pessoas, sem
empregados, ou que os utilizem em número igual ou
inferior a quatro (4).
Essa definição, como é óbvio, deixou de lado
grande número de pessoas, justamente os
agropecuaristas, que voltaram a não ter qualquer
amparo previdenciário.
A Lei Complementar nº 11, de 25 de maio
de 1971, que institui o "Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural", finalmente, pelo seu
art. 37, revogou todo o Título IX da Lei nº 4.214,
de 1963, que compreende os artigos acima
citados e definiu, como "beneficiários" do
Programa, os "trabalhadores rurais", entre os quais,

"o produtor, proprietário ou não, que sem
empregados,
trabalhe
na
atividade
rural,
individualmente ou em regime de economia familiar,
assim entendido o trabalho dos membros da
família indispensável à própria subsistência e
exercido em condições de mútua dependência e
colaboração".
Completamente excluídos, portanto, todos os
"empregadores rurais" que se utilizam de mão-deobra rural.
Sempre se disse em nosso País que ao
homem do campo deveria ser levada a assistência
previdenciária, vez que também é brasileiro, como
todos os demais.
E isso efetivamente foi feito, como já dito,
inclusive sob forma totalmente nova, realmente de
"segurança social", pela primeira vez adota- – se é
justo
abandonar-se,
sem
qualquer
vínculo
contributivo por parte do trabalhador, providência tão
esperada e ansiada, aplaudida por todos e por nós,
apoiada com entusiasmo.
Ora, é bom indagar, na ocasião em quer
amparo previdenciários, os "em Legislação Social,
introduzindo-se um nôvo conceito, que é o de
"segurança social" – amparo ao ser humano sem
vínculo contributivo do mesmo – se é justo
abandonar-se sem qualquer amparo previdenciário
os "empregadores rurais", numerosos em todo o
País, e que dão emprêgo a grande número de
famílias? É óbvio que não.
Não fôsse a iniciativa, a coragem do
empregador-fazendeiro de se isolar na mata para
conquistá-la e formar sua Fazenda, é evidente que o
operário rural não teria meios de subsistência.
Todos os empregadores dos outros ramos de
atividades, vivendo no confôrto das cidades,
desfrutam tudo quanto a civilização lhes proporcio-
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na e a suas famílias, inclusive os benefícios da
Previdência Social. Seu trabalho, suas iniciativas se
desenvolvem nesse ambiente, concorrendo para a
grandeza da Pátria.
Entretanto, quem lhes proporciona os
elementos que nutrem seu físico e mantém a vida é
o homem que preferiu o campo. A máquina, sem o
produto extraído do cultivo da terra bendita, não
alimenta ninguém.
Formar uma fazenda é, sem dúvida,
empresarialmente falando, o mesmo que constituir
uma indústria em qualquer circunvizinhança da
cidade.
A diferença está em que, nesta, há confôrto,
há todos os meios e facilidades oferecidos pela
civilização.
Naquela, nem sempre há, ao menos, meios de
comunicações. O isolamento, o desconfôrto, são,
seus companheiros habituais. A luta é indômita para
vencer a mataria, as feras, os peçonhentos, os
insetos, as pragas, os animais predadores, as
endemias, as doenças e pestes que atacam o
homem e a criação, as ervas daninhas, as enchentes
e as sêcas inesperadas, representando a destruição
das lavouras e rebanhos que custam meses e anos
de trabalho, de restrições, de dedicação, de
recursos, de desconfôrto, de sacrifícios inclusive da
própria família.
Há mais, ainda. A assistência à saúde, à
educação, ou não existe, ou é precaríssima. A
técnica, onde há, é irregular, inconstante,
esporádica, difícil, rara, com a qual a grande maioria
não conta e até desconhece.
Ao revés, entretanto, a cobrança dos avultados
impostos e taxas federais, municipais, estaduais,
autárquicos e sindicais é assídua, constante, inexorável.
Não faltam, também, os espertos intermediários
e comerciantes ou exploradores, extorquindo

nos preços da compra e da venda de produtos e,
muitas vêzes, irresponsáveis propostas das
autoridades encarregadas da ordem pública, da
justiça, da fiscalização, são autores de desumanas
arbitrariedades, extorsões e outros ilícitos em
benefício pessoal.
Não prosseguirei descrevendo a luta cotidiana
dos agropecuaristas, grandes ou pequenos, isolados
em seus sítios ou fazendas, ou mesmo residentes
nas cidades, porque tomaria tempo demais aos
nobres colegas. Creio que o já dito, não por ouvir
dizer, mas, por experiência própria, é o suficiente
para justificar minhas preocupações e meu interêsse
demonstrados na apresentação do projeto a que me
refiro.
Não tenho intenção de novas idéias nem a
veleidade de ser precursor. Quero, sim, que se faça
justiça à mais antiga classe de trabalhadores dêste
País, à qual se deve o início de tudo quanto temos
em todos os setores de atividades, e, sem a qual não
nos manteremos vivos. Merece ela, mais do que
qualquer outra, assistência, amparo, respeito,
admiração, reconhecimento, não como favor ou
benevolência, mas como direito incontestável.
Por tudo isso e por tudo mais, peço o apoio de
V. Ex.ªs, peço que emendem, modifiquem e
aperfeiçoem o projeto, a fim de que no futuro não
encontremos alquebrados lavradores sofrendo as
maiores dificuldades, ou vivendo na miséria e até do
favor público.
Devo esclarecer que o Projeto 54, de nossa
autoria, foi pensado e elaborado com a eficiente
colaboração da Assessoria Técnica desta Casa
através do Dr. Aiman Guerra Nogueira da Gama e do
funcionário de nosso Gabinete Sr. Fernando Silva de
Palma Lima.
Procuramos
atender
todas
as
exigências
da
legislação
própria
e
atri-
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buições que são franqueadas aos parlamentares.
Confesso, entretanto, acho elevada a
contribuição de 16%, bem como reduzida a pensão
máxima prevista, que é de cinco salários mínimos.
Era meu desejo que fôsse de 8% a contribuição,
como acontece com os contribuintes avulsos, e de
dois a dez salários mínimos a pensão.
Ante a legislação providenciaria e nossas
atribuições, preferimos a forma apresentada que
atende a todos os ângulos acautelando a tramitação
do projeto.
Quero, porém, deixar bem claro que sendo S.
Ex.ª o Presidente Emílio Garrastazu Médici, vindo do
campo, tem dado a mais cabal demonstração de seu
permanente interêsse pelos homens que lavram e
cultivam a terra, além de sua sensibilidade a tudo
quando diz respeito ao bem-estar da família
brasileira, cuja proteção ainda agora acaba de
ampliar com a criação da Central de Medicamentos,
através do Decreto nº 68.806 e a Mensagem nº 210
sôbre tóxicos, com os aplausos, apoio e
solidariedade gerais dos Partidos Políticos e de tôda
a Nação.
Não tenho, por isso, dúvida alguma de
que S. Ex.ª não pensa apenas nos operários
rurais e lavradores, pequenos proprietários que
trabalhem familiarmente, em comum, com o
máximo de quatro operários. Não. S. Ex.ª conhece
também o drama dos empregadores rurais,
fazendeiros, estancieiros, lavradores, enfim, que a
desdita, nas suas traiçoeiras modalidades, inclusive
a enganosa inflação, tem levado ao fracasso e à
ruína.
Se não incorporou ainda essa laboriosa
classe de trabalhadores na previdência social,
algum motivo existiria. Como, porém, tem o
Executivo o instrumental necessário para as so-

luções cabíveis, adequadas, equilibradas e justas,
seria para mim elevada satisfação se dêle partisse
uma solução mais apropriada do que a que
propomos, solução ao nível do alto merecimento dos
empresários rurais.
É bom dizer que não legislo, em causa própria
porque já excedi todos os limites de idade.
Sou fazendeiro por índole e por tradição.
Honro-me de sê-lo. Falo por experiência própria,
repito, porque senti, e sinto ainda o drama, vi e assisti
o que disse. Sou fazendeiro não por ter adquirido uma
fazenda, mas, por ter aberto uma fazenda em plena
mataria, nas margens do Rio Doce, da qual cuido há
34 anos, e o trabalho continua.
Não tenho as mãos calosas que caracterizam
o fazendeiro, mas, trago as marcas do impaludismo,
das amebas e outros protozoários que vencemos na
luta. Trago a lembrança nítida das dificuldades, das
angústias sofridas, das restrições que nos
impusemos, eu e minha família, do desconfôrto, dos
sacrifícios, anos após anos.
A matéria não comporta protelações.
Se muitos triunfam, muitos outros se vêm ao
desamparo no fim da vida. Para êstes,
especialmente, é que pedimos o apoio de V. Ex.as e
de tôdas as demais Autoridades, da Imprensa, das
Associações, do Povo, enfim, em nome do direito, do
bom senso, da igualdade, da justiça. Tenho dito.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Tem a
palavra o Sr. Senador Danton Jobim, por cessão do
Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. DANTON JOBIM (lê o seguinte
discurso.):
–
Sr.
Presidente,
poderoso
instrumento de ação social, a imprensa pode
causar grandes males, quando os jornais são
mal orientados, mas pode produzir enormes be-
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nefícios, quando há uma perfeita consciência, por
parte do jornalista, do papel que ela deve
desempenhar no seio da comunidade.
Para que seja responsável, a imprensa tem de
ser livre, como já tive ocasião de afirmar tantas
vêzes, e, sendo livre, tem a chance de acertar e a
possibilidade de errar, porque é obra de homens e
não de anjos.
Quero apresentar hoje ao Senado um
belíssimo exemplo de como o jornalismo se pode
converter numa arma a serviço do povo e, ao mesmo
tempo, num insubstituível colaborador dos governos,
ao apontar as falhas da administração pública,
através de denúncias fundadas e legítimas.
O repórter Demócrito Moura, do Jornal da
Tarde, de São Paulo, vem publicando uma série de
artigos sensacionais, não sensacionalistas, sôbre a
paralisação virtual dos serviços de inspeção das
carnes destinadas ao consumo da população. Essa
paralisação decorre, segundo as reportagens e os
esclarecedores discursos que, sôbre o assunto, vem
fazendo, na Câmara, o brilhante Deputado Freitas
Nobre, da falta de regulamentação do Decreto-lei nº
986, de 1969, que transferiu para o Ministério da
Saúde a fiscalização dos alimentos de origem
animal.
Em seu art. 59, aquêle diploma dispunha que
o Poder Executivo baixaria os regulamentos
necessários à execução da lei; criou-se, então, uma
comissão interministerial para isso, mas, até hoje, os
técnicos dos dois Ministérios não chegaram a
acôrdo.
Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas.
Não as costas do povo, mas dos interessados
em fugir à inspeção rigorosa a que deve sempre
estar sujeito o alimento pôsto à disposição do
consumidor.

Curioso é que hoje isto é válido para o
consumidor estrangeiro, pois rigorosa é a
fiscalização a que se submetem os produtos de
origem animal destinados à exportação. Mas não
para o consumidor brasileiro, que tem de abastecerse, enquanto não se regulamenta o Decreto-lei,
quando menos, com carnes infectadas por doenças
como a enfisematose, a bronquite, a cirrose, a
cisticercose, a tenuicolis, a equinococose, a
estefanurose, a icterícia, a nefrite, a pleurisia, a
pneumonia, a uronefrose, a tuberculose, para falar
dos suínos. Quanto aos bovinos, longa é a lista de
doenças que os afetam comumente. Nos bois para a
exportação, setor em que se exerce sèriamente a
fiscalização federal, para cada 1.000.000 de animais,
vinte mil, aproximadamente, são rejeitados por serem
portadores de moléstias de várias espécies. Mas o
consumidor nacional, êste não tem defesa, ou não a
terá, contra a contaminação, enquanto os doutôres
não resolverem suas pendências e decidirem definir
as atribuições de cada Ministério, determinando quais
os órgãos que vão se encarregar da inspeção.
O Decreto-lei nº 986 entregou-a ao Ministério
da Saúde. Mas, o Govêrno Federal, que baixou tal
Lei, diminui ao mesmo tempo os recursos dêsse
Ministério, que passaram de Cr$ 368.378.500,00, em
69, para Cr$ 316.709.100,00, em 1970, e Cr$
354.451.200,00, em 1971. Leve-se em conta a taxa
de inflação em dois anos e se concluirá que o
orçamento da Saúde, neste vasto hospital que
continua sendo o Brasil, como notou o Deputado
arenista Herbert Levy, vem crescendo ano a ano,
como rabo de cavalo.
Os serviços estaduais de fiscalização e
inspeção estão pràticamente manietados, à espera
de que se resolva no plano federal o problema da
regulamentação do 986.
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Também o Deputado Nadyr Rossetti, do Rio
Grande do Sul, se vem ocupando dêsse problema.
"No ano passado, disse o Sr. Rossetti, de 312.893
bovinos abatidos, as autoridades sanitárias
condenaram, total ou parcialmente: 33.014, por
hidatidose, 20.425, por distomatose, 617, por
tuberculose, 226, por febre aftosa, 397, por cinose e
90, por cisticercose. Entre os suínos, ovinos e aves
abatidos, foram quase os mesmos os altos índices
de condenação, por doenças transmissíveis ao
homem".
E assim conclui o representante gaúcho: "– O
Brasil precisa definir, com urgência, sua política de
saúde, para que o povo não continue correndo êsses
riscos, por inépcia e falta de cuidado do govêrno. A
inspeção sanitária deve atender às necessidades do
abate e consumo, impedindo que carnes
contaminadas cheguem às mesas dos brasileiros. Se
as carnes exportadas para outros países são sadias,
está havendo um tratamento desigual e
antipatriótico de nosso govêrno".
O Ministro da Agricultura, Sr. Cirne Lima,
deu entrevista ao "Jornal da Tarde" sôbre a matéria,
mas a impressão que deixou foi a de que não é
favorável à regulamentação do Decreto-lei nº 986/69,
que transferiu para o Ministério da Saúde a
fiscalização de produtos alimentícios de origem
animal.
Observou o deputado Freitas Nobre que "os
dirigentes dos órgãos estaduais de inspeção acham
que, sem a regulamentação dêsse decreto, é
impossível elevar o padrão dos serviços, já que
ainda não foi definida sua vinculação ao Ministério
da Agricultura ou ao da Saúde. Mas, para o Ministro
Cirne Lima, isso não é motivo para impedir que se
comece logo o melhoramento dos serviços
estaduais de inspeção. Nessa diferença de

opiniões, quem sai perdendo é o povo, que continua
arriscando sua saúde".
Assim, a entrevista do Ministro Cirne Lima
tornou ainda mais confuso o problema, quando
afirmou que pretende estender sua ação a todo o
território nacional, federalizando a inspecção
sanitária dos produtos de origem animal. O fato é
que, "enquanto ficam esperando por essa
federalização, os governos estaduais não irão gastar
dinheiro no reaparelhamento de órgãos que serão
absorvidos pelo govêrno federal".
Nosso objetivo, ao trazer êste problema à
consideração do Senado, é reforçar o honesto e
louvável esfôrço que vem fazendo a imprensa,
destacadamente o Jornal da Tarde de São Paulo,
secundada por brilhantes membros da Câmara dos
Deputados, a fim de atrair a atenção do Govêrno
Federal, especialmente a do Sr. Presidente da
República, para um gravíssimo aspecto de sua
política sanitária, ao qual as autoridades federais se
vêm mostrando indiferentes.
Um ilustre deputado mineiro, o Sr. Fábio
Fonseca, declarou, há dias, que a política de Saúde
está sendo feita "desordenadamente, por diversos
órgãos que atuam paralelamente, visando ao mesmo
fim – a medicina assistencial, deixando-se em segundo
plano a política de prevenção contra as doenças".
Por outro lado, o vice-líder da ARENA na
Câmara, Sr. Cantídio Sampaio, reconheceu que "o
setor de carnes e derivados está precisando de
medidas enérgicas do Govêrno".
Chegou S. Ex.ª a dizer:
"A saúde do povo é um valor tão importante
que até independe de certas formalidades
para serem urgente e rigorosamente enfrentadas.
Quero
crer
que
o
Govêrno
Federal
regulamentará logo êsse decreto. Seja como
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fôr, o govêrno do Estado de São Paulo tomará as
necessárias providências, pois as formalidades não
podem, de maneira alguma, impedir a adoção de
certas medidas que devem ser executadas, doa a
quem doer, mesmo que se transgrida a lei que
precisar ser transgredida."
Vemos, pois, que tão importante e angustiante
é o problema ora trazido a debate que a própria
Liderança da Maioria na Câmara sugere que, se
preciso, para solucioná-lo, a lei federal seja
transgredida.
Não desejamos tanto. O que esperamos é que o
Govêrno Federal cumpra o seu dever, regulamentando
urgentemente o decreto-lei que baixou e desatando as
mãos das autoridades estaduais, a fim de que estas,
por sua vez, possam agir com energia na defesa da
vida a da saúde da população.
Ao terminar estas rápidas considerações sobre
o assunto, congratulamo-nos com o Jornal da Tarde
e o repórter Demócrito Moura pela intensa
repercussão que vai tendo a benemérita campanha
iniciada nas colunas daquele vespertino paulista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ruy Carneiro, por
permuta com o Sr. Senador Ney Braga.
O SR. RUY CARNEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
precisamente no mês de junho de 1970, quando o
Nordeste era fogueira crepitante pela tremenda sêca
que impiedosamente o assolou, quase fazendo
sucumbir pela fome sua população, tive o ensêjo de
realizar uma viagem ao Estado da Paraíba.
Daquela
viagem
trouxe
o
meu
depoimento,
mostrando
os
horrores
da
estiagem,
talvez
uma
das
piores
pro-

vações impostas pela natureza inclemente à nossa
pobre gente.
Agora, chegavam-me as notícias mais
alviçareiras acêrca do excelente inverno de 1971,
considerado um dos melhores, pela regularidade e
abundância das chuvas dadivosas.
Voei à Paraíba e cheguei ao meu velho sertão,
comprovando a realidade do que se proclamava: em
vez de "fornalha ardente", como classificou o grande
Presidente Epitácio Pessoa, ao referir-se ao
Nordeste assolado por uma sêca, encontrei tudo
verde. Safra maravilhosa de milho, feijão, mandioca,
arroz, enfim, tudo muito, e com perspectiva de muito
algodão.
Confesso a minha profunda emoção. Os
meus olhos, que haviam se marejado de lágrimas
diante do cortejo de misérias que observei em junho
do ano passado, se deslumbravam diante daquele
vergel.
Confirmava-se assim o velho aforismo:
"Depois da desgraça vem a bonança".
Procurei então pesquisar, no meio de tanta
felicidade, como o povo a estava desfrutando.
Cheguei então a tomar conhecimento
de que os agricultores, em vários municípios do
interior do meu Estado, já haviam, no seu trabalho
incessante, conseguido até duas colheitas de
milho.
Dentro dêsse quadro estupendo, porém, havia
algo de penoso para nossa gente. A sêca de 1970
destruíra de tal forma as economias dos nordestinos
que, embora tendo abastança em cereais para a
alimentação,
não
dispunham
dos
recursos
pecuniários absolutamente indispensáveis para a
aquisição de roupas, calçados, remédios, enfim, a
complementação necessária para uma condição de
vida humana ao menos razoável.
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Isto despertou a cobiça dos que vivem da
desgraça alheia, pois os que possuem dinheiro fácil
e abundante logo correram para a zona sertaneja, a
fim de comprar-lhes, por preços ridículos, as
colheitas, inclusive para futura entrega.
Êsses aproveitadores desalmados, sentindo a
falta de orientação e de dinheiro do agricultor pobre,
entraram em ação.
Qual seria o remédio para coibir essa
impiedade do avarento e espertalhão? A ação pronta
do Govêrno Federal, através dos órgãos de que
dispõe – SUDENE, Banco do Brasil e Ministério da
Agricultura – estabelecendo o preço mínimo para
garantir a safra produzida com tanto sacrifício e
trabalho.
Para isso, sem fazer favor e querer exaltar
graciosamente, podemos focalizar a ação pronta e
eficaz do Presidente Garrastazu Médici, expressa na
sua presença no Nordeste por ocasião da
calamidade, a fim de pessoalmente determinar as
medidas que se impunham em favor das nossas
populações.
Posteriormente, com a chegada do inverno, S.
Ex.ª há poucos dias, também se transportou ao
Nordeste para poder ver de perto – como eu vi –,
com seus próprios olhos, qual a situação daquela
gente, a fim de, então, tomar as medidas que ora
estou reclamando da Tribuna do Senado.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer,
Senador Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN: – Da Mesa,
estava prestando atenção ao discurso de V. Ex.ª, e,
no instante em que V. Ex.ª fêz referência à
segunda ida do Presidente da República ao Nor-

deste, não resisti à solicitação de um aparte. Há uma
observação que gostaria que todos os brasileiros
fizessem: se algo caracteriza a ação do Govêrno
Revolucionário é a continuidade do seu trabalho. Nós
nos podíamos queixar, há anos, de que muitos
planos válidos esboçados, muitas tentativas, muita
boa-vontade que conhecemos, tudo isto pecou,
principalmente, por falta de continuidade, por falta da
constância que hoje ocorre, e que se faz
característica na administração, podemos dizer, no
Govêrno brasileiro. E a constatação neste momento,
aqui, no plenário da Casa, assume, assim, maior
importância, quando a referência é feita por V. Ex.ª,
Senador Ruy Carneiro, elemento da Oposição.
Precisamente sendo a constatação feita, com
honestidade, com realidade sentida e exaltada por
um homem que está vendo e observando o que se
passa no Brasil, é que nós, os homens da Aliança
Renovadora Nacional, ao ouvirmos de um colega, de
um companheiro de ação militante, de hoste
adversária, confessamos que, a nós isto faz
verdadeiramente um bem. E quero felicitar V. Ex.ª
por êste espírito, por esta compreensão, eis que, na
luta que V. Ex.ª tem mantido em defesa do Nordeste,
e que todos nós testemunhamos, anos a fio,
sentimos que V. Ex.ª se alegra por ver soluções
alcançadas. Quero vir aqui dizer a V. Ex.ª que
prossiga neste entusiasmo e nesta fé, porque –
vamos enfatizar mais uma vez – é característica do
Govêrno Revolucionário a constância na sua ação,
inclusive com a própria presença do Presidente da
República que, ontem, ia verificar em situação difícil
o que ocorria no Nordeste e hoje já se volta para
aquelas regiões, precisamente para constatar o
resultado das medidas tomadas pelo seu Govêrno.
Gosto desta tarde, nobre Senador.
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O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte
do eminente Colega do Rio Grande do Sul, Senador
Guido Mondin. Sou da Oposição e disso me honro.
Pertenço ao MDB, mas sou um homem justo e seria
uma indignidade que eu não reconhecesse os
benifícios que a presença do Presidente da
República, do General Médici, representou para o
Nordeste durante o mês de junho de 1970,
benefícios já proclamados por mim desta tribuna; e
o que representam as medidas tomadas agora, para
que o pobre agricultor e o pobre sertanejo
trabalhador não vejam a sua safra escoar-se por
preço mínimo, em virtude da ação dos
atravessadores. Muito agradecido a V. Ex.ª.
(Retomando a leitura.)
E isso foi ordenado, mas, não obstante o
esfôrço das autoridades governamentais, a política
de preços mínimos ainda não vem alcançando a
finalidade desejada.
Daí, a minha presença nesta tribuna, única
contribuição que poderei dar aos meus irmãos
nordestinos, defendendo o seu bem-estar através de
esclarecimentos sinceros e leais, que servirão para
contribuir com os bons propósitos dos responsáveis
pelos destinos da Nação.
Nestas considerações, procurarei cingir-me
únicamente ao que pude observar na recente viagem
que fiz à Paraíba, quando percorri alguns municípios
sertanejos do meu Estado, que foram duramente
castigados pela sêca de 1970.
Tenho o elevado desejo de tentar mostrar o
desajustamento da linha de ação que a medida de
preços mínimos preconiza com o que na prática se
consegue, pelo menos naquelas plagas.
Essa
política,
sob
a
égide
do
Decreto-lei nº 79, de 19-12-66, e legis-

lação posterior, é orientada pela Comissão de
Financiamento da Produção, porém executada pelas
Agências do Banco do Brasil, em todo o território
nacional.
Pela regulamentação, de alto sentido sócioeconômico, dispõe-se o Govêrno a garantir os
preços mínimos indispensáveis ao reembôlso – aos
agricultores – dos custos de produção, mais uma
margem de lucro, compatíveis com suas atividades:
Os preços estabelecidos por decreto
governamental, alcançando determinados produtos,
como algodão em pluma, amendoim, arroz em
casca, farinha de mandioca, feijão-macaçar, feijãomulatinho, mamona e milho, são no sentido de
defender ou garantir o lucro justo e razoável ao
ruralista que sobreviva das flutuações do mercado,
geralmente baixistas por ocasião de superprodução
ou por influências externas e supervenientes,
originadas, quase sempre, de terceiros interessados
na concentração do ganho.
Para
melhor
esclarecer:
os
famosos
atravessadores.
Acredito que, na Paraíba, a ineficácia da
política de preços mínimos agrava-se pela sua
condição de Estado pobre, por isso, a infra-estrutura
em que deveria assentar-se o sistema é falha.
E êsses fatôres conjunturais, que refogem à
aspiração dos pequenos produtores, para quem se
dirigiu a diretriz de amparo ao homem que busca
a compensação de seu trabalho, concorrem
decisivamente para a distorção observada.
Podem ser citadas como causas principais e
desfavoráveis:
1) a deficiência ou carência de rêde de
armazéns, cujas unidades são localizadas em pontos
distantes dos centros produtores;
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2) a falta de silos próprios para guarda da
produção por parte dos agricultores;
3) a ausência de numerário próprio dos
ruralistas para enfrentar as despesas iniciais de
transporte para transacionar com o Banco do Brasil o
produto que deve ser pôsto em armazém indicado
pelo financiador;
4) a falta de postos intermediários mais
próximos de certas zonas produtoras para baratear o
frete, cujo preço afasta a possibilidade de interêsse
do pequeno produtor à míngua de condições;
5) a ausência de meios financeiros para
aquisição da sacaria destinada ao acondicionamento
do produto, condição sine qua non da operação, a
fim de ser recebida no ato da compra ou do
financiamento pelo Banco.
Como
se
depreende,
tâdas
essas
necessidades imediatas, não sendo cobertas por
financiamento bancário, trazem o desânimo natural
ao pequeno produtor.
Aproveitando a dificuldade flagrante que surge
para o ruralista pobre, aparece a figura daninha do
intermediário para fazer a especulação tão comum e
tão conhecida na comunidade agrícola.
O pequeno produtor, sentindo-se incapaz de
ultrapassar todos os obstáculos, termina sendo
envolvido pela barganha bem arquitetada dos
atravessadores, sedentos por lucros fáceis, e
escorados pelo benefício criado pela Comissão de
Financiamento da Produção. Não lhes é vedada a
operação junto ao Banco, porque muitos dêles são
reconhecidos, pela atividade, como produtores, é
lógico, embora abastados. Quando não precisam
de financiamento ou a venda não lhes convém,
guardam o produto para fazer especulação em
época de maior vantagem.

Nesta altura, por dever de justiça, devo
enaltecer a participação do Banco do Brasil que,
apesar das dificuldades que enfrenta diante das
peculiaridades da região, cumpre rigorosamente,
através da sua rêde de agências, as normas da
Comissão de Financiamento.
Mas, agora, não posso deixar de fazer um
apêlo ao ilustre Presidente Nestor Jost, que tão
sàbiamente dirige aquêle estabelecimento de crédito,
no desempenho de sua missão impulsionadora do
nosso desenvolvimento. Desejo, sinceramente, que o
Banco do Brasil, com a sua plêiade de técnicos para
todos os ramos de atividades humanas, faça um
estudo aprofundado das distorções apontadas e
forneça subsídios à Comissão de Financiamento da
Produção no sentido de reestruturar o sistema de
preços mínimos, cujos reflexos devem ajustar-se às
condições do meio.
Estou informado de que na semana passada o
Diretor Camilo Calazans, que supervisiona a 2ª
Região do Nordeste, se deslocou de Brasília ao
Recife.
Na Capital pernambucana aquêle Diretor do
Banco do Brasil, homem inteligente, estudioso dos
nossos problemas e conhecedor profundo das
necessidades daquela região, pois é sergipano,
promoveu contatos com o General Evandro Souza
Lima, Superintendente da SUDENE, e convocou, no
dia 25 de junho, uma reunião para estudar medidas
que tornem efetiva a política de preços mínimos
na comercialização da safra agrícola da região
nordestina, da mesma tendo também participado
os Secretários de Agricultura dos Estados do
Nordeste, representante do Diretor da Comissão
de Financiamento da Produção e Inspetores
daquele Banco recentemente designados Coordena-
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dores da Política de Preços Mínimos na Região.
Fui informado de que o Banco do Brasil
mandou seus inspetores fazerem essa revista em
todos os Estados onde se impõe o preço mínimo.
(Lendo.)
Naquela reunião, pelo que consegui saber, o
Diretor Camill Calazans anunciou haver o Banco do
Brasil concedido financiamento de Cr$ 2 milhões à
Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará para
aquisição de sacos de juta, já tendo autorizado suas
agências no Nordeste a aprovarem desde logo
propostas de empréstimo para aquisição de até 200
mil sacos, independentemente da audiência da
Direção-Geral do estabelecimento.
As informações prestadas por ocasião do
referido encontro pelos Coordenadores da Política de
Preços Mínimos, que tinham acabado de percorrer
tôda a região, foram as mais animadoras, tanto no
que respeita às estimativas de safra, como no que se
refere às providências adotadas pelas Secretarias de
Agricultura e pela Comissão de Financiamento da
Produção.
Essa notícia é por demais auspiciosa na hora
em que estamos procurando defender os nossos
agricultores da sanha dos atravessadores e já
prenuncia que as nossas palavras neste Plenário
não serão perdidas.
Diante dessas medidas torna-se indiscutível o
empenho que o atual Chefe da Nação tem em
restaurar, por todos os meios, o Nordeste. Para isso
muito poderá concorrer o patriotismo e a lealdade do
seu precioso colaborador, o Presidente do Banco do
Brasil, Doutor Nestov Jost, que, na sua fôrça criadora
de inovação e com o auxílio dos seus assessôres,
contribuirá para dar àquela região o remédio
salvador aos males seculares que fazem do nor-

destino um povo de mão estendida aos seus irmãos
dos Estados desenvolvidos do Sul, sempre que os
fenômenos climáticos os afligem.
É lastimável trazer ao conhecimento desta
Casa fatos como os que estou relatando, quando o
empenho maior do Poder Central é proporcionar todo
o bem social possível aos que cultivam a terra.
Os travessadores, cujos atos já entram no
anedotário popular, contando com os meios e
condições que não possuem os pequenos
produtores, para a série de despesas aqui alinhadas,
exercem sôbre êstes últimos uma verdadeira coação
monetária, em face da precariedade em que se
sentem mergulhados. E o resultado aí está. A
barganha impera e os preços alcançados passam a
ser irrisórios para aquêles produtos em sua primeira
transação intermediária, principalmente os cereais,
que representam maior contingente.
Dessa forma, urge uma reforma do sistema,
tendente a impedir que o intermediário usufrua o
benefício que o Govêrno quis dar ao verdadeiro
ruralista.
Aos técnicos do Ministério da Agricultura, sob
a inspiração do Ministro Cirne Lima, cabe também a
ação redentora para aquela região sofrida.
Êste o meu apêlo, na qualidade de nordestino
interessado em exaltar honestamente os patrióticos
propósitos do preclaro Presidente Emílio Garrastazu
Médici,
de
sensibilidade
comprovada
aos
anseios do Nordeste, e que, estou certo, receberá
as
modestas
informações
contidas
neste
pronunciamento a título de esclarecimento, pois
o Chefe da Nação, que é responsável pela
sorte dos seus governados, vem demonstrando
sentir os nossos problemas com a intensidade
dos que têm absoluta noção de cumprimento do

– 44 –
dever e o belo sentimento de solidariedade humana.
(Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Helvídio Nunes – Dinarte Mariz – Jessé
Freire – Domício Gondim – Milton Cabral – João
Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon
de Mello – Luiz Cavalcanti – Leandro Maciel –
Lourival Baptista – Heitor Dias – Gustavo
Capanema – Carvalho Pinto – Saldanha Derzi –
Accioly Filho – 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 121, DE 1971
Ex.mo Senhor Presidente:
Nos têrmos do art. 234 do Regimento
interno, requeremos a transcrição nos Anais do
Senado do anexo discurso pronunciado pelo
Professor Nelson Sampaio, na solenidade de
posse na Academia Baiana de Letras, sucedendo
o nosso ex-colega, o saudoso Senador Aloysio de
Carvalho Filho.
Sala das Sessões, 1º de julho de 1971. –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Ruy
Santos, Antônio Carlos – Fernando Corrêa –
Milton Campos – Ney Braga.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
De acôrdo com o art. 234, § 1º do Regimento
Interno, o requerimento será submetido ao exame da
Comissão Diretora.
Sôbre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.
1º-Secretário.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 58, DE 1971
Autoriza a encampação, pelo BNH, de
incorporações de edifícios que permanecem
inacabados há mais de 5 anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Banco Nacional da Habitação
autorizado a encampar incorporações de edifícios
em obras iniciadas e paralisadas há, mais de 5
(cinco) anos.
Art. 2º – A presente Lei será regulamentada no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua
publicação.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Êste projeto nasce de uma sugestão de um
brilhante Deputado, Leônidas Sampaio Fernandes, à.
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De
tal maneira o assunto é relevante, que me propus a
adotá-lo e em homenagem ao ilustre representante da
minha terra, aqui transcrevo a própria justificação que êle
deu, agora transformada na minha presente iniciativa:
"Existe, em tôdas as grandes cidades do Brasil,
o problema de edifícios de apartamentos cuja
construção, por motivos os mais diversos, foi
abandonada pelos incorporadores ou construtores.
Decorrem de tal fato, graves problemas de ordem
estética e econômica, problemas êsses que a iniciativa
particular e a dos governos locais não pode resolver,
quer pela insuficiência de recursos financeiros, quer
pela falta de técnicos capazes de equacioná-los
em seus exatos têrmos jurídicos e econômicos.
Compreende-se perfeitamente que a tarefa não se en-
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quadre nas finalidades específicas do BNH, mas,
tratando-se de realidade sócio-econômica que a
legislação existente não tem conseguido resolver,
nada impede que o órgão responsável pela política
habitacional do govêrno encampe, discipline e
resolva. O BNH, contando com excelentes equipes
de investigação, planejamento e realização,
bem pode prestar ao País mais êsse relevante
serviço, contribuindo para melhorar as condições
estéticas dos grandes centros urbanos e para
resolver problemas de habitação de milhares de
pessoas prejudicadas, além de afastar do mercado
de construção imobiliária os aventureiros e
aproveitadores da economia popular.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
Vasconcelos Torres.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto será publicado e, em seguida, remetido à
comissão competente.
Sôbre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 59, DE 1971
Disciplina a venda de cigarros a menores, limita
a publicidade sôbre fumo, torna obrigatório, nos
invólucros dos produtos de fumo, o dístico "Cuidado,
Prejudicial à saúde", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A venda de fumo, sob qualquer forma
que seja apresentada, vedada a menores de
dezesseis anos.
Art. 2º – Todos os invólucros de
apresentação do fumo, parciais ou totais – seja em
rôlo, picado, desfiado, em cigarros ou sob qualquer
outra modalidade existente ou que venha a ser

usada – terão de trazer, obrigatóriamente, quando
destinados à venda em Território Nacional, em letras
no tamanho destacado da marca, as palavras:
Cuidado! Prejudicial à saúde!
Art. 3º – A televisão e o rádio sòmente
poderão fazer propaganda de marca de cigarro ou de
fumo depois das vinte e duas horas e até às cinco da
manhã.
Art. 4º – É defeso anúncio colorido de
qualquer marca de cigarro ou de fumo.
Art. 5º – O infrator de qualquer dos preceitos
da presente Lei incorrerá na multa de 20 (vinte)
vêzes o maior salário-mínimo vigente, e em dôbro na
reincidência.
Art. 6º – Caberá ao Ministério da Saúde a
fiscalização do cumprimento desta Lei, segundo
dispuser seu regulamento.
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
(Será feita da tribuna.)
Senado Federal, 1º de julho de 1971. –
Senador José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto não traz justificação, que será feita pelo
seu autor, Senador José Lindoso, em dez minutos,
nos têrmos regimentais.
Tem a palavra o Sr. Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO (para justificar
projeto. Lê o seguinte discurso.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Govêrno da
República declarou guerra aos tóxicos, numa
estratégia em que mobiliza os Ministérios da
Justiça, da Educação e da Saúde.
O projeto de lei, dando nova disciplina à. matéria,
já se encontra no Congresso Nacional e, no Senado, já
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ouvimos a palavra dos eminentes Senadores Osires
Teixeira, Waldemar Alcântara e Benedito Ferreira,
tratando dêsse assunto.
A preocupação em tôrno da propagação do
uso dos tóxicos está, portanto, arregimentando todos
os setores da opinião pública. O Govêrno, no
desempenho de suas responsabilidades, vem
contando com o apoio da Igreja, e não só a CNBB já
se manifestou condenando tal prática nociva, como
D. José Newton, Arcebispo de Brasília, escreveu
artigos, analisando e orientando o público sôbre o
perigo das drogas dessa linha.
O ilustre Senador Osires Teixeira elaborou o
Projeto de Lei nº 38/71, que autoriza o Poder
Executivo a instituir a fundação Movimento Brasileiro
Antitóxico e essa proposição será, certamente,
contribuição válida ao estudo da matéria, em face do
projeto governamental.
O certo é que Govêrno, Imprensa, Congresso
e Igreja – tôdas as fôrças ponderáveis de opinião na
sociedade – estão empenhados nessa luta de
salvação da mocidade, para garantia do futuro da
nacionalidade.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
problema do tóxico existe um capítulo especial, que
é o do fumo.
Também, êsse aspecto da questão dos tóxicos
está merecendo a atenção da opinião pública,
embora não figure, por motivos óbvios, nos
esquemas de repressão.
Há poucos dias, o nobre Senador Benedito
Ferreira apresentou ao Senado o Projeto de Lei nº
57, de 1971, que regula a propaganda comercial dos
produtos industrializados do fumo.
Também na Câmara o nobre Deputado Florim
Coutinho ofereceu proposição versando a matéria.

O projeto que ora apresento e que elaborei o
ano passado, com audiência de técnicos, é mais
completo do que as outras proposições, sem
desmerecer o mérito das mesmas, estabelecendo
inclusive o sistema de punição para os que
transgredirem a norma positiva, que vier a ser
estabelecida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem mesmo
recebi circular da Campanha Nacional de Combate
ao Câncer, firmada pelo Dr. Luiz Neves, DiretorSubstituto, enviando-nos mensagens educativas de
orientação ao combate a êsse terrível mal. Pois bem
Senhor Presidente, leio numa dessas mensagens
que o Ministério da Saúde está divulgando em todo o
Brasil o seguinte tópico:
"O câncer dos pulmões é, atualmente, o maior
câncer fatal dos homens – cêrca de 50.000 óbitos
por ano – e o número de mulheres vitimadas está
aumentando. O índice de cura é apenas 5%, pois se
trata de uma doença silenciosa, que só é percebida,
em geral, quando já está muito adiantada. Mais de
75% dos casos de câncer epidermóides dos pulmões
– a mais generalizada forma da doença – se
relacionam com o hábito de fumar cigarros. O
programa da Sociedade é fazer com que todos os
fumantes adultos deixem de fumar e convencer os
jovens a não começarem."
Essas considerações preliminares antecedem,
de certo modo, a justificação do projeto que vou
fazer, socorrendo-me de dados técnicos e da opinião
de autoridades na matéria.
Debruçado sôbre quilômetros de linhas
de leitura relativa aos males causados ao homem
pelo fumo, desde quando penetrei no Congresso
Nacional,
inicialmente
como
Deputado,
passei a considerar a idéia de oferecer o
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primeiro passo no sentido da limitação de seu
consumo.
Em face das óbvias resistências, de diversas
ordens e de direções várias, as conquistas hão de se
alcançar gradativamente, com determinação e
pertinácia.
Ingressando no IPERB – Instituto de
Pesquisas e Estudos da Realidade Brasileira – órgão
congressual, entre cujas atividades se insere
a consultoria parlamentar, lá encontrei trabalho
precioso do Dr. Edmundo Blundi, em resposta direta
a quesitos a êle formulados – pertinentes ao assunto
– pelo Diretor-Técnico.
Cumpre-nos,
inicialmente,
proceder
à
apresentação dêsse ilustre e culto médico: Edmundo
Blundi é professor de doenças pulmonares da Escola
Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Diretor do Departamento
de Doenças do Tórax da Policlínica Geral do Rio de
Janeiro e do Centro de Tratamento da Insuficiência
Respiratória Docente-livre da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade do Estado da Guanabara.
Médico da Clínica São Vicente e da Clínica São
Camilo. Autor, entre outros trabalhos, de "A Medicina
Moderna Contra o Cigarro", de 1963, e a "A Batalha
da Respiração", de 1968.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permiteme V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Honra-me o aparte
de V. Ex.ª.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Nobre
Senador José Lindoso, tenho concordado com
V. Ex.ª em tudo; sempre o Colega levanta
problemas importantes. Agora que falo com meu
charuto aceso, afirmo a V. Ex.ª que a campanha
contra o tóxico é nobre. Em relação ao fumo,
parece-me inútil tentar-se uma cruzada, porque
êle já é inerente à humanidade. Estudos que

tenho lido, provam que o fumo não causa
dependência. A cocaína causa; o LSD causa;
outros alucinógenos também fazem que o
indivíduo fique escravizado. O fumo, não. E aqui
vai um depoimento: tenho a impressão de que o
fumo é o maior calmante que existe; é um agente
que atua para baixar a tensão, funciona como
uma espécie de fio-terra. Aqui, no Senado, há
sempre calma, mas, numa campanha, por exemplo
e aqui vai o depoimento de um fumante inveterado
– sem charuto, eu tenho a impressão de que
não poderia ser reeleito, sequer teria sido eleito a
primeira vez, Deputado Federal. Êste é um
exemplo pequenino. Perante a História, eu citaria
a pessoa de Bisrnarck, sempre com o charuto
à boca, e assim tomou muitas de suas decisões;
quando êle não podia dar resposta rápida ao
interlocutor, sugava o seu tabaco e – V. Ex.ª sabe,
é fração de segundo – o raciocínio vinha. É
o caso do eminente Churchill e, num exemplo
verde-amarelo, cito o saudoso Presidente Getúlio
Vargas. É verdade que eu não posso sequer
passar na calçada dessa gente, por fora, mas,
tenho a impressão, o problema do fumo ainda
é matéria controvertida. Ainda não vi um estudo de
cientistas que provasse ser o fumo agente
mortal. Pelo contrário, acho que, com os
processos químicos modernos, pôde-se atenuar
muita coisa. V. Ex.ª vê, a piteira já foi um avanço,
há o filtro de nylon, enfim, muita coisa existe
nesse sentido. Nos Estados Unidos a matéria
foi abordada. Ali, numa letrinha pequenina, no
cigarro – V. Ex.ª, que é viajado, conhece – vem
escrito: "Êste produto faz mal à saúde". Mas,
duvido que alguém leia, até com lente, e descubra.
Tive oportunidade de ouvir que, nos Estados
Unidos – foi comentado na televisão – depois da
campanha, o uso do fumo aumentou. Quanto ao
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tóxico, concordo com V. Ex.ª, mas não quanto ao
fumo. Confesso que, fumando êste charuto, agora,
fico um pouco vexado de apartear V. Ex.ª. Pelo
menos, queria que V. Ex.ª deixasse o meu charuto
em paz.
O SR. GUIDO MONDIN: – O nobre orador me
permite?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Com muita honra
ouço o Senador do Rio Grande do Sul.
O SR. GUIDO MONDIN: – Começo
duvidando se nos cabe o direito de apartear,
porque o orador está apenas justificando um
projeto de lei. Quero dizer que gosto dos homens
que pecam, e o confessam – e que não é o caso
do Senador Vasconcelos Torres. Na verdade,
sempre que falamos dos malefícios do fumo, nós
nos apegamos, exclusivamente, aos perigos do
câncer, e no entanto outros males há, terríveis,
como êsse.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Pior é a
poluição do ar, e isto é que V. Ex.as deveriam
combater.
O SR. GUIDO MONDIN: – Quero lembrar que
sou um fumante desbragado. No interior do Rio
Grande, um sacerdote – e faço questão de inserir
êste aparte na justificação de V. Ex.ª, nobre Senador
José Lindoso...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Eu o acolherei com
toda a honra.
O SR. GUIDO MONDIN – ...um sacerdote
deu-se a um estudo, na sua paróquia, que lhe
custou vinte anos de observações. Na sua
paróquia, escolhidos cem fumantes, sem que êles
soubessem, o sacerdote, pacientemente, durante
vinte anos, foi fazendo suas observações e não
encontrou nenhum caso de câncer, nas cem
experiências que foram feitas. Verificou, no entanto,
duas coisas pavorosas: uma delas, a gradativa
falta de memória que se processava nos fuman-

tes e a outra, eu não vou dizer aqui no Plenário, mas
foi aquela que colheu os resultados para que a
maioria dos fumantes, particularmente os mais
moços, deixassem de fumar.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª Sr. Presidente, eu queria responder,
rapidamente, primeiro, ao eminente Senador
Vasconcelos Torres. S. Ex.ª disse que passa por fora
da calçada, com referência a Getúlio Vargas,
Bismarck ou Churchill; no entanto, como Senador da
República, S. Ex.ª está na calçada da História, e
pode contribuir para mudanças de hábitos de vida
mais sadia junto ao povo, o que depende de um
grande esfôrço pessoal de S. Ex.ª, que, guerreiro de
grandes lides cívicas, poderá engajar-se nessa
campanha.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Mas
privar-me do meu charuto?...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – O seu charuto,
integrando sua personalidade, é uma exceção; e, em
tôdas as regras, devem existir as exceções.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Lembro aos Srs. Senadores que o orador está
justificando um projeto. De acôrdo com o Regimento,
não pode ser aparteado.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Peço
perdão; pensei que S. Ex.ª estivesse discutindo a
matéria. V. Ex.ª me desculpe.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Por
isso mesmo, é que peço aos Srs. Senadores que
não aparteiem, para que seja respeitado o
Regimento. O orador dispõe de 10 minutos para
terminar a leitura da justificação.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Peço a V. Ex.ª que
abone a meu favor os minutos dispensados aos
aparteantes.
(Retomando a leitura.)
Hoje, eis-me propondo apenas para
dístico
a
figurar
nos
invólucros
de
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fumo a advertência: "CUIDADO! PREJUDICIAL À
SAÚDE". Tempos virão – confio eu – em que será.
estampada, em letras vivas, a lapidar frase do DR.
BLUNDI, legenda de nossa campanha: O CIGARRO
ILUDE, INVALIDA E MATA.
Mas na resposta sôbre-referida, catedratizava
o ex-Professôr Adjunto de Tisiologia e Pneumologia
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
da Guanabara:
"As preciosas conclusões do relatório do
"The Royal College of Physicians of London", de
1962, consubstanciam o primeiro grande golpe na
cidadela da fumaça. Logo depois foi anunciado
haver o Serviço de Saúde Pública dos Estados
Unidos encomendado a renomados especialistas
detalhado estudo sôbre o grave problema: FUMO
E SAÚDE. Sinceramente, naquela época encarei
com certo pessimismo o anunciado estudo, diante
da tremenda luta de gigantes travada nos
bastidores oficiais, alardeada pela imprensa leiga,
em face do fabuloso poder de uma indústria de 7
bilhões de dólares anuais, com 200 milhões
destinados à propaganda!
Mas... explodiu outra bomba – verdadeiro
"Napalm moderno"! Prometido para junho de
1963, o famoso relatório apareceu a 11 de janeiro
dé 1964, e tão contundente a ponto de,
em manchete, o HERALD TRIBUNE DE N. Y.
proclamar no dia seguinte: "É oficial – cigarros
podem matar você". – Smoking and Health, mais
conhecido como relatório Terry, foi considerado
pela imprensa americana como devastador
e consagrado como o maior libelo contra o fumo
jamais publicado. Dez sumidades (5 fumantes
e 5 não-fumantes) nos campos da medicina,

biologia, química e estatística, em 387 páginas, 962
citações bibliográficas apoiadas por 189 instituições
– universidades nacionais e estrangeiras, grupos
médicos, professôres e técnicos – realizaram o
levantamento das implicações do fumo na Saúde
Pública, colocando-o no banco dos réus. "Fumar
cigarros representa dano para a saúde de suficiente
importância, exigindo ação governamental que seja
um remédio contra êste fato; impõe-se imediata e
extensa ação para que se encontre a fórmula mais
apropriada de se combater êste mal."
As conclusões do Relatório Terry são categóricas:
1. O fumo causa câncer do pulmão nos
homens. As provas para as mulheres, ainda que
menos amplas, indicam a mesma conclusão. A
magnitude do efeito do fumo sobrepuja em muito
todos os outros fatôres, inclusive a poluição
atmosférica. O risco do câncer aumenta em razão
direta do consumo; duração do hábito de fumar;
número de cigarros por dia e diminui com o
abandono definitivo.
2. O fumo é a causa mais importante de
bronquite crônica, aumentando assim o risco de
morte por enfizema pulmonar.
3.
Tosse
e
expectoração
são
consistentemente mais freqüentes nos fumantes do
que nos não-fumantes.
4. O fumo reduz enormemente a função
pulmonar: a dispnéia é mais freqüente nos fumantes
do que naqueles que não fumam.
5.O fumo é fator significativo na causa do
câncer da laringe e há alguma relação entre o fumo e
o câncer do esôfago e da bexiga.
6. As mulheres que fumam durante a g
ravidez tendem a ter filhos com pêso abaixo do normal.
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7. Os fumantes apresentam taxa de 70% mais
elevada de doença das coronárias.
8. Ainda que a relação de causa e efeito não
tenha sido estabelecida, o fumo está relacionado
com muitas doenças cardiovasculares, inclusive a
hipertensão e a arteriosclerose generalizada.
Isto
é
ciência,
eminentes
Senhores
Senadores! Não é literatura impressionista, embora
vasada em estilo fluente, colorido e sonoro, a tributos
elogiáveis do autor. Não é, tampouco, argumentação
de quem esteja preocupado em avolumar a corrente
de adeptos à causa abraçada. Não. Isto é o
resultado de trabalho sério, de pesquisas criteriosas,
realizadas por cientistas detentores de uma única
preocupação: a saúde do homem.
Prosseguindo, aduz o acatado Professor:
"Depois das recomendações e conclusões do
Relatório Terry, não obstante terrível luta de
bastidores procurando inocentar o cigarro, o
americano, já em 1966, começou a encontrar nas
carteiras de cigarro gélida advertência: "Cuidado: o
cigarro é um risco para a saúde.”
E a seguir exibe o elenco das substâncias
carcinogênicas isoladas do cigarro, de acôrdo com o
constante da página 56 do Relatório Terry (Smoking
and Health Public Health Service Publication, nº
1.103):
1. Benzo (a) pyrene ++++ o mais poderoso
agente dos até agora conhecidos.
2. Dibenzo (a,l) pyrene ++++
3. Dibenzo (a,h) anthracene ++
4. Benzo (c) Phenanthrene +
5. Dibenz (a, j) acridine +
6. Dibenz (a,h) adridine +
7. 7H – Dibenzo. (c,g) carboloze +

Além destas, o Polônio 210, existente no
cigarro, elemento radioativo de pecholenda – produto
de desintegração do urânio – ao que tudo indica, é
importante agente cancerígeno. Vaporiza a 500º C
bem abaixo da temperatura de combustão da ponta
do cigarro... "it vaporizes at mera 500ºC, for below
the 800º C temperature of a burning cigarrete tip"
(Time, 24, jan, 64, p. 21). Assim, quando o fumante
acende o cigarro, aspira o Polônio 210.
Nas peças de ressecção pulmonar o
Polônio 210 apresenta 4 a 5 vêzes maior
concentração nos fumantes do que nos nãofumantes. G. B. Licke.
Até hoje os filtros não convenceram. Um filtro
que foi muito elogiado continha substância
cancerígena".
Verberando os anúncios criminosos das
emprêsas produtoras de cigarro, recomenda com
ênfase o Dr. Blundi:
"Dever-se-á coibir a escandalosa propaganda
que atinge crianças e jovens: "Sabor de ação!!!
Deveria ser dito: Sabor de câncer, sabor de
bronquite, sabor de enfisema!!! Na televisão devia
ser seguido o exemplo da Itália: Não se fala de
cigarro.
No Canadá as carteiras de cigarro trazem a
seguinte advertência: "Perigo, de Câncer".
Em entrevista ao Jornal do Brasil –
evidenciando ser constante sua preocupação com o
problema – adiantava o Prof. Blundi:
"O câncer do pulmão representa um dos
mais graves da medicina contemporânea. Daí
não compreendermos a insensibilidade da
indústria do fumo e a falta de providências
no sentido de procurarem filtros mais eficien-
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tes que retirem ou diminuam as 16 substâncias
irritantes para os pulmões, contidas na fumaça do
cigarro."
E arrematava patético:
"Urge ação protetora dos menores contra a
venda de cigarros, a fim de que as gerações do
futuro não possam dizer que em nosso século
gerações pretensamente civilizadas, além de se
trucidarem nas guerras, envenenaram-se com uma
fumaça azul."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) –
Lembro ao nobre orador que seu tempo está a
esgotar-se.
O SR. JOSÉ LINDOSO (prosseguindo a
leitura.): – Dois dias após o pronunciamento acima do
Professor da PUC, o mesmo jornal guanabarino
veiculava entrevista do cardiologista Jorge Pachá, que
durante vinte longos anos reunira pacientemente dados
concernentes aos males causados pelo fumo ao
homem. E o ilustre médico afirmava terminantemente:
"Além do câncer primário no pulmão, o fumo
provoca também enfartes, oclusões, gangrenas e
espasmos."
E prosseguia o autor da obra "Fumo, Vício que
Mata":
"O fumo era completamente desconhecido dos
povos civilizados antes do século XVI. O hábito de
fumar, o civilizado adquiriu do selvagem, mas êste,
pràticamente, só fumava durante as cerimônias. Aos
poucos o vício foi se alastrando pelo mundo inteiro e,
provàvelmente, a maior razão da tolerância e mesmo
do apoio oficial que encontrou em muitos países foi
devido ao grande aumento que ele, produziu na
arrecadação dos impostos.”

Em sua obra "The Twentieth Practice of
Medicine", destaca o Dr. Whittaker ser o fumo terrível
veneno para o coração, porque exerce sua influência
diretamente, em doses grandes; os batimentos
cardíacos são, a princípio, acelerados, e depois
retardados, tornando-se irregulares e, por fim, tão
fracos que se tornam quase inaudíveis.
Endossando as palavras do Dr. Whittaker,
acrescentava o Dr. Pachá que "não obstante bata o
coração de muitos fumantes mais ràpidamente, a
fôrça de sua contração é reduzida. Quando o hábito
de fumar já é antigo, então a ação do coração tornase irregular e apresentam-se palpitações e, às vêzes,
um ou dois batimentos cardíacos parecem faltar. O
pulso é acelerado e quase sempre instável".
Os estudos de Poncel, sôbre a influência do
fumo no sistema cardiovascular, mostraram que
inicialmente os distúrbios apresentados pelo paciente
são de pequena monta: palpitações, taquicardias,
extrassístoles e arritmias. Posteriormente, observase a vasocontrição com palidez e aumento da
pressão arterial com endurecimento dos vasos
sangüíneos.
Explicando o porquê da ação maléfica do fumo
agindo no coração, ajustava o Dr. Pachá:
"A nicotina age sôbre a hipófise e as glândulás
produzindo descargas dos respectivos hormônios
que provocam espasmos vasculares. A repetição
dêsses espasmos afeta as condições de nutrição das
paredes arteriais onde aparecem, em conseqüência,
lesões degenerativas, isto é, arterioesclerose."
Os pesquisadores Bing, Siegel, Castelhanos,
Gonlubol e Eamke, em trabalho publicado em
1957, informavam que um a quatro miligramas de ni-

– 52 –
cotina, em cada cigarro fumado, são absorvidos pelo
sangue. A ação principal da nicotina, segundo tais
autores, consiste no estímulo transitório, seguido de
depressão, de todos os gânglios simpáticos e
parassimpáticos.
A referida entrevista encerrou-a o Dr. Jorge
Pachá com a informação candente:
"O predomínio do enfarte do miocárdio no
sexo masculino, nos países onde as mulheres
fumam em pequenas proporções, é cêrca de nove
para um. Em alguns lugares, entretanto, onde o fumo
está mais difundido entre o sexo feminino, essa
relação chega atualmente a três por um e êsses
índices tendem a se igualar."
Como venho demonstrando irrefutàvelmente,
médicos, pesquisadores, cientistas renomados dos
povos mais civilizados vêm contribuindo para
evidenciar, de forma enregelante, tantos dos
malefícios que o uso do fumo causa ao homem.
Pode o legislador patrício continuar inativo, sem
providência aproveitadora dêsse heróico esfôrço, de
tôda essa estafante canseira, dêsse monumental
trabalho, e prosseguir fazendo uso das mãos apenas
para bater-lhes palmas, sem iniciativa de lei alguma?
"Até há bem pouco tempo tudo o que se
afirmava sôbre o assunto desvanecia-se como a
própria fumaça usada para fugir da angústia.
Centenas de trabalhos, mesmo fundamentais de
Wynder, Graham e Croninger, Doll e Hill e a grande
pregação de Auerbach foram recebidos com
reservas até por cancerologistas e autoridades
médicas que, ao ouvir graves acusações, sorriam,
mas a coragem de aceitar as verdades era embotada
pela fumaça que constantemente os envolvia...
Nunca vimos médico algum, com cigarro nos
lábios, aceitar ou discutir com lucidez êste tema, fôs-

se em benefício próprio ou em benefício de seus
pacientes sob ameaça de invalidez e morte.
Agora, a poderosa cidadela da fumaça, do
sonho e da evasão acaba de receber um duro golpe,
desfechado pelos 444 anos – são as palavras
indesmentíveis de Edmundo Blundi, escritas em
1963 – de tradição do Real Colégio de Médicos de
Londres, ao publicar as corajosas conclusões de seu
relatório sôbre fumo e saúde, revendo tôda a
bibliografia mundial sôbre o assunto – 216 trabalhos
originais – e afirmando com segurança: "o cigarro
produz
câncer
do
pulmão,
bronquite
e,
provàvelmente, contribui para as doenças coronárias
e várias outras doenças menos comuns, além de
dificultar a cicatrização da úlcera gástrica e
duodenal".
E, a título de informação sôbre as reações de
tais trabalhos, aditiva:
"O Reader's Digest – Seleções – não mais
reformará contratos de publicidade de cigarros. A
Itália proibiu todos os anúncios de cigarros. Na
Suécia foram experimentadas clinicas especializadas
para auxiliar os fumantes que desejam abandonar o
vício. O govêrno inglês estuda uma série de
medidas, algumas já em execução, visando
principalmente proteger as crianças da perigosa
ação do fumo (A Medicina Moderna Contra o
Cigarro, pág. 7).
Necessitamos, e urgentemente, enfrentar o
problema com realismo e determinação. Afinal,
milhões de brasileiros são vitimas do vício do fumo, e
a lei consectária do presente projeto poderá
concorrer decisivamente para a minimização do
índice de fumantes, conseguindo prevenir tantas
doenças das sôbre-referidas por essas notabilidades
médicas e científicas.
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As indústrias de cigarros – as quais não
tencionamos prejudicar – bem que aderindo à nossa
campanha, deviam dar início a uma pesquisa
sistemática com o fito de descobrirem filtro dotado de
capacidade suficiente para evitar a penetração, nos
pulmões dos fumantes, das 16 ou mais substâncias
irritantes contidas na fumaça do cigarro.
Tal pesquisa poderia enveredar noutra direção
– visando a resultado idêntico – empenhando-se na
busca de elemento ou elementos químicos que
lograssem retirar da fumaça do cigarro as apontadas
substâncias irritantes para os pulmões de quem
fuma.
O Govêrno humanitário do Presidente Médici
poderia encontrar, em nossa despretenciosa
iniciativa, a inspiração para criar órgão de pesquisa
com a participação pecuniária das emprêsas
produtoras de cigarros e fumos sob formas várias,
tendo em vista a descoberta ou do filtro ou dos
elementos químicos sobremencionados.
Atentem os eminentes Colegas para êsse fato:
as proibições de nossa propositura são parciais, ou
menos contundentes do que as adotadas em outros
países, consoante anteriormente explicitado. É que
aspiramos ver transmutada em diploma legal a
iniciativa proposta. Aos poucos outros irão contribuindo
com leis mais enérgicas, até atingir-se o ideal: a
abolição do fumo de entre os vícios dos brasileiros, se
filtro potente ou elemento químico não fôr descoberto
para prevenir os males motivados pelo fumo.
Com o atual projeto feito lei, a liberdade
individual continuará resguardada, conforme prevê a
Constituição. Todos os maiores poderão fumar, mas
sabendo, mas sendo prevenidos de que estarão
agindo em prejuízo da própria saúde.

Devemos prevenirmo-nos, ainda, contra a
reação das agências de publicidade por acaso
atingidas. Mas entre a proteção de meia dúzia de
emprêsas e a preservação de 90 milhões de
habitantes, não se há de falar em opção. Já está
inapelàvelmente decidido: cumpre-nos cooperar,
tanto quanto possível, para a prevenção da saúde,
para a perfeita higidez de nossos patrícios, no
regular exercício de um mandato que nos conferiram.
Mas, afinal, os anúncios prosseguirão, apenas
menos sugestivos, menos atraentes, menos
convidativos.
Encontra-se a maioria – harmonizando sua
atuação diuturna com os propósitos governamentais
– engajada, de corpo e alma, no movimento
revolucionário pelo erguimento total e definitivo do
País. Mas, sem saúde não haverá desenvolvimento.
E se nos comprometemos a agir nessa gigantesca
empreitada, de corpo e alma, afetado o primeiro, já
estaremos falhando cinqüenta por cento em nosso
compromisso. Já o desenvolvimento não será total
Ficaremos em meio do caminho. Não alcançaremos
a meta colimada.
Não nos assiste, pois, o direito de transvoltear.
Convoquemos todos os Congressistas, o Govêrno e
a Imprensa para a luta em prol da saúde contra o
fumo, e sigamos em frente.
Se o eminente parlamentar não pretende
deixar de fumar, pelo menos colabore para que a
juventude não adquira o vício, ou a parte tomada por
êle venha a repeli-lo, com vistas à perfeição da
espécie.
A conversão do presente projeto em lei, além de
seu voto, necessita de colaboração desassombrada
e patriótica, para empunharmos, intimoratos,
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a legenda de Edmundo Blundi, um dos mais
distinguidos pró-homens do combate ao fumo na
América Latina: "o Cigarro Ilude, Invalida e Mata"
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O
projeto que acaba de ser justificado irá às Comissões
de Constituição e Justiça, de Economia e de Saúde.
(Pausa.)
Tem a palavra o Senador Ney Braga.
O SR. NEY BRAGA
(lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, procura-se
no mundo inteiro, a definição de uma política
econômica de desenvolvimento. E, diante das
perspectivas apontadas para o século XXI, a
tônica de tidas as filosofias e pensamento
econômico tem sido que, sem tecnologia própria,
sem pensamento criador, os países menos
desenvolvidos cada dia mais se afastarão dos
países desenvolvidos. Chegou-se à conclusão
de que um fôsso tecnológico, de capacidade
gerencial e criadora, está dividindo os países
do mundo em grupos: aquêles cujas opções
para o futuro são favoráveis e aquêles que
têm minimizadas as prespectivas para o ano
2.000.
Felizmente,
meus
senhores,
para
o caso brasileiro, as opções se multiplicam
diante da imensidade do universo nacional.
E, por êste motivo, todos os axiomas
e
postulados
da
política
econômica
e
desenvolvimentista projetada para o mundo
têm de ser reavaliados e adaptados à nossa
realidade. A chave encontrada para a solução
do futuro, e que, segundo alguns teóricas
e analistas, deve ser o eixo, o pólo de
toda política econômica, parece residir no
aproveitamento racional dos recursos humanos
na educação.
Em país como o nosso, onde a
população jovem cresce e se multiplica,

as potencialidades de capital humano e as
potencialidades físicas que a natureza, por
predestinação, parece haver nos presenteado, em
lugar de nos levarem a uma posição estática, de
comodismo e de tranqüilidade na imobilidade,
devem, ao contrário, nos levar a um dinamismo
consciente, responsável.
NOSSA RESPONSABILIDADE
Sôbre nós, encarregados de dirigir os destinos
dêste grande País, pesa, por isto mesmo, a
responsabilidade que nos foi imposta pelas
gerações, de indicar, fermentar, conduzir e
desenvolver as lideranças, entre a mocidade, que
vão, em nosso lugar e como herança de nossa
geração, conduzir o Brasil nessa época que se
anuncia, o século XXI.
E, no momento em que as inteligências
humanas e eletrônicas, as sibilinas da era atômica,
como negras aves agourentas, povoam o céu
das profecias, apontando projeções muitas vêzes
estarrecedoras, para os anos vindouros, parece
haver chegado a hora de, com a responsabilidade
que nos foi imposta e lançada pelas gerações de
nossos filhos, no mandato que nos confiaram,
determo-nos um pouco na corrida do tempo, e
meditarmos se temos aceitado o desafio do século.
CONVICÇÃO DE ACÊRTO
Neste depoimento, em que reafirmo a minha
segurança e a minha convicção na grandeza que
se anuncia para o Brasil, e a minha crença de que,
nas lideranças bem formadas e conscientes das
certezas e incertezas que nos cercam e a que
estamos sujeitos, partem da experiência do
homem público, e se alicerçam e solidificam na
experiência com uma entidade voltada para a
juventude, a Fundação "Movimento Universitário
de Desenvolvimento Econômico e Social"
(MUDES) Como presidente desta entidade de di-
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reito privado de fins não lucrativos, e de acôrdo
com a sua filosofia de atuação e fundamentos
estatutários, temos assistido e participado no grande
esfôrço de inserir o estudante no processo de
desenvolvimento brasileiro.
E isto fazemos, cientes de que, sem essa
preocupação com as massas jovens, que são o
futuro, mas que também são o presente do Brasil;
sem essa preocupação em descobrir e amparar
as lideranças que surgem, e que se renovam,
fatalmente acabaríamos fechados em círculos, por
uma fatalidade do próprio destino.
Nesta hora em que as gerações marcam
encontro em tôrno do ideário da revolução brasileira,
para levar avante a imensa tarefa de construção
nacional; no momento em que deponho sôbre a minha
convicção e fé nos destinos do Pais, é justo que eu leve
meus pensamentos até Sua Excelência o Presidente
Emílio Garrastazu Médici, e ateste a êle a minha
solidária participação nesse ideário. E, neste momento,
reconheço que, graças àquele alto significado das
propostas dos governos revolucionários, é que tem sido
permitido, através da continuidade e coerência dos
mandatos presidenciais de pós-revolução, que tôdas
as nossas preocupações e esperanças na mocidade
brasileira, e sua participação no desenvolvimento
nacional ganhem sentido, se robusteçam, se
corporifiquem e se concretizem.
RECURSOS HUMANOSPARA PARA O
DESENVOLVIMENTO
Quando os países do mundo procuram uma
saída justa para o homem, e digna dos povos, dos
estágios sócio-econômicos em que se encontram,
os analistas do fenômeno desenvolvimentista
fixam, na base dos postulados teóricos, o principio
de que, para uma política eficaz, é para
os recursos humanos, para o homem, que se

deve voltar tôda ação, pois o homem é causa
eficiente e final de todo o progresso do mundo.
Utilizar melhor o homem, condicioná-lo para o
desenvolvimento, é a proposta mais lógica e mais
meridiana que qualquer governante, qualquer
responsável pelos destinos de um povo deve fazer e
adotar."
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NEY BRAGA: – Pois não.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª está
pronunciando discurso do maior interêsse e da
maior significação. Tenho conhecimento do
MUDES e da grande atividade que desenvolve no
nível universitário, sob a inspiração de V. Exª.,
um dos homens públicos a quem o Brasil muito
deve, pelo seu ardor, pela sua experiência de
administrador e devoção ao serviço público.
Entendo que a proclamação que V. Exa. faz, com
a perspectiva cristã, de colocar como fator, como
capital da maior importância na vida nacional, o
homem e o jovem em especial, tem, para nós,
uma significação singular. V. Exª. contará, assim,
com a solidariedade de todo o Senado em tôrno
do Movimento a que a sua liderança imprime uma
força propulsora, ao lado de outros, como o
Projeto Rondon e todos os movimentos jovens,
para dar caminhos, roteiros, horizontes amplos e
certos à mocidade brasileira. Congratulo-me,
pois, com V. Exa. pelo discurso e pelo êxito do
movimento que V. Exa. lidera.
O SR. NEY BRAGA: – Agradeço muito a V.
Ex.ª. Durante o meu discurso focalizarei o Projeto
Rondon, bem como outros projetos que tivemos a
satisfação de ajudar a serem criados no Brasil.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, é notório
e provado que os países que se têm preocupado
com o ensino têm conseguido progresso
invejável.
(Retoma a leitura.)
Exemplo mais acertado não poderia haver
que citarmos o Japão. Ao estudarmos êsse
milagre típico da capacidade de construção do
homem, vemos que a potência industrial que
é hoje o Japão, só foi possível, antes de mais
nada, graças ao capital humano, êsse capital
inalienável e insubstituível, que foi tôda a base e
fundamento do progresso japonês. Outro exemplo
característico são os Estados Unidos. No
Relatório Denison, que analisou o crescimento do
produto real norte-americano, conclui-se que,
o aumento físico da quantidade fatôres de
desenvolvimento é responsável por 45 por cento
do crescimento americano entre 1929 e 1957,
enquanto que a Educação é responsável por,
nada menos que 23 por cento, cabendo os
restantes 32 por cento à conta da melhoria da
produtividade dos fatôres.
Educar é investir, é a conclusão
imediata que se pode deduzir dos exemplos
dados. E, para uma nação, constitui-se isto no
melhor de todos os investimentos. Educar, em
nossos dias, sem perder a característica
escolástica, humanística dos séculos passados,
adquiriu um nôvo significado. Educar tem um
sentido de adequação estrutural, um sentido
amplo, integral, e hoje é muito mais que transmitir
conhecimentos, é dar à mocidade a visão
de unidade, de participação, é desenvolver as
potencialidades criadoras ao mesmo tempo que
dá consciência de comunidade, de esfôrço
comum, sentido de construção.

CONSCIÊNCIA COLETIVA
E, é exatamente por isto que, no Brasil,
atentos para o constante desafio que é o futuro,
govêrno, empresários e povo se empenham na
construção do homem. De um lado o Govêrno coloca
a educação entre suas metas prioritárias, o que tem
provocado resultados dignos de análise. Veja-se o
MOBRAL, erradicando o analfabetismo; vejam-se as
nossas universidades, que se modernizam e hoje
matriculam 500 mil. estudantes; os seis milhões de
estudantes secundários, os 16 milhões de crianças
matriculadas nas escolas primárias.
Veja-se, agora, e aplauda-se a Reforma do
Ensino Fundamental, que abre perspectivas novas a
quem conclui o curso de oito anos, com um currículo
diversificado, de acôrdo com as peculiaridades
regionais, e que dá ao jovem que o conclui a
possibilidade de uma profissionalização.
Tôda uma nação empenhada e mantendo
índices de gastos em educação, em tôrno de 4,6 por
cento do Produto Nacional Bruto. Entretanto, se
damos à educação um dos mais altos percentuais do
mundo, não devemos nos esquecer de que não é
simplesmente a inversão maciça em dinheiro que
resulta no melhor aproveitamento dos recursos
humanos. Há necessidade de se investir em
qualidade, uma inversão ética, onde se mostre não
só em têrmos ideais o que a educação pode fazer,
mas o que o jovem deve fazer, é conscientizar o
jovem para os problemas nacionais, levá-lo a
participar. Quanto aos empresários, já compreendem
que investir na melhoria dos padrões educacionais
é investir em predutívidade na criação de tecnologia
nacional, o que se transformará em benefício
para as próprias emprêsas. E, que diríamos nós
da comunidade brasileira? Do povo e sua convic-
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ção da necessidade de participar dês-se esfôrço
de construção nacional? Nós, que assistimos o
aparecimento de novas e grandes potências
industriais, e que acompanhamos graças à abertura
de comunicação entre todos os povos, a gênese, o
crescimento e os resultados; as causas e feitos do
aparecimento dessas potências, podemos dizer
que, em nenhuma parte do mundo seria possível
promover o progresso, caso não existisse uma
mística. Essa mística que, em todos os casos
verificados neste século tem sido a mola propulsora,
a condição essencial do desenvolvimento. Essa
mística é a consciência de participação, de esfôrço
conjunto, de ação de comunidade, de integração. E,
em nosso País, graças a um esfôrço e à coincidência
de fatôres condicionantes, podemos dizer que
ela existe, em todos os rincões, generalizada,
espontânea e verdadeira, nas fábricas, nas escolas,
nos lares, nas ruas, nos estádios. Hoje, o homem do
povo tem consciência de que, por menor que seja
sua participação ela é importante e fundamental ao
progresso.
E, aqui mais uma vez, meus senhores, cabe
uma advertência. Todo êsse esfôrço canalizado, tôda
essa consciência, têm de ser pesados, têm de
ser preocupação nossa. Tôda essa ansiedade de
participar e construir tem de ser concretizada em
coisas reais e palpáveis, para quando o povo que
deseja, quer, aspira participar do desenvolvimento do
País, exigir de nós, seus dirigentes, uma resposta,
tenhamos condições de dá-la. E, aqui eu volto a
dizer que as lideranças devem estar à altura dos
ideais e dos grandes destinos dêste País.

de govêrno, emprêsa, comunidade e escola se
darem as mãos, promoverem os meios de
aperfeiçoamento das lideranças que surgem, dos
cientistas que nosso futuro de nação desenvolvida
depende,
do
aprimoramento
das
técnicas
educacionais.
E volto a falar como presidente da
Fundação MUDES. Criada em 1967 por um grupo
de empresários, destina-se essa Organização
exatamente a isto. Inserir o jovem no processo
de desenvolvimento do Brasil. E, em quatro
anos de atuação, temos procurado aparelhar
tècnicamente o jovem para o exercício de sua
profissão, desenvolver suas potencialidades de
liderança, por entendermos que, se conclamamos
os jovens sem dar a êles condições de atuar, e se
não damos a êles essas condições, estamos
provocando frustrações, estamos cavando em
abismo. Pois, onde a mocidade, que tem o
entusiasmo, a seriedade e a vontade de construir
é relegada ao ostracismo, pode-se dizer sem
receio de errar, tudo se perde, e todo o esforço é
em vão.
Pensando nisto é que, atuando em quatro
áreas, Desenvolvimento Integrado, Adaptação
Técnico-ProfissionaI,
Integração
Cultural
e
Integração Comunitária, o MUDES tem procurado
ser um agente executor da proposta de dar aos
jovens a oportunidade de sentir, atuar e influir no
desenvolvimento nacional. Em nossos quatro
anos de trabalho, já conseguimos vêr realizados
86 programas, possibilitando a milhares de
universitários a participação em trabalhos de
comunidade, em indústrias, escolas, hospitais,
INTEGRAÇÃO DO JOVEM
laboratórios; atuação na zona rural do País, em
programas específicos, entre os quais destaca-se a
Meus senhores, além da consciência nossa participação no Projeto Rondou, em tão boa
desenvolvimentista
é
da
mística
de hora idealizado pelo Govêrno e por nos coordenado
participação,
deve
existir
a
vontade e executado nas áreas mineiras e baianas
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do Vale do São Francisco. Atuamos através dos
Centros de Integração Emprêsa-Escola, nascidos
de idéia pioneira, e onde os estudantes ganham
prática profissional estagiando em emprêsas e
entidades, dando sua parcela de contribuição
ao desenvolvimento de tecnologia nacional.
Atuamos na Operação Mauá, onde o jovem tem
oportunidade de ver alguns dos grandes
problemas de infra-estrutura brasileira.
Resta-me dizer que, se a atuação do
MUDES tem sido eficiente e profícua, dentro
dêsse esfôrço que, em todos os setores da vida
nacional se faz para garantir ao País um futuro
tranqüilo, progressista e digno da grandeza que
está reservado ao Brasil; se temos conseguido
realizar os nossos propósitos, é graças à certeza
de que, o momento que vivemos é a hora
decisiva, em que nós, que temos. instrumentos de
liderança nas mãos, não podemos faltar; e, a
certeza de que, o caminho que temos percorrido,
govêrno, empresários e povo, é o caminho que
deve assegurar aos jovens a herança de um País
desenvolvido, grande entre as grandes nações do
mundo. E trago ao Sr. Ministro da Educação os
meus aplausos, pois ouvi dêle a intenção
de intensificar os estímulos que dá aos
movimentos que tem alto sentido educativo e
patriótico e aperfeiçoar os serviços voluntários da
mocidade estudantil, em prol do desenvolvimento
econômico e social do País.
Era o que tinha a dizer (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Está terminado o período destinado ao
Expediente.

Passa-se-à:
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 25, de 1971, (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer nº 152, de 1971), que suspende a
execução do item VI da alínea b do art. 41 da Lei nº
4.492, de 14 de junho de 1967, do Estado de Minas
Gerais, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO
Nº 25, DE 1971
Suspende a execução do item VI da alínea "b"
do art. 41 da Lei nº 4.492, de 14 de, junho de 1967,
do
Estado
de
Minas
Gerais,
declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
Art. 1º – É suspensa a execução do item VI da
alínea b do art. 41 da Lei nº 4.492, de 14 de junho
de 1967, do Estado de Minas Gerais, declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida aos 26 de agôsto de 1970.
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Art. 2º – Revogam-se as disposições em de 1966, com a redação dada pela Lei nº 9.895, de 8
contrário.
de novembro de 1967, do Estado de São Paulo,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Supremo Tribunal Federal, prolatada aos 26 de
Item 2
agôsto de 1970.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
Discussão, em turno único, do Projeto de contrário.
Resolução nº 26, de 1971 (apresentado pela
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
Item 3
de seu Parecer nº 152, de 1971), que suspende
a.execução dos itens VIII e IX da Tabela K, anexa à
Lei nº 9.531, de 6 de outubro de 1966, com a
Discussão, em turno único, do Projeto de
redação dada pela Lei nº 9.895, de 8 de novembro Resolução nº 27, de 1971 (apresentado pela
de 1967, do Estado de São Paulo, declarados Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo de seu Parecer nº 153, de 1971), que suspende a
Tribunal Federal.
execução do art. 25 da Lei nº 3.985, de 2 de junho
de 1967, do Estado de Santa Catarina, declarado
Em discussão o projeto.
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer Tribunal Federal.
uso da palavra, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Em discussão o projeto.
Está encerrada.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
Em votação o projeto.
uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Os Senhores Senadores que o aprovam
Está encerrada a discussão.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Em votação.
Está aprovado.
Os Senhores Senadores que aprovam
O projeto irá à Comissão de Redação.
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
É o seguinte o projeto aprovado:
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
É o seguinte o projeto aprovado:
Nº 26, DE 1971
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 27, DE 1971
Suspende a execução dos itens VIII e IX
da Tabela K, anexa à Lei nº 9.531, de 6 de
outubro de 1966, com a redação dada pela Lei
Suspende a execução do art. 25 da Lei nº
nº 9.895, de 8 de novembro de 1967, do Estado 3.985, de 2 de junho de 1967, do Estado de Santa
de São Paulo, declarado inconstitucionais Catarina, declarado inconstitucional por decisão
por decisão definitiva do Supremo Tribunal definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Federal.
Art. 1º – É suspensa a execução
Art. 1º – É suspensa a execução dos itens XIII e do art. 25 da Lei nº 3.985, de 2 de
IX da Tabela K, anexa à Lei nº 9,531, de 6 de outubro junho de 1967, do Estado de Santa Catarina,
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declarado inconstitucional por decisão definitiva do para o 2º turno regimental, observando-se, na
Supremo Tribunal Federal.
ementa, a redação sugerida pela Comissão de
Art. 2º – Revogam-se as disposições em Agricultura.
contrário.
É a seguinte a Emenda Substitutiva:
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
EMENDA Nº 1-CCJ
Item 4
Art. 1º – Acrescente-se ao art. 26 da Lei nº
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 4.771, de 15 de novembro de 1965:
"q) transformar madeiras de lei em carvão,
Lei do Senado nº 35, de 1971, de autoria do Senador
Vasconcelos Torres, que proíbe a utilização de inclusive para qualquer efeito industrial, sem licença
madeiras de lei para transformação de carvão, tendo da autoridade competente."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Pareceres, sob nos 142 e 143, de 1971, das
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. (Pausa.)
Comissões:
Passa-se à votação do Requerimento nº
– de Constituição e Justiça, favorável, nos 120, do Sr. Senador Ruy Santos, lido na Hora do
têrmos da Emenda que oferece de nº 1-CCJ;
Expediente. Pede urgência para apreciação do
– de Agricultura, favorável ao projeto, nos Ofício nº S-22, de 1971, do Govêrno do Estado
têrmos da emenda da Comissão de Constituição e do Ceará.
Justiça e sugerindo nova redação à ementa.
Em votação o requerimento.
A Presidência esclarece que a emenda da
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Comissão de Constituição e Justiça, embora não queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
tendo sido formulada em têrmos de "substitutivo",
Aprovado.
substitui integralmente o Projeto. Assim sendo, de
Em
conseqüência
da
aprovação
do
acôrdo com o que dispõe o Regimento Interno, terá requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
preferência para votação.
Ofício nº S-22, de 1971, do Govêrno do
Em discussão o projeto e a emenda.
Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado
Se nenhum dos Srs. quiser fazer uso da Federal para realizar, através do Banco do Estado do
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Ceará S.A., operação de empréstimo externo com
Está encerrada.
"The Deltec Banking Corporation Limited, de Nassau
Em votação a emenda Substitutiva.
– Bahamas, com a finalidade de financiar a
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, complementação da Rodovia Presidente Costa e
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Silva naquele Estado.
Está aprovada, ficando prejudicado o projeto.
Foi despachado às Comissões de Finanças e
A
matéria
vai
à
Comissão
de de Constituição e Justiça, as quais emitiram
Redação, a fim de ser redigido o vencido pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
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São lidos os seguintes:
PARECER
Nº 181, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício nº S22, de 1971, do Govêrno do Estado do Ceará,
solicitando autorização do Senado Federal para
realizar, através do Banco do Estado do Ceará S.A.,
operação de empréstimo externo com "The Deltec
Banking Corporation Limited", de Nassau –
Bahamas, com a finalidade de financiar a
complementação da Rodovia Presidente Costa e
Silva, naquele Estado.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O Sr. Governador do Estado do Ceará, no
Ofício nº 117/71, de 15 de abril do corrente ano,
solicita ao Senado Federal, de acôrdo com o disposto
no art. 42, item IV, da Constituição, a competente
autorização para que aquêle Estado possa contratar,
através do Banco do Estado do Ceará (BEC), uma
operação de empréstimo externo a ser concedido por
"The Deltec Banking Corporation Limited", de Nassau
– Bahamas, no valor de US$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de dólares) ou o equivalente em moeda
conversível, a critério do financiador.
2. Esclarece o mesmo documento que o
empréstimo, no montante a que nos referimos, terá
por finalidade financiar a complementação da
Rodovia Presidente Costa e Silva, compreendendo
os novos trabalhos a complementação da
pavimentação do trecho Chorózinho-Iguatu (317,1
km) e promoção da melhoria e o alargamento da
parte restante, numa extensão de 140 km, a saber:
Trechos

Km

Iguatu – Várzea Alegre...................................
Várzea Alegre – Farias Brito...........................
Farias Brito – Dom Quintino...........................
Dom Quintino – Crato.....................................

60
30
25
25

Total................................................................

140

3. A solicitação do Govêrno do Estado do
Ceará, que segundo consta no processado (Aviso nº
62/71, do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral), deverá se efetuar com a garantia da
União, através do Banco do Brasil S.A.,
obedecerá às seguintes condições gerais de prazo e
juros:
"Vencimento:
– US$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil dólares) a 36 meses do desembôlso;
– US$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil
dólares) a 42 meses do desembôlso;
– US$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil
dólares) a 48 meses do desembôlso;
Juros: Pagáveis semestralmente, do 36º ao
48º mês, sôbre os saldos devedores, à taxa de 2%
(dois por cento) ao ano, líquido, acima da maior das
taxas a seguir:
a) da taxa pela qual Eurodollares (ou outra
moeda, a critério do financiador), a 6 (seis) meses de
prazo, são oferecidas para depósitos "entre Bancos"
no mercado de Londres;
b) da prime rate no mercado de New York."
4. Anexo ao pedido, encontram-se os
seguintes documentos principais:
a) Lei Estadual nº 9.407, de 12 de outubro de
1970, que "autoriza o Chefe do Poder Executivo a
firmar co-obrigações em contrato de fiança ou
aval até o valor de US$ 9.000.000,00 (nove
milhões de dólares norte-americanos) – (D.O.
estadual nº 10.461, de 15 de outubro de 1970 –
cópia anexa);
b) Lei Estadual nº 9.459, de 7 de junho de
1971, que "revigora a autorização contida na Lei nº
9.407, de 12 de outubro de 1970" – (D.O. estadual
de 7 de junho de 1971 – cópia anexa);
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c) declaração de prioridade para o projeto em
causa, concedida pelo Sr. Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral (Aviso nº 61, de 6-4-71, do
MPCG);
d) cópia do ofício do Sr. Ministro do
Planejamento
(Aviso
nº
62,
de
6-4-71),
encaminhando o Processo nº MF-44.765/70 (relativo
ao projeto), acompanhado de relatório;
e) cópia do ofício do Sr. Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral (Aviso nº 62, de 64-71), restituindo ao Ministério da Fazenda o Processo
nº MF-44.765/70, acompanhado do relatório técnico,
pertinente à prioridade. dos investimentos previstos;
f) Diário Oficial de 28-6-71, pág. 4.867, com o
seguinte despacho do Sr. Presidente da República:
"Exposição de Motivos nº PR-5.272/71– nº
232, de 16 de junho de 1971. Autorização para que o
Govêrno do Estado do Ceará possa realizar
operação de empréstimo externo, mediante envio de
mensagem ao Senado Federal, no valor de US$
4.000.000,00 (quatro milhões de dólares), nas
condições que especifica, destinado a obras
rodoviárias. – "Autorizo. Em 28 de junho de 1971".
(Rest. ao M. Fazenda, em 29 de junho de 1971.)"
5. Do processo, como se vê, foi anexada tôda
a documentação exigida no art. 406, letras a, b e c,
do Regimento Interno, a saber:
a) documentos que habilitem a conhecer a
operação, os recursos para satisfazer os
compromissos e a sua finalidade;
b) publicação oficial com o texto da
autorização legislativa estadual (Leis nos 9.407, de 12
de outubro de 1970, e 9.459, de 7 de junho de 1971);
c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo.

6. Pelo exposto, opinamos pela aprovação da
presente solicitação na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 30, DE 1971
Autoriza o Govêrno do Estado do Ceará a
realizar, através do Banco do Estado, do Ceará S/A.,
operação de empréstimo externo com "The Deltec
Banking Corporation Limited", de Nassau, Bahamas,
com a finalidade de financiar a complementação
da Rodovia Presidente Costa e Silva, naquele
Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Ceará
autorizado a realizar, através do Banco do Estado do
Ceará S.A. – BEC, operação de empréstimo externo
com The Deltec Banking Corporation Limited, de
Nassau, Bahamas, no valor de US$ 4.000.000,00
(quatro milhões de dólares) ou o seu equivalente em
outra moeda, pagáveis semestralmente, sendo US$
2.500.000,00 (dois milhões é quinhentos mil dólares)
á 36 (trinta e seis) meses do desembôlso, US$
750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil dólares) a 42
(quarenta e dois) meses e US$ 750.000,00
(setecentos e cinqüenta mil dólares), a 48 meses,
para financiar a complementação da Rodovia
Presidente Costa e Silva naquele Estado.
Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes
e têrmos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
taxa de juros admitida pelo Banco Central do
Brasil para o registro de financiamentos da espécie,
obtidos no exterior, obedecidas as demais
prescrições e exigências normais dos órgãos en-
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carregados da política econômico-financeira do
Govêrno.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
João Cleofas, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Lourival Baptista – Amaral Peixoto –
Virgílio Távora – Ruy Santos – Saldanha Derzi –
Celso Ramos – Cattete Pinheiro – Franco Montoro.
PARECER
Nº 182, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Resolução, da Comissão de Finanças,
que autoriza o Govêrno do Estado do Ceará a
realizar, através do Banco do Estado do Ceará S.A.,
operação de empréstimo externo com "The Deltec
Banking Corporation Limited", de Nassau, Bahamas,
com a finalidade de financiar a complementação da
Rodovia Presidente Costa e Silva, naquele Estado.

xados os documentos exigidos em nosso Regimento
Interno (art. 406, letras a e c), a saber:
I – publicação oficial com o texto da Lei
Estadual nº 9.407, de 12 de outubro de 1970, que
autoriza a operação;
II – publicação oficial com o texto da Lei
Estadual nº 9.459, de 7 de junho de 1971, que
revigora a autorização anterior;
III – cópia do Aviso nº 61, de 1971, do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
declarando prioritária a operação;
IV – D.O. de 28-6-71, pág. 4.867, com o
"autorizo" do Senhor Presidente da República na
Exposição de Motivos PR-5.272-71, nº 232, de 16-671.
4. Ante o exposto, nada havendo a argüir
relativamente ao aspecto jurídico-constitucional, esta
Comissão entende que o presente projeto de
resolução está em condições de ter tramitação
normal.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– Daniel Krieger, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Heivídio Nunes – José Sarney –
Emival Caiado – Nelson Carneiro – Gustavo
Capanema.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Passa-se à apreciação da matéria.

Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Apresentado pela Comissão de Finanças, o
presente projeto autoriza o Govêrno do Estado do
Ceará a realizar, através do Banco do Estado do
Ceará S.A, operação de empréstimo externo com
The Deltec Banking Corporation Limited, de Nassau,
Bahamas, no valor de US$ 4.000.000,00 (quatro
milhões
de
dólares),
para
financiar
a
complementação da Rodovia Presidente Costa e
Discussão, em turno único, do Projeto de
Silva, naquele Estado.
Resolução nº 30/71, apresentado como conclusão do
2. A matéria foi ampla e detidamente
examinada, quanto ao seu mérito, pela Comissão de Parecer 181, de 1971, da Comissão de Finanças.
Finanças, que opinou favoràvelmente à concessão
Em discussão o projeto.
da autorização em tela, solicitada pelo Governador
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutido Estado do Ceará.
3. No que compete a esta Comissão lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
examinar,
verifica-se
terem
sido
ane-
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados (Pausa.)
Sôbre a mesa, a redação final do projeto: será
lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:

vés do Banco do Estado do Ceará S.A. – BEC,

PARECER
Nº 183, DE 1971

semestralmente, sendo US$ 2.500.000,00 (dois

operação de empréstimo externo com The Deltec
Banking Corporation Limited, de Nassau, Bahamas,
no valor de US$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
dólares) ou o equivalente em outra moeda, pagáveis
milhões e quinhentos mil dólares) a 36 (trinta e seis)

meses do desembôlso, US$ 750.000,00 (setecentos
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 30, de 1971. e cinqüenta mil dólares) a 42 (quarenta e dois)
meses e US$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil
Relator: Sr. Danton Jobim
dólares) a 48 (quarenta e oito) meses, para financiar
A Comissão apresenta a redação final do
a complementação da Rodovia Presidente Costa e
Projeto de Resolução nº 30, de 1971, que autoriza o
Govêrno do Estado do Ceará á realizar, através do Silva naquele Estado.
Banco do Estado do Ceará S.A., operação de
Art. 2º – A operação realizar-se-á nos moldes
empréstimo externo com The Deltec Banking
e têrmos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
Corporation Limited, de Nassau, Bahamas, com a
finalidade de financiar a complementação da taxa de juros admitida pelo Banco Central do Brasil
Rodovia Presidente Costa e Silva, naquele Estado.
para o registro de financiamentos da espécie,
Sala das Sessões, 1º de julho de 1971. –
obtidos no exterior, obedecidas as demais
Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim, Relator
prescrições e exigências normais dos órgãos
– José Esteves.
encarregados da política econômico-financeira do
ANEXO AO PARECER
Govêrno.
Nº 183, DE 1971
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na
Redação final do Projeto de Resolução nº 30, data de sua publicação.
de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Faço saber que o Senado Federal aprovou, Em discussão a redação final que acaba de ser lida.
nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e (Pausa.)
eu, .................................., Presidente promulgo a
Nenhum dos Senhores Senadores desejando
seguinte:
fazer uso da palavra para discussão, dou-a como
RESOLUÇÃO
encerrada.
N.º DE 1971
Em votação a redação final.
Os Senhores Senadores que a aprovam
Autoriza o Govêrno do Estado do Ceará a
realizar, através do Banco do Estado do Ceará S.A., queiram permanecer sentados. (Pausa.)
operação de empréstimo externo com The Deltec
Está aprovada. O projeto vai à promulgação.
Banking Corporation Limited, de Nassau, Bahamas,
Há oradores inscritos. Com a palavra o nobre
com a finalidade de financiar a complementação da
Rodovia Presidente Costa e Silva naquele Estado.
Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente,
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do cedo a palavra ao nobre colega Fausto CastelloCeará
autorizado
a
realizar,
atra- Branco.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Fausto CastelloBranco.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO (lê o
seguinte discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, não preciso dizer a esta Casa – a mais
alta tribuna do País – que uma grande Nação não se
constrói de meias verdades. Até porque a História
está aí para ensinar que o futuro é filho do trabalho
com a verdade.
Brasil ouviu, exatamente há um ano, o
eminente Presidente Médici convocar o País para
enfrentar a verdade: – "Exijo que se diga e que se
mostre a verdade, por mais que ela nos doa. Apelo à
consciência nacional para que todos os brasileiros
sintam que o Nordeste não é um problema distante,
não pertence ao nordestino, mas é um problema
nacional que toca a sensibilidade e o brio de todos
nós".
Não vim a esta tribuna cuidar só dos
problemas do Piauí. Nem mesmo do Nordeste,
apenas. Estou aqui porque alguns anos de atividade
política e profissional me fizeram aprender que o
grande problema nacional dêsses dias é que a
agricultura brasileira errou o passo na marcha da
história nacional. E não haverá milagre que faça êste
País encontrar o caminho de seu pleno
desenvolvimento sem levar, na mesma estrada, a
maioria de seu povo que vive no interior.
É preciso pensar em têrmos de Brasil e
colocar a Amazônia e o Nordeste como metas
básicas de nosso desenvolvimento e evitar a
desintegração dessa região. Ou satisfazemos
firmemente êsse intento, transformando-o em
objetivo político básico, ou deixamos de atender à
preservação da nossa Pátria, que se encontra

no mais amplo desenvolvimento, graças aos
Governos revolucionários.
Não preciso trazer para aqui, agora, os
números da pobreza de minha região. O Senado
sabe como somos necessitados. Não preciso
relembrar que o Piauí, por exemplo, segundo o
Censo de 60, tinha uma renda territorial, por
habitante-ano, no valor de 3.600 cruzeiros velhos.
Naquela época, São Paulo já ia a 31 mil, e a média
nacional era 8 a 9 vêzes maior. Êsse quadro
felizmente mudou um pouco, nos últimos Governos
do Piauí.
Mas, Senhores Senadores, diante disso, fazer
o quê? É para raciocinar com V. Ex.as que lhes peço
atenção. Não teria sentido vir a esta tribuna, com a
humildade e o orgulho, que esta Casa me impõe,
apenas para insistir nos dados da realidade que V.
Ex.as conhecem.
Quero cuidar de soluções. De fórmulas
objetivas que ajudem êste grande Govêrno, que é o
do Presidente Médici, a encontrar caminhos de fazer
o processo nacional. de desenvolvimento chegar até
lá.
Há 10 anos, a SUDENE está levando recursos
dos incentivos fiscais para o Nordeste. Depois, a
SUDAM passou a levá-los para a Amazônia. Apesar
disso, agora, mesmo a ARENA, sàbiamente, está
com uma Comissão Especial, presidida pelo nosso
Colega Senador Dinarte Mariz, buscando soluções
que sejam encaminhadas ao Govêrno Federal. Isto é
sinal de que os atuais processos de ajuda e os
esquemas de financiamento estão merecendo,
sobremodo, a nossa atenção e a do Govêrno.
Parece-me, Senhores Senadores, que, no
centro de tudo isso, está o planejamento da economia
brasileira. Temos querido, até agora, industrializar
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o País sem, ao mesmo tempo, dar à agricultura a
velocidade dos outros setores. O próprio exemplo de
São Paulo, cuja agropecuária já entrou no ritmo das
técnicas modernas e da mecanização plena, deve
servir de luz a nós todos para enxergarmos o
caminho único da Amazônia e do Nordeste: tirar a
agricultura d etapa extrativista, primária e fazê-la
entrar na era mecânica.
É preciso entender que Amazônia e Nordeste
significam agricultura. Em meu Estado, por exemplo,
a população rural representa 76,6% da população.
Depois, pecuária. Indústria e serviço contam pouco.
Alguém dirá que a SUDENE e a SUDAM
existem exatamente para isto. Para industrializar o
Norte-Nordeste, para levar a tecnologia à
agropecuária. Pois aqui é que está o centro da
questão. Somos uma economia democrática, de livre
emprêsa. Ao investidor fica sempre o direito de
opção. Nesses tempos de euforia da Bôlsa e de
crescimento do mercado de capitais, como esperar
que um investidor vá aplicar seu dinheiro em projetos
agropecuários do Norte-Nordeste, cuja rentabilidade
é pequena e demorada, quando êle pode investir em
projetos de alto tecnologia, que lhe asseguram lucros
muito maiores e a prazo muito mais curto?
Os números estão aqui, oficiais. No dia 11 de
outubro do ano passado, o ilustre e brilhante Ministro
Costa Cavalcanti declarava: "As aplicações dos
incentivos fiscais na área da SUDENE já se
aproximaram de 3 bilhões de cruzeiros, dos quais
538,7
milhões
destinaram-se
a
atividades
agropecuárias."
Vejam bem Vossas Excelências. Para a
indústria, 2 bilhões e meio. Para a agropecuária, meio
bilhão. Isso numa região, cuja maioria esmagadora

dos habitantes mora no interior, trabalha no interior.
Domingo, a imprensa do Rio noticiava novas
informações do Ministro Costa Cavalcanti: "A
SUDENE liberou mais Cr$ 17.295 mil dos recursos
dos 34/18 para 39 emprêsas industriais e
agropecuárias do Nordeste. As aplicações dividiramse em Cr$ 16.177 mil para o setor industrial e Cr$
1.178 mil para a agropecuária."
Vejam bem. 16 bilhões antigos para a
indústria. E só um bilhão para a agropecuária.
Quando se criou a SUDENE, depois a SUDAM, a
palavra de ordem era ocupar a mão-de-obra, cada
dia mais numerosa e mais disponível. Ora, os
projetos industriais, que todos reconhecemos serem
importantes, não têm condições de atender ao
volume de mão-de-obra que o Norte e o Nordeste
têm de sobra. A solução, só ela, a única saída, é
levar a tecnologia à agropecuária, é aplicar maior
índice de recursos dos incentivos fiscais na
agropecuária. Como está, não pode ser.
É por isso que, apesar do desenvolvimento da
agropecuária no Centro-Sul, a agricultura só gera
hoje 18% da renda nacional. É por isso que a renda
per capita no campo não chega aos mil cruzeiros
anuais, a preços correntes. É por isso que a indústria
absorve pouco mais de 9% de mão-de-obra
disponível no Pai, ficando os outros 91% para
comércio, serviços, agricultura.
É por isso lua a agricultura só cresceu 4,5% ao
ano, em média, nos últimos 10 anos. E isso no País
inteiro. Se pegarmos só os números do Norte e
Nordeste, talvez vamos encontrar o dado da FAO,
divulgado pela imprensa, no fim do ano passado,
segundo o qual a agricultura brasileira cresceu
apenas 1% em 1970.

– 67 –
Está visto, assim, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que no problema de desenvolvimento
nacional há descompasso entre a agricultura e a
indústria.
Sabe-se também que agricultura, no Brasil,
é a atividade da maioria de sua população. E, no
Norte e Nordeste, no meu Estado, por exemplo, é a
atividade e condição de vida de quase toda a
população.
E só uma pequena, uma mínima parcela para
a agricultura e a pecuária. E, continuando assim, é
impossível o Norte e o Nordeste acertarem o passo
com o processo nacional de desenvolvimento. Êste
grande progresso e processo que tanto devemos ao
Govêrno do Presidente Médici.
Qual a solução? – perguntarão. Vossas
Excelências. Estou convencido de que a resposta
tem duas faces. A face política, global, e a
face
econômico-financeira,
de
providência
administrativa.
Os grandes planos do Govêrno Federal,
desde o de Integração Social até a Central
de Medicamentos, agora lançado e com aplausos
de toda a classe médica, são medidas
também excepcionais, nascidas de uma realidade
nacional.
Sôbre o projeto que cria a Central de
Medicamentos, devo dizer, na qualidade de médico e
sanitarista, que os serviços médicos aí estão
espalhados por todo o Brasil. O difícil é adquirir
remédios para tôdas as classes, e isso o Presidente
da República sentiu em toda sua plenitude. Não
podíamos deixar tal fato entregue aos grandes
especuladores. O Govêrno está atento e convencido
desta necessidade primordial para tôdas as camadas
sociais.
Não considero nenhuma interferência no
domínio da iniciativa privada.

Considero, ao contrário, um fato ímpar e de grande
alcance social que devemos à sensibilidade
comprovada do próprio Presidente da República.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO: –
Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Nobre Senador,
estou ouvindo o discurso de V. Ex.ª com interêsse,
não só por haver V. Ex.ª tratado, na primeira parte,
dos problemas do Nordeste, como pela sua
preocupação em relação aos problemas da
Amazônia, uma vez que o tema que empolga a
atenção de V. Ex.ª é o do incentivo fiscal. V. Ex.ª faz
análise objetiva e tranqüila, séria e patriótica em
tôrno do destino dos incentivos fiscais, e mostra a
competição que a destinação dêsse dinheiro,
originàriamente no programa de investimento e de
desenvolvimento das regiões do Norte e do
Nordeste, está sofrendo, na busca de novas
colocações, de colocações mais seguras, como o
problema da Bôlsa, a que Vossa Excelência se
refere, e como o problema de incentivos, a exemplo
do IBDF e de mercados consumidores mais
prósperos e mais seguros. Louvo V. Ex.ª na análise
e no enfoque em que ressalta o descompasso entre
a Agricultura e a Indústria. Considero uma
contribuição válida. E V. Ex.ª já deve estar ciente de
que o Ministro do Interior, o Ministro José Costa
Cavalcanti, homem do Nordeste que na chefia do
seu Ministério se desdobra, efetivamente, dando
assistência quase que contínua às diversas regiões
do País para estimular os processos de
desenvolvimento; e para fomentar o trabalho da
sua superintendência, S. Ex.ª está voltado,
neste momento, para o estudo, fazendo a
análise da nossa política de Incentivos Fiscais.
De forma que a contribuição de V. Ex.ª
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há de ser válida para as considerações do Sr.
Ministro do Interior. Parabenizo V. Ex.ª por essa
contribuição ditada pelo bom senso, pelo
conhecimento de causa e pelo amor ao Brasil.
Ressalto,
também,
nesta
oportunidade,
os
comentários que V. Ex.ª faz relativamente ao
problema da Central de Medicamentos. V. Ex.ª, que
é médico, que é sanitarista, e tem, nesse setor,
grandes serviços prestados ao País, dá depoimento
válido em tôrno da iniciativa do Govêrno que veio
atender à faixa pobre, sem pretender competir com a
indústria privada, afirmando, porém, que acima de
interêsses quaisquer, de indústrias, ou de quem quer
que seja, está o interêsse do povo do Brasil, que tem
merecido, da sensibilidade de estadista do
Presidente Emílio Médici, a maior e mais completa
atenção. Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO: –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, e o considero um
estímulo a um trabalho, a uma opinião pessoal, que
é quase uma tese pessoal que levanto aqui, certo de
que, além do Govêrno, o nosso próprio Partido, a
ARENA – como direi mais adiante – conjugam
esforços para que o Brasil, principalmente o Norte e
o Nordeste, acerte o passo naquilo em que mais
sofremos, que é o problema agropecuário.
Muito obrigado ao Senador José Lindoso.
(Retomando a leitura.)
Diante disso, é que lanço, hoje, à Comissão
Especial da ARENA que está estudando o Nordeste
e, enfim, ao Govêrno Federal, uma idéia que acredito
capaz de fazer o Norte e o Nordeste darem um salto.
É apenas isso:
– 30%, dos incentivos fiscais destinados ao
Norte e ao Nordeste seriara necessàriamente
aplicados em projetos agropecuários.

Se a indústria está ficando com a maior parte
e se o livre jôgo da vida econômico-financeira não
pode impedir que os aplicadores destinem de
preferência à indústria, porque dá rentabilidade mais
alta e a prazo mais curto, cumpre ao Govêrno intervir
no processo dos incentivos fiscais, que, aliás, é um
processo salutar criado pelo Govêrno.
O que eu desejo, apenas, é que esta
Casa medite sôbre o assunto. É que a ARENA
estude o problema. E, dêsse trabalho comum, nasça,
afinal, a medida que, estou convencido, é a mais
imediata, mais prática e mais importante para
dar condições à agropecuária, do Norte e
Nordeste, ao meu Piauí de se mecanizar e de se
modernizar.
Hoje, um projeto agropecuário, para captar
incentivos fiscais, tem que dar ágios de até 25%,
porque todo mundo quer aplicar em indústria. A
saída, única saída, é o Govêrno fixar uma cota
mínima para a agricultura: 30%.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite
outro aparte? (Assentimento do orador.) Inicialmente,
peço desculpas de mais uma vez interrompê-lo.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO: –
Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª com a sua
austeridade e autoridade, coloca em foco o problema
dos ágios para a captação de incentivos fiscais.
Relembro aqui que o Senado já ouviu a palavra do
eminente Senador Virgílio Távora num estudo
também substancioso e cheio de proposições válidas
em tôrno da matéria. Acredito que a palavra do
Senado, pelas vozes dos seus representantes do
Nordeste, pelas vozes mais autorizadas que aqui se
fizeram ouvir, é suficiente para suscitar no Sr. Ministro
do Interior e no Sr. Presidente da República a
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maior atenção para a reformulação da política de
incentivos fiscais, evitando-se as distorções e dando
a ela aquele sentido extraordinário que a inspirou,
isto é, uma política de desenvolvimento nacional.
Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO: –
Mais uma vez, muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª.
(Lê.)
Será que a indústria não se contentará com
70%? Será que não vale a pena garantir 30% dos
incentivos fiscais para ajudar o Nordeste a criar
pequenas e grandes emprêsas agro-pecuárias,
capazes de aumentarem o índice de ocupação da
mão-de-obra disponível, ociosa, emigrante?
Estou certo, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, de que é com providências como essa
que iremos cumprir o dever de ajudarmos o Govêrno
a fazer dêste País uma grande Nação, que já é
respeitada e admirada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
__________________
FONTES

– Discurso do Presidente Médice em Recife, dia 6
de junho de 1970.
– Censo de 1960.
– Declarações de Costa Cavalvanti – Jornal do
Brasil, 11-10-70.
– Declarações de Costa Cavalcanti – Jornal do
Brasil, 27-6-71.
– Estudo de Visão com Cirne Lima, Ministro da
Agricultura (edição de 24-5-71).

O SR. PRESIDENTE (Ney Braga): – Tem a
palavra o Sr. Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos
Torres. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois
assuntos fazem com que ocupe hoje esta tribuna.
Primeiramente, desejo pedir a S. Ex.ª, o Sr. Ministro
da Agricultura, providências imediatas para o
combate ao surto da moléstia de "New Castle" que
está atacando ferozmente a zona de São José do
Rio Prêto, no Município

de Petrópolis, o maior centro avícola da América
Latina, dispondo de capacidade para a criação de
mais de um milhão e meio de aves.
Ontem, fui procurado por uma comissão de
criadores dessa região, alarmados com o que se
está passando em relação às suas criações. Foram
êles encaminhados pelo nosso eminente colega
Senador. Flávio Brito, Presidente da Confederação
Rural Brasileira, e espero que essas providências
adotadas tenham resultado imediato.
São José do Rio Prêto orgulhava-se, com justa
razão, de ser um exemplo, no Brasil. Em várias
publicações internacionais, fazia-se referência a essa
região do meu Estado, não só pela quantidade de
aves criadas, como também pela técnica empregada
na sua criação.
É um patrimônio valioso. E se de um lado há
grandes criadores, de mais de 100 mil aves,
paralelamente existe uma imensidade de homens
humildes, de criadores de mil, duas ou três mil aves,
que não dispõem de recursos para o contrato de
veterinários que possam auxiliá-los no combate ao
mal que, há alguns anos, quase fêz desaparecer
completamente as criações do Estado do Rio de
Janeiro e tão fortemente atingiu também as de outros
Estados.
Estou certo de que Sua Excelência o Sr.
Ministro da Agricultura, tomando conhecimento do
fato, determinará a remessa imediata das vacinas
necessárias e de técnicos que orientem êsses
homens, na erradicação do mal.
O outro assunto que trago à consideração
desta ilustre Casa não se refere apenas ao Estado
do Rio de Janeiro, mas atinge todos os Estados da
Federação e, direi melhor, todos os Municípios
brasileiros.
Pela Resolução nº 92, de dezembro de
1970,
o
Senado
da
República
disci-
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plinou o lançamento de obrigações de quaisquer
natureza
pelos
Estados
e
Municípios,
complementando resolução anterior, e subordinando
todas as operações de antecipação de receita ou
empréstimos feitos por Estados e Municípios a essas
normas.
O art. 4º dessa Resolução veda aos Estados e
Municípios, por suas respectivas fundações e
entidades de administração indireta, assumir
compromisso para com fornecedores, prestadores de
serviços ou empreiteiros de obras apenas mediante
emissão ou aval de promissória ou aceite
de duplicatas ou quaisquer outras operações
similares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos
tempos as prefeituras municipais, com o objetivo
de
se
aparelharem
para
o
cumprimento
de sua missão, adquiriram máquinas para a
construção e, sobretudo, para a conservação de
estradas usando os recursos do Fundo de
Participação.
Eu sei que, neste momento, no Tribunal de
Contas da União, ao qual eu tive a honra de
pertencer, e no qual muito aprendi, numerosos são
os processos pendentes de solução em vista dessa
resolução.
Últimamente foi julgado um dêles, não sei de
qual Estado ou de que Município, mas provocando
uma situação de certa dificuldade. Tenho em mãos o
parecer do brilhante Procurador do Tribunal, Dr. Luiz
Octávio Gallotti, que conheci quando ainda ministro,
sendo êle Subprocurador do Tribunal e já então
se revelando um homem capaz e estudioso.
Peço permissão ao Senado para ler o seu parecer.
Diz êle:
(Lê.)

ção pelos Estados, Municípios e respectivas
fundações e entidades da administração indireta, de
máquinas rodoviárias e equipamentos congêneres.
O ponto nuclear da questão reside na votação,
contida no referido dispositivo, de virem tais
entidades a assumir compromissos para com os
fornecedores, mediante emissão ou aval de
promissórias, aceite de duplicatas ou quaisquer
outras operações similares.

"PARECER

IV

II
Destarte, é fora de dúvidas que não se permite
a venda à vista com o preço representado, no todo
ou em parte, por promissórias, tampouco a venda a
prestação, com pagamento garantido por títulos
emitidos em favor do alienante.
III
A matéria merece, todavia, estudo mais
aprofundado, quando se cogita das vendas
financiadas pelo sistema do crédito direto ao
consumidor, muito em voga, atualmente.
Nas operações dêsse tipo, têm lugar dois
contratos,
perfeitamente
distintos
em
sua
conceituação jurídica, requisitos e finalidade: o
contrato de abertura de crédito, celebrado entre a
sociedade financiadora e o Estado ou Município, e o
de compra e venda, firmado entre um dêstes e a
emprêsa fornecedora.
As promissórias garantidoras da dívida são
emitidas em razão do contrato de abertura de crédito
e a favor da financiadora, não do vendedor.
Daí, a nosso ver, estar o negócio a salvo da
proibição do art. 4º da Resolução nº 92.

Cuida-se
de
fixar
o
alcance
do
É
certo
–
ao
contrário
do
art. 4º da Resolução nº 92, de 1970, ocorrente
no
chamado
crédito
pessoal,
do Senado Federal, no tocante à aquisi- encontrado
nos
bancos
comerciais
(onde
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o mutuário escolhe livremente o destino a ser dado
ao produto do empréstimo) – que, nas operações ora
tratadas, o numerário entregue pela financeira está
vinculado necessàriamente à aquisição de
determinado bem de consumo durável (ver cláusula
1ª, § 2º,-do contrato, a fls. 3).
Por êsse motivo, intervém, no contrato de
crédito, a vendedora, obrigando-se a emitir ou sacar
letras de câmbio que, depois de aceitas pela
financeira, serão por esta colocadas no mercado de
capitais (cláusula 1ª, parágrafo 1º, fls. 2).
Assim, dentro de concepção do crescente
número de exegetas (dominando o campo do direito
tributário) que não e satisfazem com o exame da
configuração jurídica do negócio e procuram penetrar
em sua essência ou substância econômica,
preconizando, a chamada interpretação econômica
ou funcional, poderíamos diagnosticar, na espécie,
uma emissão de promissórias ligada, de um modo ou
outro, ao fornecimento da coisa e, então, vedada, por
fôrça de compreensão, na Resolução nº 92, art. 4º.
V
Foi dentro de semelhante ordem de idéias que
chegou o Supremo Tribunal Federal, por maioria de
votos, ao enunciado da Súmula nº 533, onde ficou
legitimada a incidência do antigo Impôsto de Vendas
e Consignações sôbre juros e emolumentos
cobrados nas operações ditas "crediários", a
despeito da separação que se pretendeu estabelecer
entre o contrato de venda e o de abertura de crédito
(gerador, êste último, dos juros e emolumentos),
celebrados ambos pelo próprio alienante com os
adquirentes das mercadorias.
VI
Sobreleva,
entretanto,
influiu,
decisivamente,
na

notar
formação

que
da-

quela jurisprudência, a circunstância de ser o crédito
proporcionado pela mesma firma vendedora,
detendo esta, além do mais, a qualidade de simples
sociedade do comércio e não de financiamento (vejase os ilustrativos debates travados no julgamento do
Rec. Ext. 58.945 e do Rec. Mand. Seg. 14.395, in
"Revista Trimestral de Jurisprudência", vol. 39/119 e
vol. 48/754).
Também se explica o entendimento da
Suprema Côrte, pelo fato de versar tema de direito
tributário, campo adequado, sem dúvida, ao
florescimento da interpretação econômica a que
aludimos, favorecida, até mesmo, pela regra do
art. 109 do Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172/66).
VII
Todavia, no caso vertente, caracteriza-se, não
apenas a dicotomia dos contratos (compra e venda,
e abertura do crédito), como a variação de uma das
partes contratantes, pois a compra é ajustada com o
comerciante, ao passo que o crédito é tomado à
financeira, intervindo o vendedor com a limitada
finalidade já precisada neste parecer. A distinção
corresponde pois, não apenas a um conceito
puramente jurídico, mas, segundo pensamos, ao
próprio substrato econômico do negócio e às
pessoas que dêle participam, com atividades
empresariais diferenciadas.
Impõe-se, igualmente, considerar que ora nos
defrontamos com restrição ao princípio da autonomia
dos Estados e Municípios. Essa restrição foi ditada
pelo Senado Federal, com base na Constituição (art.
41, VI), mas não cabe, certamente, ao juiz ampliá-la,
senão dar-lhe a interpretação estrita, própria das
normas de exceção.
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VIII
Entendemos, em face do exposto, que, no
sistema do crédito direto, a entrega de promissórias
em garantia do financiamento, emitidas, por Estados
ou Municípios, em favor das sociedades financeiras
(cláusula 4ª, fl. 8), não está sujeita à vedação do art.
4º dá Resolução 92/70, sòmente aplicável à emissão
do títulos em compromissos assumidos para com
fornecedores.
Daí expressarmos nossa concordância com a
conclusão do parecer da Primeira Diretoria (fl. 20),
no sentido de que se autorize a vinculação de quotas
do Fundo de Participação, objeto do contrato de
abertura de crédito a fls. 2/19.
Procuradoria, em 21 de maio de 1971. – Luiz
Octavio Gallotti, Procurador."
Assim, Sr. Presidente, verifica-se que
contratos feitos entre municípios e sociedades
fornecedoras de máquinas, com a interveniência
de emprêsas financiadoras, são perfeitamente
legais e a Resolução do Senado não os impede.
É a palavra de um homem ilustre e um jovem
Procurador que se está firmando, todos os dias,
pela atuação brilhante, no Tribunal de Contas da
União.
Entretanto,
o
Tribunal,
depois
do
voto favorável de dois Ministros, suspendeu a
decisão, fazendo com que todos os contratos
semelhantes, que são numerosos, ficassem na
Diretoria própria, aguardando uma decisão. Esta
decisão, segundo me parece, foi baseada
numa declaração de que outra resolução seria
proposta ao Senado da República pelo Ministério da
Fazenda.
Srs. Senadores, não será preferível que êsses
Prefeitos empreguem os recursos que a União lhes
concede, em virtude de dispositivo constitucional, na
compra de máquinas?

O SR. JOSÉ SARNEY: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Nobre Senador
Amaral Peixoto, V. Ex.ª na realidade, está trazendo à
Casa assunto extremamente delicado, que diz
respeito, de perto, ao interêsse municipal, de
maneira decisiva. Entretanto, nobre Senador, atrás
dêsse problema existe, realmente, um problema
mais sério: é que os Municípios, diante da dificuldade
de não disporem, ainda, de estrutura capaz de
aconselhar o equipamento que deveriam comprar,
ficaram, então, na maior parte das vêzes, sujeitos
aos vendedores de equipamentos sem nenhuma
condição de manutenção. O resultado é que as
prefeituras do interior, as pequenas prefeituras, no
sonho de adquirir máquinas para a conservação das
estradas, caíram num lôgro ainda maior, porque não
basta ter o equipamento; é preciso que êle funcione
e, para tanto, é preciso que haja uma rêde de
fornecedores de peças, de técnicos em manutenção
capazes de manter o equipamento em perfeito
funcionamento. Tive oportunidade de testemunhar,
no interior de vários Municípios do meu Estado,
muitas dessas máquinas paralisadas, pelo fato de
sua conservação ser um ônus tremendo às
pequenas prefeituras. Assim, penso que, talvez, a
solução a ser buscada, na realidade, seria a de
obrigar, vamos dizer, quando da compra de
equipamentos, a apresentação de um parecer
dos órgãos técnicos dos Estados. Dêste modo
seria dada a essas prefeituras a necessária
assessoria técnica, não ficando sujeitas a essa
coisa dolorosa que aumenta, grandemente, os
ônus dos municípios sem lhes trazer qualquer
benefício. Na Constituição atual talvez se encontre a
solução, ao permitir ela convênios comuns de
vários municípios, que possam realizar volu-
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me maior de obras, para a compra de patrulhas
padronizadas. O que, na realidade, houve foi uma
invasão de equipamentos que entravam no mercado
em virtude das condições que nos ofereciam,
extremamente vantajosas. Os Prefeitos vinculavamse aos fundos de participação, na compra de
equipamentos ainda não testados, de modo a que
pudessem ter a rentabilidade conveniente ou atender
à finalidade que os Prefeitos buscavam. São
pequenos problemas que existem cuja vivência
quando nos dá uma boa idéia, às vêzes, nos oferece
péssimos resultados. Tenho a impressão de que
considerando assim foi que o Tribunal de Contas
partiu para essa solução. Não devemos chegar ao
extremos. Entretanto, devemos buscar, com a ajuda.
do Senado – já que Ex.ª traz à baila assunto que,
posteriormente, virá à Casa
–, soluções
intermediárias, permitindo a aplicação de verbas, na
compra de equipamentos, vinculada à aprovação
antecipada do órgão técnico sôbre equipamentos.
Não é uma inovação. Já se faz isto no Brasil, a
respeito de compra de aeronaves e de equipamentos
que têm similar nacional. Enfim, há uma série de
restrições que buscam o bom sentido. Mas acho que
a melhor solução, a que atenderá ao interêsse
municipal, na sua maior parte, é esta. Muito obrigado
a V. Ex.ª e me perdoe por tê-lo interrompido.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª. Poderia dizer que o nobre Colega
antecipou o que eu ia falar. Realmente, o Estado do
Rio de Janeiro já teve um órgão de auxílio técnico às
prefeituras, um órgão do Departamento de Estradas
de Rodagem que poderia opinar neste caso.
Compreendo que haja restrições, que não se
permita a compra, indeterminadamente, de
máquinas que não estejam experimentadas, que
não possam ter, da parte dos fornecedores,

uma assistência técnica. O Estado do Rio tem elevado
número dessas máquinas, são fàcilmente adquiridas,
porque firmas que representam tratores dão a
assistência necessária. O que não é possível é proibir.
Ainda ontem conversava com o ilustre Líder da
ARENA, o Senador Ruy Santos, e S. Ex.ª me
informava que, na Bahia, havia sido organizada uma
cooperativa ou uma sociedade de economia mista com
êsse objetivo. Pedi ao nobre Representante baiano
que, me fornecesse os elementos, a fim de que
pudesse levar a idéia aos Prefeitos do Estado do Rio e,
até mesmo, ao Governador. Parece-me que, também,
em Goiás, no Govêrno Mauro Borges, foi, neste
sentido, organizada uma sociedade de economia mista.
Repito, Sr. Presidente: o que não é possível é
proibir.
Para
consertar
uma
estrada,
sem
equipamentos, o Prefeito gasta muito mais e faz
trabalho imperfeito. Se êle não pode comprar a
máquina, de qualquer maneira vai gastar dinheiro. E
muitos gastam mal. Em vez de empregarem o
dinheiro na aquisição de máquinas de conservação
de estradas, realizam obras desnecessárias,
caminham para os jardins públicos, embelezam a
praça do Município, embelezam as ruas de um
distrito e deixam de lado os problemas essenciais da
administração.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Com muita
honra.
O SR. RUY SANTOS: – Durante o Govêrno
Luiz Vianna, foi criado, na Bahia, o Consórcio
Rodoviário,
pràticamente
uma
autarquia,
uma sociedade de economia mista. Êle conta
com recursos estaduais e municipais, e está
em
funcionamento.
Êsse
Consórcio
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adquiriu máquinas, a que se lhes dá o nome de
"patrulhas rodoviárias", para a realização de
serviços. O problema é o seguinte: os
Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem
são muito ciosos quanto aos seus planos, e êles
estão certos. Traçam os seus planos e procuram
aplicar os recursos incluindo aquelas estradas que
consideram, realmente, de interêsse estadual. Mas
surgem as estradas de interêsse municipal ou
intermunicipal, ligações e às vêzes até as chamadas
"costelas" para aquelas grandes estradas que são
construídas, não só pelo Estado como pela própria
União. Isto tem dado um grande resultado. Graças a
isto foi possível, realmente, dar-se, há coisa de três
anos para cá, um grande impulso a êstes meios de
transporte na Bahia. O nobre Senador José Sarney
tem razão e eu tive experiência disto quando fuiSecretário do Governador Juracy Magalhães. Houve
casos de compra de tratores em que, se formos
verificar nos processos, realmente os tratores
standard, já conceituados no território nacional, com
assistência, sem falta de peças, etc., têm preços
mais altos. Então, vêm a Polônia, a Tchecoslováquia,
e vendem tratores sem possibilidades de renovação
de peças, de assistência técnica, e assim por diante.
Mas, isto, hoje depende da administração. A boa
administração faz as compras olhando êstes
aspectos todos. V. Ex.ª tem razão. Êste consórcio da
Bahia foi organizado com esta finalidade. Defendi,
junto ao Governador Luiz Vianna, criar até dentro da
região geoeconômica – 4, 5, 8 Municípios –
um sistema, um consórcio intermunicipal onde, além
de estradas de rodagem, procurasse também,
por exemplo, na nossa região sêca, adquirir
perfuratrizes, porque um Município não pode
adquíri-las sòzinho. Ao passo que um grupo
de
Municípios
–
quatro
ou
cinco
–

pode comprar duas ou três perfuratrizes com base
nesse fundo, para perfuração de poços e enfrentar o
problema da sêca na região. E mesmo indo até além:
o problema de saúde, o problema educacional, êsse
sistema de consórcio será benéfico para a
administração municipal e para o desenvolvimento
do Estado, suprindo as deficiências da própria
administração estadual quanto aos seus recursos.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Reconheço, Srs.
Senadores, a procedência das razões apresentadas,
mas é que não vejo porque impedir essas compras.
Vamos fiscalizar. A União, o Estado têm êsses
podêres. Vamos fiscalizar, vamos determinar normas
reguladoras mas não que impeçam. Aliás, na opinião
do Procurador do Tribunal de Contas, elas não
impedem – e o Tribunal de Contas poderia autorizar
a operação. Espero que o Sr. Ministro da Fazenda
tome a iniciativa de nos enviar novas normas,
fiscalizando sua aplicação.
No Estado do Rio há êsse Departamento de
Assistência Técnica às Prefeituras, pelo menos
havia, dentro do Departamento de Estradas de
Rodagem. Êle pode ser chamado a opinar em cada
caso, a fim de evitar a compra de material
inadequado.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Com grande
prazer.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Acho que o ponto de
vista de V. Ex.ª é exatamente o nosso. Na realidade,
não se deve permitir essa compra indiscriminada de
equipamentos pelas Prefeituras, mas com assessoria
técnica, acho perfeitamente admissível a compra, se
bem que essa solução de consórcio rodoviário seja a
melhor. A experiência da Bahia é, realmente,
já hoje vitoriosa, posso dizer a V. Ex.ª.

– 75 –
Não tive essa oportunidade, quando Governador, de
tentar no Maranhão coisa semelhante, pois não
existiam as estradas-mestras e não podíamos
pensar nas vicinais. Tivemos oportunidade de
desenvolver um vasto e largo programa rodoviário.
Já agora, em prosseguimento a êsse programa, o
Professor Pedro Neiva de Santana, Governador do
Estado, acaba de fundar o Consórcio Rodoviário, nos
têrmos da experiência da Bahia; já existe consórcio
semelhante também no Ceará, porque não há
dispersão de recursos, há uma melhor utilização
dêsses recursos, há um trabalho em conjunto,
altamente salutar para as comunidades. Conservamse as estradas e aplicam-se muito melhor os
recursos. Essa solução é ótima. Tentei medida dessa
natureza no setor do saneamento e aí foi possível.
Fundamos uma companhia que agia conjuntamente,
em convênios, com os Municípios, o Estado e a
própria comunidade. Tivemos oportunidade de fazer
mais de setenta sistemas simplificados de
água, dentro dêsse princípio. E a Organização
Mundial de Saúde Pública foi ao Maranhão verificar a
nossa experiência, seus técnicos trabalharam
conosco e acharam uma experiência extremamente
válida, que pode ser desenvolvida, em regiões
pobres como a nossa. E funciona. Antigamente,
falava-se muito que no Brasil não havia ainda clima
para êsse trabalho conjunto. Hoje, podemos dar o
testemunho de que, realmente, quando o plano é
bem intencionado, é sério, há possibilidade de
trabalho conjunto da comunidade, de Municípios e do
Estado. Fiz a experiência – repito – no setor do
saneamento; e acredito que no setor rodoviário, a
experiência baiana mostra que é possível também; e
os outros Estados estão marchando no mesmo
sentido. Quero finalizar pedindo desculpas pelos lon-

gos apartes ao discurso de V. Ex.ª, homem público
do maior respeito dêsse País, com uma vasta
experiência, que traz o mesmo ponto de vista de
todos nós: não se deve proibir, mas deve-se
fiscalizar e disciplinar a compra dos equipamentos
pelas Prefeituras.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Na Bahia também foi
feita essa experiência no serviço de águas. Foi criada
emprêsa que, com recursos do Estado, Municípios e
União, pôde dotar várias comunidades baianas do
serviço de água. Mas queria dizer a V. Ex.ª, – e por
isso pedi o aparte na ocasião oportuna, – o seguinte:
V. Ex.ª falou em "normas". O mal da administração
brasileira, principalmente de parte da União, é que as
normas são feitas sem atender às condições
peculiaríssimas dêsses vários brasis que existem no
Brasil. Eu tenho um episódio: sou filho de uma
pequena cidade no São Francisco, onde havia energia
a motor há 30 anos, montada pela comunidade local.
Há dois ou três anos atrás, obtive, a serviço da
Prefeitura local, um convênio para renovação da rêde
de iluminação da cidade. Êste convênio foi
encaminhado e, como estava demorando, fui ao
Ministério e disseram que o mesmo estava no Rio, no
Serviço de Água e Energia. Fui lá e disseram que o
problema era que o serviço de energia do referido
município não estava registrado. Eu disse que
podia providenciar o registro, mas para isso
era preciso um engenheiro responsável pelo
serviço. Criou-se então um problema para nós.
Felizmente, havia na localidade um parente nosso,
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que era Chefe do Distrito Rodoviário, e foi possível
dar o nome dêsse rapaz como o responsável. São
criadas normas, que não podem ter aplicação em
todo canto e se tem de sair pela tangente, tem-se
sempre de dar um "jeitinho", muito do agrado da
mentalidade brasileira. Então se arranja uma fórmula
para coonestar. Quanto a essas normas, o Tribunal
de Contas mesmo, para aplicação do Fundo, faz
uma norma para grandes municípios, para
Prefeituras que têm boas instalações, têm serviços e
gente competente. Mas, por aí afora – e eu digo por
aí afora no que eu chamo de "Paralelo da Miséria"
para cima – por aí afora não encontramos condições
nas Prefeituras e no pessoal, a começar, muitas
vêzes, pelo Prefeito. O Governador José Sarney
sabe disso, e aqui estão outros companheiros da
Bahia e do Pará que o sabem também; há até
Prefeitos que mal assinam o nome. São homens do
maior espírito público e que prestam grandes
serviços, mas despreparados. E o funcionalismo vai
mais ou menos nas mesmas condições. Então
vêm essas normas criando uma série de exigências
que dificultam, às vêzes, até o recebimento do
Fundo. É aquela história que se disse uma vez,
do Tribunal de Contas, não sei se é anedota – e V.
Ex.ª perdôo por entrar com anedotário no seu
discurso...
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Tenho o
Tribunal de Contas no mais alto conceito. Muito
aprendi no Tribunal de Contas, nos anos que estive
lá.
O SR. RUY SANTOS: – Eu também tenho.
Mas, às vêzes, o funcionário cria certas exigências.
Então, contam que foi assinado contrato, da União,
em que interferia o Banco do Brasil, e êsse contrato
foi para ser registrado no Tribunal de Contas,

que o baixou em diligência para que o Presidente do
Banco do Brasil provasse que estava quite com o
Serviço Militar. Na época, era Presidente do Banco
do Brasil o General Anápio Gomes, e então foi
exigido que o General Anápio Gomes provasse que
estava quitado com o serviço militar. São essas
exigências, essas coisas de nada que às vêzes
dificultam e atrapalham a. administração, quando o
importante é fazer com que o dinheiro do Fundo não
seja esbanjado, como V. Ex.ª diz, nos coretos,
hermas dos Governadores, e assim por diante, busto
em praça pública de Pedro, Paulo, de Martins.
Gastar êsse Fundo, realmente, como a lei manda,
em estradas, em educação e em saúde.
Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Só uma ressalva a
fazer no aparte do Senador Ruy Santos. É quando S.
Ex.ª diz que na Bahia e no Maranhão os Prefeitos às
vêzes não sabem ler. Na Bahia, quem não souber a
"Ode ao 2 de Julho" e, no Maranhão, quem não souber
um sonêto de Gonçalves Dias, não será Prefeito.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª dá licença
para mais um aparte? E, há de perdoar que eu traga
anedotas para o seu discurso. Mas estamos em fim
de sessão. Houve um interventor na Bahia, que,
durante uma audiência pública, recebeu um bacharel
que era figura tradicional da Bahia: Argyleu Silva.
Êste foi fazer uma reivindicação ao interventor.
Então, disse da sua tradição, do serviço que já tinha
prestado. Então o interventor virou e disse: "Mas, o
Senhor é patriota mesmo?" Êle disse: "Sou." O
interventor falou: "Cante o Hino Nacional." Êle sabia
e cantou. Quem estava na fila e não sabia o Hino
Nacional disse: "Vamos saindo, que hoje a aula é o
Hino Nacional."
(Risos.)
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O SR. AMARAL PEIXOTO: – Já que se está
fazendo confidências e há a necessidade de se
legislar conhecendo o Brasil, devo dizer, também,
que no meu Estado, quando Interventor, determinei
que se organizasse um curso para os tesoureiros
das pequenas Prefeituras, e contratei um técnico
para dar as aulas. No fim de um mês, êle me
procurou e disse que não podia prosseguir, porque,
antes de ensinar Contabilidade, tinha que ensinar
as quatro operações aos tesoureiros que não
sabiam.
Esta, a realidade brasileira. Não podemos
perder de vista essa realidade é baixar instruções
como esta, dificilmente aplicáveis.
Estou de pleno acôrdo com o sistema de
fiscalização, repito. O que não é justo, porém, é que
deixemos êsses Prefeitos nessa ansiedade em
que estão, tendo em mãos recursos e não
podendo comprar o que necessitam para sua
administração.
Fiscalizemos essas compras, através do órgão
Competente,
mas
vamos
auxiliar
êsses
administradores municipais.
Não sei se o Prefeito, nesse julgamento do
Tribunal de Contas, é do meu Estado ou não. Sei
que existem alguns processos, do Estado do Rio e
de outros Estados, paralisados, aguardando uma
decisão.
Sr. Presidente, é o apêlo que desejava fazer
ao Sr. Ministro da Fazenda e ao próprio Tribunal de
Contas, para que reconsiderem o assunto.
Que S. Ex.ª o Sr. Ministro nos remeta
instruções, mas de acôrdo com a realidade brasileira.
Tenhamos pena dêsses nossos patrícios,
que, com tão poucos recursos nessas Prefeituras
dos municípios, têm de enfrentar o ônus de
uma administração pesada, às vêzes gran-

des extensões territoriais, sem os equipamentos
necessários; todo mundo reclamando, e com razão,
e os fazendeiros tendo a necessidade de escoar a
sua produção. No Estado do Rio, que é um Estado
pequeno e tem uma grande rêde asfaltada, ainda na
última campanha, por mais de uma vez, fiquei retido
na estrada pelo mau tempo, quando me dirigia não
às sedes dos municípios, mas aos distritos, para
falar aos companheiros.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador.) Estou ouvindo
o discurso de V. Ex.ª com tôda a atenção e creio que
o aspecto político da questão e também seus
aspectos técnicos já foram suficientemente
esclarecidos, quer por V. Ex.ª, quer pelos nobres
Senadores que o apartearam, Ruy Santos e José
Sarney. E eu também estou inteiramente de acôrdo
com a tese de que o Govêrno Federal crie tôdas as
condições para que as prefeituras possam adquirir
os equipamentos necessários à construção das
obras
públicas
indispensáveis
ao
seu
desenvolvimento, econômico e social. Fêz, contudo,
V. Ex.ª, referência a resoluções do Senado Federal
que regulam dispositivo constitucional inscrito na
Constituição de 1967 e repetido na Emenda
Constitucional nº 1, que disciplinam certos aspectos
da vida financeira dos Estados e Municípios.
Realmente, a partir da Constituição de 1967, a
emissão e o lançamento de títulos da dívida pública
e a dívida fundada dos Estados e dos Municípios
podem obedecer a contrôles estabelecidos através
de resoluções do Senado Federal. E eu tive ocasião
de ser o Relator das três resoluções que o
Senado Federal aprovou sôbre a emissão e o
lançamento de títulos da dívida pública pelos
Estados e Municípios. A primeira delas apenas
suspendia a emissão de títulos e o seu

– 78 –
lançamento pelos Estados e Municípios e o seu
objetivo foi o contrôle do endividamento das
Unidades da Federação e dos Municípios, uma vez
que o Sr. Ministro da Fazenda, verificando a situação
financeira dos Estados e Municípios, chegou à
conclusão de que a medida era necessária,
acionando-se, assim, dispositivo constitucional, a
meu ver, do mais alto alcance para as finanças
públicas do País. Mais tarde, para que essa
disciplina pudesse atingir outro tipo de operações
que vinham endividando Estados e Municípios, o Sr.
Ministro da Fazenda propôs, e o Senado Federal
aprovou, a disciplina quanto a outras formas de
contratos de financiamentos feitos pelos Estados e
Municípios. Não conheço a resolução do Tribunal de
Contas a que V. Ex.ª faz referência, mas, no que
toca às resoluções do Senado Federal, não há
proibição da celebração de contratos de
financiamentos por parte de Estados e Municípios
para aquisição de equipamentos rodoviários. O que
há é um limite quanto às prestações que deverão,
ser pagas, limite êsse fixado em relação à
arrecadação do Estado ou Município. Essa medida
foi adotada na defesa dos interêsses legítimos dos
Municípios e dos Estados, para que não viessem a
contrair dívidas que tumultuassem tôda a sua vida
financeira e comprometessem, até, administrações
futuras. Tanto a Resolução última do Senado, se não
me falha a memória, a que V. Ex.ª citou, de nº 92,
baixada em novembro de 1970, não tem como
objetivo impedir a aquisição, a prazo, pelos Estados
e Municípios, de equipamento rodoviário, ou de
equipamento de outra natureza, indispensável a
serviços públicos dessas Unidades da Federação,
que, ainda há pouco, a Diretoria do Banco do
Brasil, regulando a aplicação do Fundo do
Patrimônio do Servidor Público, decidiu que 20%

dêsses recursos serão aplicados em financiamento
aos Municípios e aos Estados, para aquisição de
material rodoviário. As Resoluções do Senado
tiveram o objetivo de disciplinar, de fazer com que,
os contatos de financiamento, obtidos pelos Estados
e Municípios, não viessem a superar a capacidade
de endividamento dêsses mesmos Estados e
Municípios. Não sei se essa resolução do Tribunal de
Contas, a que, V. Ex.ª faz referência, criou normas
supletivas que impeçam a realização dêsses
contratos com a garantia do Fundo de Participação.
Mas as resoluções do Senado tiveram essa
finalidade, e mesmo a última resolução abre exceção
quando diz que Estados e Municípios poderão emitir
e lançar títulos da dívida pública, mesmo naquele
período de proibição, desde que justifiquem a
necessidade do lançamento dêsses títulos e desde
que êsse pedido, depois de examinado pelo
Ministério da Fazenda, venha ao Senado Federal. A
resolução dá plenos podêres ao Senado Federal
para, a qualquer momento, abrir exceção e atender
às necessidades dos Estados e Municípios,
autorizando-os a emitir e lançar títulos da dívida
pública. No que toca aos contratos para pagamento
a prazo de equipamentos, o que a resolução faz é
apenas limitar a percentagem de arrecadação que
pode ser aplicada no pagamento das prestações, de
modo a que os Estados e Municípios, sob a pressão
– principalmente os municípios – de vendedores de
máquinas, não venham a estabelecer planos que
não possam ser cumpridos, ou que venham a
comprometer, de modo definitivo, as finanças dêsses
mesmos municípios e também, as administrações
futuras. Êsses, os esclarecimentos, em atenção, ao
discurso de V. Ex.ª, que me cabia dar, como Relator
que fui das três resoluções do Senado da República
que versaram sôbre a matéria.
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O SR. AMARAL PEIXOTO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª pelas informações que me presta e que
estão, exatamente, de acôrdo com o parecer do
Procurador do Tribunal de Contas da União, Dr.
Luiz Octávio Gallotti. S. Ex.ª declara que essa
operação, que estava sendo julgada pelo Tribunal,
não está vedada pela Resolução nº 92. Mas o
Tribunal ampliou o ponto de vista e resolveu
aguardar novas instruções. Com isso ficaram
paralisadas dezenas de processos de vários
municípios brasileiros.
Como declarei no início, não sabia mesmo de
que Estado era êsse município cujo processo foi
julgado pelo Tribunal.
Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª, nobre
Senador Antônio Carlos, e é essa a interpretação
que dá o Dr. Luiz Octávio Gallotti. Queremos é que
haja uma solução para êsses casos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Não sabia que
era o Dr. Luiz Octávio Galloti o Procurador que emitiu
êsse parecer, e congratulo-me com essa
coincidência de pontos de vista; como sabem, o Dr.
Luiz Octávio Galloti é quase catarinense, pois seu
pai é um dos mais ilustres co-estaduanos nossos, o
Dr. Luiz Galloti.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – No início do
meu discurso, tive oportunidade de dizer que,
quando convivi com o Dr. Luiz Octávio Galloti, êle,
que era Subprocurador do Tribunal, já se afirmava
pela sua inteligência, pela maneira como informava
os processos, causando magnífica impressão. E
folguei muito em saber que êle havia sido elevado ao
cargo de Procurador-Geral. Ele está inteiramente de
acôrdo com V. Ex.ª Acha que a Resolução nº 92
não impede a operação em causa. Mas, vamos
admitir que ela impedisse; então, haveria
necessidade de o Poder Executivo, o Senhor Mi-

nistro da Fazenda, promover modificação nessas
novas Resoluções a fim de que, ressalvadas tôdas
as garantias para que os prefeitos não ponham fora
o dinheiro, não o gastem indevidamente comprando
máquinas inadequadas, ou que não tenham
assistência técnica – êsse é um dos perigos – mas,
ressalvados todos êsses pontos de vista, que seja
possível aplicar êsse dinheiro e não determinar que
os prefeitos venham a aplicar essas verbas
inútilmente, em obras desnecessárias.
Sr. Presidente, eu pretendia ocupar a atenção
do Senado por cinco minutos. Alonguei-me mais
porque fui honrado com apartes dos eminentes
Senadores José Sarney, Ruy Santos e Antônio
Carlos Konder Reis.
Agradeço a S. Ex.as a contribuição valiosa que
deram ao meu discurso e espero que uma
providência seja tomada, e, sobretudo, que o Sr.
Ministro da Fazenda possa resolver êsse palpitante
problema. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Clodomir Millet): –
Tem a palavra o nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Ministério dos Transportes marcou para assinar,
amanhã, o convênio destinado à construção do pôrto
fluvial de Imperatriz, à margem do Rio Tocantins, no
Maranhão.
Imperatriz é um exemplo da revolução
colonizadora provocada pela Belém – Brasília. Em
1957, pequeno município de apenas 1.000 habitantes,
hoje, com mais de 50.000 habitantes, sendo um dos
solos mais dinâmicos de desenvolvimento na área
do sertão maranhense. Quando Governador do
Estado, tive oportunidade de encaminhar várias
reivindicações daquela comunidade, sujeitas à
decisão do Govêrno Federal, e dentre es-
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tas o pôrto fluvial, uma das mais antigas e
necessárias aspirações. O Ministro Andreazza, a
quem a Amazônia muito deve e, particularmente, o
Estado do Maranhão tem uma grande dívida de
gratidão pela sensibilidade para os nossos
problemas, atendeu a êstes apelos, sempre por mim
renovados.
Assim. Sr. Presidente, registro o início da
construção do pôrto de Imperatriz como um
marco de desenvolvimento, de melhoria das
condições de transporte, de integração da
ferrovia com a rodovia, base da filosofia da
Transamazônica, obra extraordinária, também,
naquelas paragens.
Agora, Sr. Presidente, Imperatriz está a
receber a sua usina diesel para fornecimento de
energia para aquele grande município, conforme
decisão do Governador Pedro Neiva, no
prosseguimento do Plano de Eletrificação do Estado.
O pôrto é mais uma decisão do Governo Federal,
de presença, atendendo a uma necessidade
imperiosa daquele povo que desbravou a
mata, plantou cidades e agora tem direito a vida
melhor.
As minhas congratulações ao Ministro Mário
Andreazza, ao Comandante Zarven Bogorian –
Diretor do DNPVN, onde tem tido uma atuação
extraordinária, dinâmica e sensível aos problemas do
Nordeste e da Amazônia – e o agradecimento do
povo maranhense e, particularmente, de Imperatriz,
na certeza de que em breve o seu pôrto será uma
etapa a mais no seu desenvolvimento. (Muito bem!
Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Não
há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nada
mais
havendo
a
tratar,
vou
encerrar
a
Sessão,
convocando
antes
os
Srs.
Senadores
para
uma
Sessão

Extraordinária, a realizar-se às 18 horas, com o
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 1971 (nº 77/71, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre alterações introduzidas no Quadro
do Pessoal do Departamento de Policia Federal
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício concedida na Sessão anterior), tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 160 e
161, de 1971, das Comissões:
– de Serviço Público Civil, sugerindo a
remessa do Projeto à Comissão de Redação, tendo
em vista zorro manifesto, do art. 2º que faz
referência ao Anexo 11 da Lei nº 4.813, quando
deveria fazê-lo ao Anexo IV da mesma lei;
– de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 51, de 1971, que concede aumento de
vencimentos aos funcionários da Secretaria do
Senado Federal, e dá outras providências, tendo:
PARECERES sob nos 161 e 163, de 1971, das
Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade; e
– de Finanças, favorável.
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida em Sessão
anterior.)
3
do

Discussão,
Parecer
da

em
turno
Comissão
de

único,
Relações
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Exteriores sôbre a Mensagem nº 127, de 1971 (nº
193/71, na Presidência da República), de 17 de
junho corrente, pela qual o Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Carlos
Sette Gomes Pereira, Ministro de Primeira Classe,
para exercer a função de Embaixador junto ao Reino
dos Países-Baixos.
4

Discussão,
Parecer
da

Exteriores sôbre a Mensagem nº 139/71 (nº
213, de 1971, na origem), pela qual o Sr.
Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Senhor Arnaldo Vasconcellos
para exercer a função de Embaixador junto
ao
Govêrno
da
República
Oriental
do
Uruguai.

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40
em
turno
único,
do
Comissão
de
Relações minutos.)

69ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 1º DE JULHO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA
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
Millet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Távora – Waldemar Alcântara – Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Duarte Filho – Jessé
Freire – Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy
Carnerio – João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson
Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcanti –
Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio
Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos
Lindenberg – João Calmon – Amaral Peixoto –
Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Milton
Campos – 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 63
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 184, DE 1971
da Comissão de Legislação Social,, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1971 (número
99-B/71, na origem), que dá nova redação a
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de
maio de 1943, e dá outras providências.
Relator: Sr. Benedito Ferreira
O presente projeto, de iniciativa do Poder
Executivo (Mensagem nº 137, de 1971), dá nova
redação a várias disposições da Consolidação das
Leis do Trabalho – § 3º do art. 13, parágrafo único,
do art. 14, art. 16 e seu parágrafo único, e caput do
art. 21 – relativas à emissão da Carteira de Trabalho
e Previdência Social.
2. O Ministro do Trabalho e Previdência
Social, em exposição de motivos dirigida ao Sr.
Presidente da República sôbre o assunto (nº 634,
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de 1971), esclarece que, apesar de recentemente
reformuladas as normas da Consolidação das Leis
do Trabalho, relativamente à emissão da referida
Carteira, pelo Decreto-lei nº 926, de 1969, as
mesmas "têm-se revelado passíveis de outras
modificações", razão pela qual foi constituída uma
Comissão Especial, no Departamento Nacional de
Mão-de-Obra. cujos estudos estão consubstanciados
no projeto ora sob nosso exame, sugerindo
alterações
que
"têm,
por
finalidade
o
aperfeiçoamento dos serviços de emissão da
Carteira de Trabalho é Previdência Social e a fixação
da imagem desta última como documento de fé
pública".
3. A primeira modificação diz respeito ao § 3º
do art. 13 da CLT: ao invés de dispor que, nas
localidades onde não fôr emitida a Carteira, "poderá
ser admitido, temporàriamente, o exercício de
emprêgo ou atividade remunerada por quem não a
possua", o projeto fixa um prazo para êsse exercício
"até 30 (trinta) dias", com o que estamos "de inteiro
acôrdo pois obriga, tanto aos empregados como aos
empregadores, a tomarem providências para a
obtenção, da Carteira.
4. A segunda alteração dirige-se ao parágrafo
único do art. 14 da CLT, que atualmente tem a
seguinte redação:
"Na falta dos órgãos indicados neste artigo" –
Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante
convênio, os órgãos federais, estaduais e municipais
da administração direta ou indireta – "será
admitido convênio com sindicato, para o mesmo
fim".
O projeto propõe a seguinte:
"Na impossibilidade comprovada de convênio
com os órgãos indicados, será admitido convênio
com sindicato para o mesmo fim."

Parecem-nos, no entanto, pouco precisas as
expressões "na impossibilidade comprovada" e "será
admitido convênio". Não faz, sentido a administração
– que estará sempre presente como um dos agentes
do convênio tornado impossível – exigir, de si
mesma, a comprovação da impossibilidade. A
segunda expressão, por sua vez, torna o fato
imperativo, pouco conveniente à Administração
Pública. Propomos, assim, nos têrmos da emenda
que apresentamos ao final dêste parecer, seja
adotada uma redação mais consentânea.
5. A terceira disposição atingida pelo projeto é
a constante do art. 16 da CLT, o qual enumera
elementos que deverão constar da Carteira, quanto
ao portador, além do número, série e data de
emissão da mesma. Nos itens I a VII há simples
mudança de colocação. Entre os documentos
exigidos para o fornecimento da Carteira,
enumerados no parágrafo único do art. 16, a
proposição altera a redação das alíneas c e d e
suprime a alínea e – atestado médico de capacidade
física e mental.
Nada temos a opor quanto à alínea c, o
mesmo não acontecendo com a d, assim redigida:
"além das demais exigências, quando se tratar
de menores de 18 anos, atestado médico de
capacidade física, comprovante de escolaridade e
autorização do pai ou mãe, ou responsável legal e,
em sua falta, na seguinte ordem de preferência,
qualquer dos avós, irmãos maiores, ou tios, sob cuja
guarda estiver o menor, ou autoridade judicial
competente."
A nosso ver, o texto acima, ao sublinhar
uma ordem preferencial, nomeando os parentes,
na falta de responsável legal, aos quais
outorga o direito ou competência para
autorizar o trabalho do menor, está confli-
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tante, pois explicita, depois dessa enumeração, "sob
cuja guarda estiver o menor".
Se o menor está sob a guarda de alguém, êste
é a pessoa competente para dar a autorização.
Assim, propomos emenda a essa disposição,
colocando-a em têrmos jurídicos mais exatos.
6. A última alteração proposta diz respeito ao
art. 21 da CLT, relativo ao procedimento a ser
adotado em caso de a Carteira se tornar imprestável
ou esgotar o espaço destinado a registros e
anotações: o interessado deverá obter outra,
conservando-se o número e a série da anterior.
Simples mudança redacional, à qual nada temos a
opor.
'7. Ante o exposto e tendo em vista que o
projeto visa a melhor adaptar o texto legal em causa
à realidade, atendendo aos altos interêsses dos
trabalhadores, pois simplifica a obtenção da Carteira
de Trabalho e Previdência Social, opinamos pela sua
aprovação, com as alterações consubstanciadas nas
seguintes emendas:
EMENDA Nº 1 – CLS
Ao art. 1º
Dê-se ao parágrafo único do artigo 14 da CLT,
constante do artigo 1º, a seguinte redação:
"Inexistindo convênio com os órgãos
indicados, ou na inexistência dêstes, poderá ser
admitido convênio com sindicatos para o mesmo
fim."
EMENDA Nº 2 – CLS
Dê-se à letra d do parágrafo único do artigo 16
da C.L.T., constante do artigo 1º, a seguinte redação:
"d) além das demais exigências, quando se
tratar de menores de 18 anos, atestado médico de ca-

pacidade física, comprovante de escolaridade e
autorização do pai, mãe ou responsável legal e,
na falta dêstes, da pessoa sob cuja guarda
estiver o menor ou da autoridade judicial
competente."
Sala das Comissões, em 30 de junho de
1971. – Franco Montoro, Presidente – Benedito
Ferreira, Relator – Orlando Zancaner – Paulo
Tôrres.
PARECER
Nº 185, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 1971 (nº 87B/'71, na origem), que introduz alterações no
Decreto-lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que
dispõe sôbre a profissão de jornalista.
Relator: Sr. Franco Montoro
O Senhor Presidente da República, nos
têrmos do artigo 51 da Constituição, submete à
deliberação do Congresso Nacional projeto de lei
alterando a redação do artigo 10 do Decreto-lei nº
972, de 17 de outubro de 1969, que "dispõe sôbre
o exercício da profissão de jornalista".
2. O Ministro do Trabalho e Previdência
Social, em exposição de motivos. sôbre o
assunto, informa que o Decreto-lei nº 972, de
1969, desejando ressalvar os direitos dos que já
se encontrassem no exercício da profissão de
jornalista estabeleceu, em seu artigo 10, quer
poderiam
obter
registro
como
jornalista
profissional os que provassem, no prazo de
noventa dias da publicação do regulamento, o
exercício da profissão em qualquer das atividades
descritas no artigo 2º desde doze meses
consecutivos ou vinte e quatro intercalados.
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Esclarece a exposição de motivos acima
citada, ter êsse dispositivo obtido o seguinte
resultado:
"a) alguns candidatos, especialmente do
interior do País, não lograram produzir a
prova legal, no prazo a noventa dias acima
referido;
b) o exercício "atual" da profissão, segundo
o interpretação vigente neste Ministério, dizia
respeito à data da lei e não à do seu
regulamento, o que novamente impediu o
acesso
à
profissão
de
jornalista
em
exercício;
c) finalmente, a exigência mínima de doze
meses de profissão, que teve a evidente
finalidade de impedir o desvirtuamento dos
critérios legais, evitando que a simulação de um
único dia de trabalho pudesse ensejar o registro
profissional, já não têm porque subsistir:
ultrapassada a fase de implantação da nova lei
profissional, é necessário fazer justiça a todos os
que efetivamente se encontram no exercício
da profissão na data do Decreto-lei nº 972,
citado."
No mesmo documento, o Ministro do
Trabalho e Previdência Social, finalizando,
esclarece:
"Esta é, também, a manifestação dos
jornalistas, através de seu XIII Congresso,
realizado em Salvador; em 1970. Ali igualmente
se advertiu da desnecessidade da figura
do cancelamento de registro profissional,
prevista na parte final do § 5º do art. 8º do
mesmo Decreto-lei nº 972, desde que o
trancamento, tornando suspensa "a titularidade e
o exercício das prerrogativas profissionais",
já é, de si, suficiente para os propósi-

tos da lei. Tal modificação, porque em nada afeta o
funcionamento do sistema fiscalizador do exercício
profissional, foi também incorporada ao projeto
anexo."
3. A proposição, assim, além de alterar a
redação do artigo 10 do Decreto-lei nº 972, de 1969,
para compreender os que deixaram de requerer o
seu registro em tempo hábil, estabelece que êsse
registro deverá ser requerido no prazo de um ano, e
dá nova redação ao § 5º do artigo 8º do mesmo
Decreto-lei, dispondo que "o registro trancado
suspende a titularidade e o exercício das
prerrogativas profissionais", admitindo que o mesmo
possa ser "revalidado mediante a apresentação
dos documentos previstos nos itens II e III do art.
4º".
4. A Comissão de Legislação Social da
Câmara dos Deputados, no entanto, houve por bem
apresentar Substitutivo ao projeto, que foi aprovado
pelo Plenário daquela Casa e ora se encontra sob o
nosso exame.
A redação dada pela Câmara dos Deputados,
além de outras providências, objetivou:
1º) mudar a forma adotada, que passou a ser
a de uma disposição autônoma, e a corrigir
pequenas impropriedades de técnica legislativa;
2º) efetuar alterações redacionais; e
3º) estender as facilidades de registro
profissional, além das previstas no projeto original,
ao jornalista proprietário, de jornal do interior, face à
sua situação especial e peculiar.
Assim, o artigo 2º, do projeto ora sob exame
dispõe que "o jornalista proprietário de jornal do
interior, quando êste é constituído como firma
individual, deverá fazer a prova dessa condição, para
os efeitos do art. 1º desta Lei, mediante atestado
firmada pelo Juíz de Direito da Comarca
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ou pelo Delegado de Polícia do Município-sede da
publicação, ficando desobrigado da apresentação
do documento e da prova a que se referem,
respectivamente, os itens, II e III do artigo
anterior".
O artigo 3º estabelece que a "declaração de
cumprimento de estágio em emprêsa jornalística"
(item IV do art. 4º) poderá ser suprida por
"certificado da Escola comprobatório da atividade
jornalística do aluno no jornal do respectivo
estabelecimento de ensino".
Nas cidades onde funcionem, normalmente,
há mais de dez anos, Escolas de Jornalismo, o
artigo 5º do projeto reduz, de um têrço para um
décimo, o percentual de admissão de jornalistas
nas funções relacionadas nas letras a a g do artigo
6º do Decreto-lei 4 nº 972, com dispensa da
exigência constante do item V do artigo 4º, ou seja,
da apresentação de diploma de curso superior de
jornalismo.
5. O projeto, como aprovado pela Câmara, ao
mesmo tempo em que mantém todas as alterações
propostas pelo Poder Executivo, de forma mais
técnica e perfeita, introduz algumas modificações,
salutares sob todos os aspectos.
6. A prática e a experiência, em qualquer
ramo de atividades, são as mais fiéis conselheiras,
especialmente no campo da aplicação das leis, e
isso porque, conforme, desde 1916, ensinou-nos
Clovis Bevilaqua:
"A lei contém em si muito de arbítrio; e,
obra humana, tal como a arte e a ciência, é
imperfeita.
Imperfeita porque, por mais que se esforce
o legislador, não consegue reduzir a frase
legislativa às necessidades do momento, e
porque é morosa, em se transformar; de modo
que, passado algum tempo, após a sua promul-

gação, já a lei está atrasada em relação à vida
social" (Estudos Jurídicos, pág. 88).
E, assim, com a aplicação prática das leis, vão
surgindo as imperfeições e impropriedades, que urge
corrigir.
No caso vertente, por exemplo, as
modificações propostas são oriundas de pedidos da
própria classe dos jornalistas. E outras mais serão
solicitadas para o futuro, como salienta a exposição
de motivos, e deverão ser atendidas, pois
indispensáveis.
Ante o exposto, considerando necessárias e
justas as medidas consubstanciadas no projeto, que
se encontra redigido de acôrdo com a técnica
legislativa, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– Paulo Tôrres, Presidente, no exercício da
Presidência. – Franco Montoro, Relator – Orlando
Zancaner – Benedito Ferreira.
PARECER
Nº 186, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 19, de
1971.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 19, de 1971, que suspende
a execução da parte, final do art. 146 e do art. 4º das
Disposições Transitórias da Emenda Constitucional
nº 2, de 30 de outubro de 1969, do Estado de São
Paulo, nos têrmos da decisão do Supremo Tribunal
Federal, proferida aos 29 de abril de 1970.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso, Relator –
Danton Jobim.
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ANEXO AO PARECER
Nº 186, DE 1971

1971 (nº 2.748-B/61, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 111 e dá nova
redação ao art. 113 do Decreto-lei nº 2.627, de 26
Redação final do Projeto de Resolução nº 19, de setembro de 1940, que dispõe sôbre as
de 1971.
sociedades por ações.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971.
Faço saber que o Senado Federal – Antônio Carlos, Presidente – Filinto Müller,
aprovou, nos têrmos do art. 42, inciso VII, Relator – José Lindoso.
da Constituição, e eu, .......................................,
Presidente, promulgo a seguinte:
ANEXO AO PARECER
RESOLUÇÃO
Nº , DE 1971

Nº 187, DE 1971

Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
Suspende,
por
inconstitucionalidade,
a
(nº
2.748-B/61,
na
Casa
de
execução do art. 4º do Ato das Disposições 1971
origem).
Constitucionais Transitórias e a do art. 146, "in fine",
da Emenda Constitucional nº 2, de 30 de outubro de
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
1969, do Estado de São Paulo.
Acrescenta parágrafo ao art. 111, e, dá
nova redação ao art. 113 do DecretoO Senado Federal resolve:
Art.
1º
–
É
suspensa,
por lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
dispõe
sôbre
as
sociedades
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão que
definitiva, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ações.
O Congresso Nacional resolve:
em 29 de abril de 1970, nos autos da Representação
nº 822, do Estado de São Paulo, a execução do art.
Art. 1º– O art. 111 do Decreto-lei nº
4º do Ato, das Disposições Constitucionais 2.627,
de
26
de
setembro
de
1940,
Transitórias e a da expressão "..., entrando em vigor passa a vigorar acrescido do seguinte
no dia primeiro de janeiro dos anos de finais zero e parágrafo:
cinco", do art. 146 da Emenda Constitucional nº 2, de
"§ 5º – Em relação ao direito de preferência
30 de outubro de 1969, daquele Estado.
que recair sôbre fração de ação, procederArt. 2º – Esta Resolução entra em vigor na se-á na forma dos §§ 1º e 2º do art.
data de sua publicação, revogadas as disposições 113."
em contrário.
Art. 2º – O art. 113, do Decreto-lei
nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
PARECER
passa
a
vigorar
com
a
seguinte
Nº 187, DE 1971
redação:
"Art. 113 – O aumento de capital pela
da Comissão de Redação, apresentando a
incorporação
de reservas facultativas ou de
redação final das emendas do Senado ao Projeto de
fundos
disponíveis
da sociedade, ou pela
Lei da Câmara número 6, de 1971 (nº 2.748-B/61, na
valorização
ou
por
outra avaliação do seu
Casa de origem).
ativo
móvel
ou
imóvel,
determinará
a
distribuição das ações novas, correspondentes
Relator: Sr. Filinto Müller
aumento,
entre
os
acionistas,
em
A
Comissão
apresenta
a
redação ao
do
número
de
ações
que
final das emendas do Senado ao Projeto proporção
de
Lei
da
Câmara
número
6,
de possuírem."
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§ 1º – Feita a distribuição de ações novas, os
titulares de frações de ação poderão ceder e adquirir
essas frações de modo a constituir ações inteiras,
comunicando à sociedade, no prazo de 30 (trinta)
dias, a transação.
§ 2º – Decorrido o prazo referido no parágrafo
anterior, a sociedade venderá na Bôlsa de Valôres
do Estado onde tiver sede, ou, em falta desta, na
mais próxima, pelo melhor preço, as ações
resultantes da soma das frações remanescentes,
rateando o produto entre os titulares das mesmas
frações.
§ 3º – Às novas ações assim distribuídas
estender-se-á o usufruto, o fideicomisso ou cláusula
de inalienabilidade a que porventura estiverem
sujeitas as de que elas forem derivadas.
§ 4º – Aplica-se às frações decorrentes de
aumento de capital, existentes na data desta Lei, o
disposto nos §§ 1º e 2º"
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 188, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de
1971 (nº 22-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 1971 (nº 22B/71, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 77 do Decreto nº 5.083 de 1º de
dezembro de 1926, que institui o Código de
Menores.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso, Relator –
Danton Jobim.

ANEXO AO PARECER
Nº 188, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
15, de 1971 (nº 22-B/71, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. 77 do Decreto nº 5.083, de 1º
de dezembro de 1926, que institui o Código de
Menores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 77 do Decreto nº 5.083, de 1º
de dezembro de 1926, que institui o Código
de Menores, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 77 – A autoridade protetora dos menores
pode emitir, para a proteção e assistência dêstes,
qualquer provimento que, ao seu prudente arbítrio,
parecer
conveniente,
ficando
sujeita
à
responsabilidade pelos abusos do poder.
Parágrafo único – Na competência atribuída
neste artigo não se inclui a de reduzir os limites
etários fixados nos certificados de censura de
diversões públicas emitidos pela Censura Federal."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 189, DE 1971
da Comissão de redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de
1971 (número 7-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1971
(nº 7-B/71, na Casa de origem), que dá
nova redação ao item I da letra b do art. 4º e
aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da Lei nº 4.838,
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de 10 de novembro de 1965, que cria, no Ministério
da Aeronáutica, o Quadro de Oficiais Aviadores da
Reserva de 2ª Classe, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em de junho de 1971. –
Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim, Relator
– José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 189, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
19, de 1971 (nº 7-B/71, na Casa de origem), que dá
nova redação aos arts. 4º e 6º da Lei nº 4.838, de 10
de novembro de 1965, que cria, no Ministério da
Aeronáutica, o Quadro de Oficiais Aviadores da
Reserva de 2ª Classe, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 4º e 6º da Lei nº 4.838, de 10
de novembro de 1965, que cria no Ministério da
Aeronáutica o Quadro de Oficiais Aviadores da
Reserva de 2º Classe, e dá outras providências,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º – Os militares de que cogita a presente
lei terão suas promoções reguladas de modo que
respeitem as seguintes disposições:
a)
os
Aspirantes-a-Oficial-Aviador,
as
condições estabelecidas para os Aspirantes-aOficial-Aviador da Ativa;
b) os Segundos-Tenentes, desde que na data
do licenciamento do serviço ativo;
I – tenham servido 3 (três) anos na situação de
convocados;
II – tenham obtido conceito favorável ao
acesso."
"Art.
6º
–
Os
alunos
que
concluírem o C-F.O.A.R/2 e satisfizerem
as
demais
condições
estabelecidas

em regulamentos próprios serão declarados
Aspirantes-a-Oficial-Aviador da Reserva de
Segunda Classe e convocados, na totalidade ou
em parte, para o serviço ativo da Fôrça Aérea
Brasileira por um período de estágio de 2 (dois)
anos.
§ 1º – Por necessidade do serviço, e a
critério do Ministro da Aeronáutica, o período de
convocação poderá ser renovado, uma única vez,
por mais 1 (um) ano.
§ 2º – No dia imediato ao em que completar
3 (três) anos de convocação, deverá o convocado
ser licenciado, exceto quando estiver sub
judice, hospitalizado ou aguardando reforma.
Nos dois primeiros casos, o licenciamento
deverá ocorrer logo após o desembaraço
perante a Justiça ou a alta do estabelecimento
hospitalar.
§ 3º – O período de convocação que
exceder 3 (três) anos, por estar o militar sub
judice ou hospitalizado, não será computado
como serviço ativo.
§ 4º – Poderá ser licenciado a qualquer
tempo o Oficial-Aviador da Reserva de Segunda
Classe cuja permanência no serviço ativo
da FAB seja considerada, pelo Ministro da
Aeronáutica, nociva à disciplina ou prejudicial aos
interêsses do serviço, em virtude de faltas
cometidas.
§ 5º – Poderá, também, ser licenciado do
serviço ativo, a pedido, o Oficial da Reserva que,
tendo cumprido mais da metade do período de
estágio, requerer ao Ministro da Aeronáutica a
sua
desconvocação
e
obtiver
despacho
favorável."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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PARECER
Nº 190, DE 1971
da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1971 (nº 165-A
na origem) que "concede aumento de vencimentos
aos funcionários da Câmara dos Deputados, e dá
outras providências.
Relator: Sr. Tarso Dutra
O presente projeto, apresentado pela Mesa
da Câmara dos Deputados, tem por objetivo
conceder aos funcionários daquela Casa do
Congresso Nacional, aumento de vencimentos nos
moldes de procedimento idêntico já adotado, desde
fevereiro do corrente ano, para os servidores do
Executivo
2. Ao justificar a proposição seus ilustres
signatários assinalaram que "a revisão de
vencimento tem por fundamento os índices do custo
de vida, razão porque urge aplicar agora a mesma
medida aos servidores desta Casa, o que se faz com
a presente proposição" na qual se consubstancia
critério de vinculações com o Executivo, tal como
ocorreu na Lei nº 5.624, de 1970.
3. O art. 1º do Projeto concede, a partir
de 1º de março de 1971, aos funcionários da
Secretaria da Câmara dos Deputados, titulares de
cargos de provimento efetivo dê denominações
idênticas às dos cargos do Poder Executivo da
mesma natureza, um aumento de vencimentos em
montante igual ao atribuído aos ocupantes dêstes
últimos pelo Decreto-lei nº 1.150, de 3 de fevereiro
de 1971.
4. No artigo 2º, estabelecem-se, para os
cargos peculiares à Câmara dos Deputados, sem
similares nos Quadros do Poder Executivo, um
aumento de vencimentos em montante igual ao do

atribuído aos níveis da escala de vencimentos dos
cargos do Poder Executivo, de acôrdo com uma
tabela de correspondência entre símbolos e níveis.
5. Aos ocupantes de cargos em comissão (art.
3º) é, também, concedido aumento em montante
igual ao do atribuído aos símbolos da escala de
vencimentos dos cargos da mesma natureza do
Executivo, de acôrdo com uma tabela de
correspondência apresentada.
6. A proposição trata, no seu art. 6º, dos
inativos da Câmara dos Deputados, concedendo a
êstes aumento de valor idêntico ao deferido aos
funcionários em atividade, com mesma denominação
e nível.
7. O art. 8º estabelece que "as despesas
decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à
conta de recursos orçamentários consignados à
Câmara dos Deputados, inclusive da "Reserva de
Contingência", prevista na Lei nº 5.628, de 13 de
dezembro de 1970".
8. É de se assinalar que idêntico tratamento
está sendo ultimado, e já em fase de tramitação,
nesta Casa, referente aos funcionários da Secretaria
do Senado e, ainda, através da Mensagem nº 207,
de 1971, o Senhor Presidente da República,
atendendo solicitação do Senhor Ministro-Presidente
do Supremo Tribunal Federal, enviou projeto de lei
concedendo
aumento
de
vencimentos
aos
funcionários daquele Tribunal, que foi estendida aos
funcionários das Secretarias e Serviços Auxiliares do
Poder Judiciário da União e do Distrito Federal.
9. Ante o exposto, e nada havendo que lhe
possa ser oposto, opinamos pela aprovação do
presente Projeto de Lei.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 1º de julho de 1971.
– Amaral Peixoto, Presidente – Tarso Dutra, Relator
– Celso Ramos – Gustavo Capanema.
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PARECER
Nº 191, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 33, de 1971.
Relator: Sr. Danton Jobim
O Projeto ora submetido à nossa consideração
é de autoria da Comissão Diretora da Câmara e tem
por objeto estender aos seus funcionários aumento
concedido aos servidores públicos pelo Decreto-lei
nº 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
Ao justificar a proposição, seus ilustres autores
salientaram que o aumento nela consubstanciado foi
adotado a partir de março do corrente, pelo Poder
Executivo, com relação aos seus servidores.
Acrescentaram, ainda, que a revisão de
vencimentos tem sempre como fundamento os
índices do custo de vida, urgindo, portanto, aplicar,
também, aos servidores da Câmara, a providência já
referida.
Vemos, do exame do Projeto, que o mesmo
cingiu-se rigorosamente aos níveis de aumento do
Executivo, respeitando destarte o princípio da
paridade.
Quanto aos ocupantes de cargos sem similar
nos quadros do Executivo adotou-se com relação a
êles, ex vi do art. 2º, níveis de aumento de acôrdo
com tabela resultante dos trabalhos realizados pela
Comissão de representantes dos Três Podêres que
estudou o problema da paridade e que faz parte do
artigo.
Também com relação aos ocupantes de
cargos em comissão, adotou-se o mesmo critério, no
art. 3º
Aos inativos da Câmara foi dado aumento
idêntico ao deferido aos funcionários em atividade,
consoante o disposto no art. 6º.

O art. 8º assinala que as despesas
decorrentes do projeto correrão à conta de recursos
orçamentários consignados à Câmara, inclusive da
"Reserva de Contingência" prevista na Lei nº 5.628,
de 1º de dezembro de 1970.
Ressalta do exposto que a proposição foi
elaborada de acôrdo com o preceito constitucional
que estabeleceu a paridade entre os servidores dos
Três Podêres, sendo também apontada a fonte por
onde correrão as despesas dela resultantes.
Manifestamo-nos, assim, favoráveis ao
Projeto.
Sala das Comissões, em 1º de julho de 1971.
– Virgílio Távora, Presidente Danton Jobim, Relator –
Franco Montoro – Ruy Santos – Fausto CastelloBranco – Lourival Baptista – Alexandre Costa –
Celso Ramos – Amaral Peixoto – Milton Trindade –
Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Está finda a leitura do expediente.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 122, DE 1971
Nos têrmos do art. 68 do Regimento Interno,
requeiro a constituição de uma Comissão de 3
membros, para representar o Senado durante a
inauguração da XXIX Exposição Agropecuaria e
Industrial de Cordeiro e IV Exposição Estadual, no
dia 11 de julho às 15 horas, no Parque Raul Veiga.
Sala das Sessões, 1º de julho de 1971. –
Amaral Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia da próxima Sessão.
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Sôbre a mesa, indicação que vai ser lida pelo
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Sr. 1º-Secretário.
Em conseqüência da deliberação do Plenário, a
É lida a seguinte:
matéria entrará na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de amanhã.
INDICAÇÃO
Passa-se à:
Em 1º de junho de 1971.
Sr. Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
o nome do Senador Arnon de Mello, como
representante da Aliança Renovadora Nacional no
Senado Federal, à reunião conjunta das Comissões
Política e Econômica de Parlamento LatinoAmericano, a inaugurar-se no próximo dia 4 de julho
em Santiago, República do Chile.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e
consideração. – Filinto Müller, Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Na conformidade da indicação do eminente Líder,
Senador Filinto Müller, designo o Sr. Senador Arnon
de Mello, para, como representante da Aliança
Renovadora Nacional, participar da reunião conjunta
das Comissões Política e Econômica do Parlamento
Latino-Americano, no próximo dia 4 de julho, em
Santiago, República do Chile.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 123, 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 33,
de 1971, que concede aumento de vencimentos aos
funcionários da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da
Sessão seguinte:
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
Filinto Müller.

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 1971 (nº 77/71, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da
República,
que
dispõe
sôbre
alterações
introduzidas no Quadro do Pessoal do
Departamento de Polícia Federal (incluído em
Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício concedida na Sessão anterior),
tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS sob números
160 e 161, de 1971, das Comissões:
– de Serviço Público Civil, sugerindo a
remessa do Projeto à Comissão de Redação,
tendo em vista o êrro manifesto do art. 2º que
faz referência ao Anexo II da Lei nº 4.813,
quando deveria fazê-lo ao Anexo IV da mesma
lei;
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação, com a sugestão da Comissão
de Serviço Público.
Os Senhores 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 LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 1971

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
Item 2

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 51, de 1971, que concede aumento
de vencimentos aos funcionários da Secretaria
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA do Senado Federal, e dá outras providências,
REPÚBLICA
tendo:
(Nº 77-B/71, na Casa de origem)

PARECERES sob nos 162 e 163, de 1971, das
Dispõe sôbre alterações introduzidas no
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Federal.
constitucionalidade e juridicidade; e
O Congresso Nacional decreta:
– de Finanças, favorável.
Art. 1º – São considerados extintos e
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de
automàticamente suprimidos, na data de vigência dispensa de interstício concedida em Sessão
desta Lei, 310 (trezentos e dez) cargos de Motorista, anterior.)
CT-401, do Quadro de Pessoal do Departamento de
Em discussão. (Pausa.)
Polícia Federal, do Ministério da Justiça, criados no
Não havendo quem peça a palavra, declaro
Anexo II da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965, encerrada a discussão.
sendo 40 (quarenta) do nível 12-C, 90 (noventa) do
Em votação.
nível 10-B e 180 (cento e oitenta) do nível 8-A.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
Art. 2º – Ficam criados, na série de de classes queiram permanecer sentados. (Pausa.)
de Motorista Policial, PF-501, do mesmo Quadro de
Aprovado. O projeto volta à Comissão
Pessoal do Departamento de Polícia Federal, 64 Diretora, para redação final.
(sessenta e quatro) cargos do nível 13-B e 64
Os Itens 3 e 4 constituem matéria a ser
(sessenta e quatro) cargos do nível 11-A, passando apreciada em Sessão secreta
os quantitativos fixados para aquela série de classes
no Anexo II da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de
Item 3
1965, a ser de 214 (duzentos e quatorze) cargos na
classe B e de 284 (duzentos e oitenta e quatro)
Discussão, em turno único, do Parecer da
cargos na classe A.
Comissão de Relações Exteriores sôbre a
Art. 3º. – A dotação orçamentária de custeio Mensagem nº 127, de 1971 (nº 193/71, na
dos cargos extintos na forma do art. 1º será Presidência da República), de 17 de junho, corrente,
destinada para atender ao provimento dos cargos pela qual o Presidente da República submete ao
criados de acôrdo com o art. 2º desta Lei.
Senado a escolha do Senhor Carlos Sette Gomes
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de Pereira, Ministro de Primeira Classe, para exercer a
sua publicação, revogadas as disposições em função de Embaixador junto ao Reino dos Paísescontrário.
Baixos.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Em conseqüência, passa-se à imediata apreciação
Discussão, em turno único, do Parecer da da redação final, que vai ser lida pelo Sr. 1ºComissão de Relações Exteriores, sôbre a Secretário.
É lido o seguinte:
Mensagem nº 139/71 (nº 213 de 1971, na
origem), pela qual o Sr. Presidente da República
PARECER
submete ao Senado a escolha do Senhor Arnaldo
Nº 192, DE 1971
Vasconcellos para exercer a função de
Embaixador junto ao Govêrno da República
Oriental do Uruguai.
da Comissão Diretora, apresentando a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 51,
A Sessão, portanto, nos têrmos do 1971
Regimento Interno, passará a ser secreta. Peço
Relator: Sr. Clodomir Millet
aos Senhores funcionários que tomem as
A Comissão apresenta a redação final do
providências para que se dê cumprimento à
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 1971, que
determinação regimental.
(A Sessão transforma-se em secreta às 18 concede aumento de vencimentos aos funcionários
horas e 35 minutos, e volta a ser pública às 18 da Secretaria do Senado Federal, e dá outras
providências.
horas e 45 minutos.)
Sala da Comissão Diretora, em 1º de julho de
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
1971. – Petrônio Portella, Presidente – Clodomir
A Sessão volta a ser pública.
Millet, Relator – Carlos Lindenberg – Ruy Carneiro –
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido
Ney Braga – Guido Mondin – Duarte Filho.
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
ANEXO AO PARECER
Item 4

REQUERIMENTO
Nº 124, DE 1971

Nº 192, DE 1971

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
51, de 1971, que concede aumento de vencimentos
Nos têrmos do art. 359, combinado aos funcionários da Secretaria do Senado Federal, e
com o parágrafo único do art. 358 do dá outras providências.
Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação,
O Congresso Nacional decreta:
da redação final do Projeto de Lei do
Art. 1º – Aos funcionários da Secretaria do
Senado nº 51, de 1971, que concede Senado Federal, titulares de cargos de provimento
aumento de vencimentos aos funcionários da efetivo de denominações idênticas às dos cargos do
Secretaria do Senado Federal, e dá outras Poder Executivo da mesma natureza, é concedido, a
providências.
partir de 1º de março de 1971, um aumento de
Sala das Sessões, em 1º de julho vencimentos em montante igual ao do atribuído aos
de
1971.
–
Filinto
Müller
–
Nelson ocupantes dêstes últimos pelo Decreto-Lei nº 1.150,
de 3 de fevereiro de 1971.
Carneiro.
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Art. 2º – Aos ocupantes de cargos de
provimento efetivo peculiares ao Senado Federal,
sem similares nos quadros do Poder Executivo, é
concedido, a partir de 1º de março de 1971, um
aumento de vencimentos em montante igual ao do
atribuído aos níveis da escala de vencimento dos
cargos do Poder Executivo, de acôrdo com a
seguinte correspondência:

Art. 4º – Os aumentos concedidos pelo
art. 2º da Lei nº 5.625, de 1º de dezembro de
1970, aos cargos constantes da relação anexa
serão reajustados, a partir de 1º de março de
1971, aos valôres decorrentes da aplicação
dos critérios fixados nos artigos 2º e 3º desta
Lei.
Art. 5º – Em decorrência da aplicação
desta
Lei,
os
vencimentos
de
cargos
auxiliares, isolados ou de carreira, não poderão
Símbolos
Níveis
PL-2
22
ser superiores aos dos respectivos cargos
PL-3
21
principais.
PL-4
20
Art. 6º – Aos inativos do Senado Federal
PL-5
19
é concedido, a partir de 1º de março de
PL-6
18
1971, aumento de valor idêntico ao do
PL-7
17
deferido por esta Lei aos funcionários em
PL-8
16
atividade, da mesma denominação e nível, nos
PL-9
15
têrmos da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de
PL-10
14
1955, independentemente de apostila aos
PL-11
13
respectivos títulos.
PL-12
12
Art. 7º – Nos cálculos decorrentes da
PL-13
11
aplicação da presente Lei, serão desprezadas as
PL-14
10
frações de cruzeiro.
PL-15
9
Art. 8º – As despesas decorrentes da
PL-16
8
aplicação desta Lei correrão à conta de recursos
orçamentários consignados ao Senado Federal,
Págrafo único – O disposto no caput dêste inclusive da "Reserva de Contingência" prevista
artigo se aplica aos ocupantes de funções na Lei nº 5.628, de 1º de dezembro de
temporárias
(FT),
obedecida
a
seguinte 1970.
correspondência:
Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Símbolos
Níveis
FT-2
13
FT-3
12
ANEXO
FT-5
10
Relação a que se refere o art. 4º desta Lei
Art. 3º – Aos ocupantes de cargos de direção,
em comissão ou isolados, de provimento efetivo, é
a) cargos de provimento efetivo:
concedido aumento, a partir de 1º de março de 1971,
Vice-Diretor-Geral
também em montante igual ao do atribuído aos
Taquígrafo-Revisor
símbolos da escala de vencimentos dos cargos da
Assessor Legislativo
mesma natureza do Poder Executivo, de acôrdo com
Redator
de
Anais
e
Documentos
a seguinte correspondência:
Parlamentares
Psicotécnico
PL E PL-0 ....................................................... 1-C
Assistente
do
Secretário-Geral
da
PL-1 ................................................................ 2-C Presidência
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Oficial Arquivologista
Oficial da Ata
Oficial Auxiliar da Ata
Administrador do Edifício
Ajudante do Administrador do Edifício
Ajudante de Almoxarife
Orientador de Pesquisas Legislativas
Superintendente do Equipamento Eletrônico
Auxiliar do Supervisor do Equipamento
Eletrônico
Redator de Radiodifusão
Noticiarista de Radiodifusão
Locutor de Radiodifusão
Radiotécnico
Radiotécnico Auxiliar
Operador de Radiodifusão
Superintendente do Serviço Gráfico
Controlador Gráfico
Operador de Máquinas Reprodutoras de
Textos
Conservador de Documentos
Ajudante de Conservador de Documentos
Chefe do Serviço de Transportes
Subchefe do Serviço de Transportes
Ajudante do Chefe do Serviço de Transportes
Chefe da Marcenaria
Técnico de Recuperação
Atendente de Enfermagem
Inspetor Policial Legislativo
Agente Policial Legislativo
Eletricista
Eletricista Auxiliar
Oficial de Tombamento do Patrimônio
Mecânico
Auxiliar Mecânico
Pesquisador de Orçamento
Operador de Telex
Técnico de Ar Refrigerado
Conservador de Ar Condicionado
Operador de Som
Mecânico de Elevador
Estofador
Lavador de Automóvel
Auxiliar de Lavador de Automóvel

Vigia
Oficial Legislativo
Auxiliar Legislativo
Taquígrafo de Debates
Oficial Bibliotecário
Ajudante de Porteiro
Auxiliar de Limpeza
b) funções transitórias (FT):
Emendador
Impressor Tipográfico
Auxiliar de Encadernador
Linotipista
Compositor-Paginador
Transportador
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella):
–
Em
discussão
a
redação
final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão.
Lembro
aos
Srs.
Senadores
que
o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão Conjunta a realizar-se hoje, às 21
horas.
Para a Sessão ordinária de amanhã designo a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 122, de 1971, de autoria do Senador Amaral
Peixoto, solicitando a constituição de uma
Comissão Especial Externa para representar
o
Senado
durante
a
inauguração
da
XXIX
Exposição
Agropecuária
e
Indus-
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trial de Cordeiro e IV Exposição Estadual, a realizarse dia 11 de junho, às 15 horas, no Parque Raul
Veiga.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 33, de 1971 (nº 165-A/71, na Casa de
origem), que concede aumento de vencimentos aos
funcionários da Secretaria da Câmara dos
Deputados, e dá outras providências (incluído em
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida em Sessão anterior) ", tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 190 e
191, de 1971, das Comissões:
– de Serviço Público Civil e
– de Finaças.
3

4
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 29, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer nº 156, de 1971), que "suspende a
execução da Lei nº 2.865, de 12 de setembro de
1963, do Estado de Minas Gerais, regulamentada
pelo Decreto nº 7.696, de 26 de junho de 1964, que
criou a Taxa de Desenvolvimento Metalúrgico, e
julgada inconstitucional em parte, no regime anterior
à Emenda Constitucional nº 18, de 1965, e total, a
partir da promulgação desta, por fôrça de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida a
25 de setembro de 1968".
5
Discussão, em turno único, do Parecer nº 158,
de 1971; da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 38, de 1971, de
autoria do Senador Osires Teixeira, que "autoriza o
Poder Executivo a instituir a fundação Movimento
Brasileiro Antitóxico – MOBRANTO –, e dá outras
providências (parecer no sentido de ser sobrestada a
matéria aguardando a chegada da Mensagem do
Poder Executivo regulando o assunto)".

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 28, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer nº 154, de 1971), que "suspende a
execução do art. 13, da Lei nº 1.297, de 16 de
novembro de 1951, do Estado de São Paulo, na
parte em que deu nova redação ao § 2º do art. 25,
Está encerrada a Sessão.
da Lei nº 2.485, de 16 de dezembro de 1935,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
(Encerra-se a Sessão, às 18 horas e 50
Supremo Tribunal Federal".
minutos.)

70ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 2 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Flávio Brito – José Lindoso – José Esteves –
Cattete Pinheiro – Renato Franco – Alexandre Costa
– José Sarney – Petrônio Portella – Waldemar
Alcântara – Duarte Filho – Milton Cabral – Paulo
Guerra – Leandro Maciel – Antônio Fernandes – Ruy
Santos – Carlos Lindenberg – Amaral Peixoto –
Danton Jobim – Nelson Carneiro – Magalhães Pinto
– Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito
Ferreira – Osires Teixeira – Fernando Corrêa –
Filinto Müller – Saldanha Derzi – Antônio Carlos –
Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 30
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
Submetendo à consideração do Senado a
indicação de nomes para cargos cujo exercício
depende de sua prévia aprovação.
MENSAGEM
Nº 141, DE 1971
(Nº 216/71, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos têrmos do art. 42, item III, e
§ 3º do art. 72 da Constituição, te-

nho a honra de submeter à consideração do
egrégio Senado Federal, o nome do Doutor
João Agripino Filho para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Iberê
Gilson.
Os méritos do Senhor João Agripino Filho,
que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam do
anexo curriculum vitae.
Brasília, em 2 de julho de 1971
Emílio G. Médici.
"CURRICULUM VITAE" DO SR. JOÃO AGRIPINO
FILHO
Nascido a 1º de março de 1914, no sitio
Cachoeira, Município de Brejo do Cruz, Estado da
Paraíba – Brasil.
Curso de Nível Médio feito no Ginásio
Santa Luzia, na cidade de Mossoró, Rio Grande
do Norte, e no Liceu Paraibano, em João Pessoa,
Paraíba.
Curso Superior feito na Faculdade de
Direito do Recife – Pernambuco, pela qual
se bacharelou em 10 de dezembro de
1937.
Filiação:
Pai
–
João
Agripino
de
Vasconcelos Maia.
Mãe – Angelina Mariz Maia.
Casado sob o regime de comunhão de
bens.
Residência à Rua Prudente de Moraes –
96, ap. CO – Ipanema – Rio de Janeiro –
Guanabara.
Cargos que exerceu – Professor em Catolé
do Rocha, Paraíba, em 1931.
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Adjunto de Promotor em Jardim de Seridó,
Rio Grande do Norte, de 1935 a 1937.
Promotor da mesma Comarca em 1938
(agôsto).
Procurador da Prefeitura de Brejo do Cruz,
de 1938 a 1945.
Advogado militante a partir de 1938.
Deputado Federal de 1946 a 1963 (eleição
e reeleições sucessivas).
Senador de 1963 a 1966.
Governador da Paraíba de 1966 a 1971 (15
de março).
Em 1965 foi, eleito Senador e Deputado
Federal, tendo renunciado ao mandato de
Deputado para exercer o de Senador. Com a sua
eleição para Governador, em 1965, renunciou ao
mandato de Senador, ao assumir, em 31 de
janeiro de 1966, o de Governador.
Ministro das Minas e Energia, de fevereiro a
agôsto de 1961.
Atualmente foi indicado para o cargo de
Diretor de Coordenação Geral do Banco Campina
Grande de Investimento S.A.
Na Câmara dos Deputados foi VicePresidente da Comissão de Finanças e
membro dessa Comissão e das de Serviço;
Público Civil e Orçamento e Fiscalização
Financeira. Relator dos Orçamentos do Poder
Judiciário e Ministério da Aeronáutica. Líder
da UDN e Líder da Oposição. Membro da
Comissão Elaboradora da Constituição Federal,
em 1946.
No Senado foi Líder da Oposição e
Presidente da Comissão de Projetos do
Executivo.

Obras Publicadas: Discursos e pareceres,
como Deputado Federal e Senador e Discursos e
Conferências proferidos, quando Governador.
Condecorações: Ordem do Mérito Militar
(grande oficial);
Ordem do Mérito Aeronáutico (grande oficial);
Ordem do Mérito do Chile.
Ministério do Exército – O Pacificador;
Ministério da Aeronáutica – Santos Dumont;
Ministério da Marinha Almirante Tamandaré.
Participou da Conferência Interparlamentar de
Hélsinqui, Finlândia e da Conferência PanAmericana de Santiago, Chile.
Durante 45 dias, visitou os Estados Unidos da
América, a convite do Departamento do Estado, por
ocasião da Campanha eleitoral e eleição do
Presidente Johnson, tendo, nessa ocasião, tomado
conhecimento das atividades norte-americanas nos
setores:
administração
fazendária;
contrôle.
financeiro e fiscalização; intervenção do Estado para
coibir abusos do poder econômico; agricultura
mecanizada e equacionamento de problemas
integrados municipais.
Brasília, 25 de junho de 1971. – João Agripino
Filho.
MENSAGEM
Nº 142, DE 1971
(Nº 217/71, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros
Senado Federal:
De
conformidade
com
o
art.
(item
III)
da
Constituição,
tenho

do
42
a
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honra de submeter à aprovação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Paulo Rio Branco Nabuco de Gouvêa, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função, em comissão, de Embaixador junto
ao Govêrno da Federação da Nigéria, nos têrmos
dos arts. 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de
1961.
2. Os méritos do Ministro Paulo Rio Branco
Nabuco de Gouvêa, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, em 2 de julho de 1971. – Emílio G.
Médici.
INFORMAÇÃO
DO
RELAÇÕES EXTERIORES

MINISTÉRIO

DAS

Em 28 de junho de 1971.
G/DP/DAf/SRC/C/199/312.4
A Sua Excelência o Senhor General-deExército Emílio Garrastazu Médici.
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à assinatura de
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao
Senado Federal, destinada à indicação do Senhor
Paulo Rio Branco Nabuco de Gouvêa, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função, em comissão, de Embaixador do
Brasil junto ao Govêrno da Federação da Nigéria, na
forma do disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº
3.917, de 14 de julho de 1961.
2. O Itamaraty elaborou o Curriculum Vitae do
Ministro Paulo Rio Branco Nabuco de Gouvêa, 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
Pre-

sidente, os protestos do meu mais profundo
respeito. – Mário Gibson Barboza.
"CURRICULUM VITAE"
PAULO
RIO
BRANCO
GOUVÊA

DO MINISTRO
NABUCO
DE

Nascido em Bagé, Rio Grande do Sul, 28
de abril de 1918. Cônsul de Terceira Classe,
1940.
Vice-Cônsul em Capetown, 1942.
Terceiro-Secretário
da
Legação
em
Pretória, provisòriamente, 1942 a 1943 e
1944.
Vice-Cônsul em Baía Blanca, 1944 a
1945.
Terceiro-Secretário da Embaixada em
Quito, 1945.
Promovido a Segundo Secretário, por
antigüidade, 1945.
Segundo-Secretário da Embaixada em
Quito, 1945 a 1947.
Encarregado de Negócios em Quito, 1946 a
1947.
Segundo-Secretário da Embaixada em
Santiago, 1950 a 1953.
Secretário da Missão Especial do Brasil à
Posse do Presidente do Chile, 1952.
Segundo-Secretário da Embaixada em
Bruxelas, 1953.
Promovido a Primeiro-Secretário, por
antigüidade, 1953.
Primeiro-Secretário da Embaixada em
Bruxelas, 1953 a 1954.
Encarregado de Negócios em Bruxelas,
1953 e 1954.
Cônsul em Funchal, 1954 a 1956 e 1959 a
1964.
Cônsul em Paramaribo, 1957 a 1959.
Conselheiro, 1963.
Observador do Brasil à Conferência
Africana
sôbre
Alfabetização,
Abidjã,
1964.
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Primeiro-Secretário da Embaixada em Lagos,
1964 a 1965.
Encarregado de Negócios em Lagos, 1964.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Lisboa,
provisòriamente, 1965.
Primeiro-Secretário da Legação em Pretória,
1965 a 1966.
Encarregado de Negócios em Pretória, 1965.
Cônsul-Adjunto em Capetown, 1966 a 1967.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por
antigüidade, 1967.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em
Lisboa, provisòriamente, 1967.
Cônsul-Geral em Düsseldorf, 1968 a 1971.
Casado com a Senhora Maria João de Bianchi
Nabuco de Gouvêa, de nacionalidade portuguêsa.
O Ministro Paulo Rio Branco Nabuco de
Gouvêa, nesta data, encontra-se no exercício de sua
função de Cônsul-Geral em Düsseldorf.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
em 28 de junho de 1971. – Ayrton Gil Dieguez, Chefe
da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º– O Magistério do Exército tem como
integrantes os professôres civis e militares dos
Estabelecimentos de Ensino do Exército.
§ 1º – Para os efeitos desta lei, entendemse como atividades de magistério aquelas
pertinentes ao ensino e à pesquisa, quando
exercidas nos Estabelecimentos de Ensino do
Exército.
§ 2º – Constituem, também, atividades de
magistério a educação moral e cívica e as
concernentes à orientação educativa.
Art. 3º – Os professôres pertencem a duas
categorias: permanentes e temporários.
§ 1º – Professôres permanentes são os
OFÍCIO
nomeados, por concurso público de títulos e
provas, para o exercício efetivo de atividades de
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS magistério.
DEPUTADOS
§ 2º – Professôres temporários são os
nomeados
em comissão ou admitidos por contrato
Submetendo à revisão do Senado autógrafos
para
o
exercício
de atividades de magistério, por
do seguinte projeto:
tempo determinado.
Art. 4º – No ensino superior, os professôres
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 1971
permanentes distribuem-se pelas classes: Titular,
Adjunto e Assistente.
(Nº 114-B/71, na Casa de origem)
Art. 5º – O efetivo de professôres de cada
Estabelecimento de Ensino é fixado pelo Ministro do
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
Exército, considerados os fatôres: índice "turmaREPÚBLICA
hora" por disciplina ou grupo de disciplinas,
programas de pesquisa, regime de trabalho e
Dispõe sôbre Magistério do Exército.
funções peculiares ao magistério do Estabelecimento
considerado.
O Congresso Nacional Decreta:
Parágrafo único – Nos Estabelecimentos
Art. 1º – Esta lei organiza o Magistério do
Exército e estabelece o regime jurídico de seu pessoal. de
Ensino
médio,
70%
(se-
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tenta por cento) do efetivo de professôres destinamse a professôres permanentes e 30% (trinta por
cento) a professôres temporários.
Art. 6º – Além dos professôres especificados
no art. 4º desta Lei, cujo efetivo é fixado na forma do
art. 5º os Estabelecimentos de Ensino podem utilizar
professôres autônomos ou de outras organizações
oficiais ou privadas, mediante convênio, e
conferencistas para realização de cursos; programas
de pesquisa, ciclos de conferências, palestras,
seminários e outras atividades correlatas.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 7º – São atribuições de magistério as
pertinentes à preservação, elaboração e transmissão
de conhecimentos de natureza não essencialmente
militar, à administração do ensino e à colaboração na
formação ética e cívica do aluno.
Art. 8º – Nos Estabelecimentos de Ensino do
Exército o cargo de Diretor de Ensino é privativo do
Comandante.
Art. 9º – Os cargos privativos de professor são:
I – Subdiretor de Ensino;
II – Chefe de, Seção de Ensino; e
III – Adjunto de Ensino.
§ 1º – Nos Estabelecimentos de Ensino de nível
superior, o cargo de Subdiretor de Ensino é privativo
de Oficial Superior do Quadro de Estado Maior da
Ativa ou do Quadro de Engenheiros Militares.
§ 2º – Ao Subdiretor de Ensino incumbe
secundar o Diretor de Ensino e exercer as
atribuições que, por êste, lhe forem delegadas.
§ 3º – Ao Chefe de Seção de Ensino cabe a
responsabilidade direta da orientação didática e da
coordenação do ensino das disciplinas de sua Seção.

§ 4º – Ao Adjunto de Ensino compete ministrar
a disciplina que lhe fôr distribuída, respondendo
perante o Chefe de Seção de Ensino pelo
rendimento do ensino.
§ 5º – Os professôres não podem exercer
cargo
ou
encargo
na
administração
do
Estabelecimento de Ensino, exceto aquêles
diretamente relacionados com as atribuições do
magistério.
Art. 1º – Nos Estabelecimentos de Ensino de
nível médio, os cargos de Subdiretor de Ensino e de
Chefe de Seção de Ensino são privativos de
professôres permanentes.
Art. 11 – Nos Estabelecimentos de Ensino de
nível superior, os cargos de Chefe de Seção de
Ensino e de Adjunto de Ensino podem ser exercidos
por professôres permanentes contratados ou em
comissão.
Art. 12 – O Comandante do Estabelecimento
de Ensino designa os professôres para os
cargos relacionados no art. 9º desta Lei,
considerados a precedência e as atribuições
funcionais.
Art. 13 – A precedência entre professôres
obedece às seguintes normas:
I – entre militares, segue a hierarquia;
II – entre civis, cabe ao professor de mais
elevada categoria ou classe. Nestas condições, em
caso de igualdade, ao que tem mais tempo no
Magistério do Exército, decidindo-se afinal pela
idade;
III – entre militares e civis, respeitadas a
primazia e a equivalência dos cargos, categorias e
classes, aos primeiros.
Parágrafo único – Nas atividades referentes a
assuntos de ensino e nos casos de substituição
temporária, deve ser respeitada a precedência
estabelecida nos incisos dêste artigo.
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CAPÍTULO III
DO PROVIMENTO
Art. 14 – O pessoal do Magistério do Exército
é nomeado ou admitido de acôrdo com esta Lei.
Art. 15 – Além das condições especificadas
para cada categoria de que trata o art. 3º desta Lei, o
candidato ao Magistério do Exército deve satisfazer
aos requisitos de idade, idoneidade moral,
capacidade física compatível com a atividade
docente e aptidão psicológica.
Art. 16 – O cargo de professor permanente é
provido mediante concurso público de títulos e provas,
realizado nos têrmos dêste artigo, ao qual podem
concorrer civis e Oficiais do Exército, da ativa.
§ 1º – Os candidatos civis a cargo de
professor nos Estabelecimentos de nível médio
devem ser licenciados por Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, na disciplina ou grupo de
disciplinas a que se apresentam e ter o respectivo
título registrado no Ministério da Educação e Cultura.
§ 2º – Os candidatos civis às vagas existentes
nos estabelecimentos de nível superior devem
satisfazer às condições de aptidão profissional exigidas
pela legislação federal referente ao magistério superior.
§ 3º – Ocorrida a vaga, o Ministro do Exército
mandará abrir, no estabelecimento de ensino
interessado, inscrições para o concurso destinado ao
provimento. O prazo de inscrição é de 90 (noventa) dias,
devendo o concurso realizar-se dentro de 60 (sessenta)
dias, contados da data de encerramento das inscrições.
§ 4º – O concurso é organizado, realizado e
julgado por uma Comissão constituída de 5 (cinco)
professôres designados pelo Comandante do
estabelecimento interessado.

Art. 17 – O candidato a cargo de professor
permanente aprovado e indicado pela comissão
julgadora é nomeado por decreto do Presidente da
República, e:
I – se Oficial da ativa, permanece relacionado
entre os Oficiais de sua Arma, Quadro ou Serviço,
onde concorre às promoções por antigüidade e
merecimento;
II – se civil, incluído, nesta condição, no
Quadro do Pessoal – Parte Permanente – do
Ministério do Exército.
Art. 18 – O candidato a cargo de professor
contratado é selecionado pelo estabelecimento de
ensino interessada no provimento, entre civis e
Oficiais da reserva ou reformados, através de exame
de suficiência, para o ensino médio, e de exame de
suficiência e confronto de títulos, para o ensino
superior.
I – Para os estabelecimentos de ensino
médio os candidatos devem possuir, se civis,
registro no Ministério de Educação e Cultura de
professor da disciplina ou grupo de disciplinas a
que se apresentem; se militares, curso de
estabelecimento de ensino superior das Fôrças
Armadas.
II – Para os estabelecimentos de ensino
superior, os candidatos civis precisam satisfazer
as condições de aptidão profissional exigidas pela
legislação federal referente ao magistério
superior.
§ 1º – A prova de suficiência ou de exame e
confronto de títulos é organizada, realizada e julgada
por comissão constituída de 3 (três) professôres
permanentes ou em comissão, designados pelo
Comandante do estabelecimento de ensino
interessado.
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§ 2º – Satisfeitas tôdas as exigências, os
candidatos habilitados firmarão contrato com o
estabelecimento de ensino pelo período de 2 (dois)
anos, que pode ser prorrogável por outro de igual
duração para os civis e, para os militares, por tantos
outros quantos permitir a legislação vigente.
§ 3º – No caso de estabelecimento de ensino
superior, o professor contratado, no prazo máximo
de 4 (quatro) anos, deve apresentar certificado de
aprovação em curso de pós-graduação, sem o que
seu contrato deixará de ser renovado.
Art. 19 – Os professôres em comissão são
oficiais da ativa, do pôsto de Capitão ou mais
elevado, possuidores de curso de estabelecimento
de ensino superior das Fôrças Armadas, para tanto
nomeados por autoridade competente, por indicação
dos
Comandantes
dos
Estabelecimentos
interessados, para um período de 3 (três) anos,
prorrogável por igual prazo.
Art. 20 – As funções dos professôres em
comissão são consideradas, para todos os efeitos:
I – do QEMA, quando exercidas por Oficial
com o curso do Exército, de Comando e EstadoMaior ou de Chefia e Estado-Maior de Serviço;
II – do QEM, quando exercidas por Oficial com
o curso de Engenharia Militar;
III – do QSG, quando exercidas pelos demais
Oficiais, e assim estiverem, tôdas elas consignadas
nos Quadros de Organização e de Distribuição dos
estabelecimentos de ensino.

do

para que a educação se desenvolva no sentido da
formação integral da personalidade do aluno, de
acôrdo com os objetivos estabelecidos pelos órgãos
diretores do ensino no Exército.
§ 1º – Competem aos integrantes do
Magistério do Exército, além de ministrar as aulas
de sua disciplina, as seguintes atividades de
ensino:
a) colaborar, com a direção de ensino, na
preparação de material didático;
b) participar da elaboração de livros didáticos
e textos escolares;
c) colaborar na orientação do estudo dirigido,
quando determinado pela direção de ensino;
d) participar de atividades extra-classe e de
solenidades cívico-militares; e
e) realizar outros trabalhos relacionados com a
disciplina que lecionem, conforme lhes fôr
determinado pela direção de ensino.
§ 2º – Além das atividades de ensino, os
professôres participam dos atos que complementam
a educação do corpo discente.
Art. 22 – Os professôres militares estão
sujeitos à legislação militar em vigor e às prescrições
dos regulamentos dos estabelecimentos onde
servem.
Art. 23 – Os professôres permanentes civis
estão sujeitos, subsidiàriamente, ao Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, à legislação
referente ao magistério civil da União e às
prescrições dos regulamentos dos estabelecimentos
de ensino onde servem.
CAPÍTULO IV
Art. 24 – Os professôres contratados civis
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES
estão sujeitos ao que estabelecem a Legislação
Trabalhista, os contratos firmados e os regulamentos
Art. 21 – É dever dos integrantes dos estabelecimentos onde desempenham suas
Magistério
do
Exército
contribuir atividades.

– 105 –
CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

DO REGIME DE TRABALHO

DA INATIVIDADE E EXONERAÇÃO

Art. 25 – O professor civil, no estabelecimento em
que lecione, fica sujeito, se do ensino médio, ao regime
de 24 (vinte e quatro) horas semanais de efetiva
atividade de magistério, das quais obrigatòriamente 12
(doze) de aulas; se do ensino superior, ao regime de 40
(quarenta) horas semanais de atividade de magistério.
§ 1º – No interêsse do ensino e da pesquisa, o
professor
civil,
permanente
ou
temporário,
ressalvado o direito à opção do permanente, pode
ficar sujeito ao regime de dedicação exclusiva com o
compromisso de não exercer qualquer outra
atividade remunerada em órgão público ou privado.
§ 2º – No cômputo do número de horas de aula,
não se incluem as referentes à preparação didática,
orientação do estudo dirigido em classe, organização e
fiscalização de provas, participação em comissões de
exame ou concurso, reuniões relativas às atividades
educativas e de ensino atribuídas ao professor.
§ 3º – O professor no exercício do cargo de chefe
de seção de ensino é obrigado a ministrar, no máximo,
10 (dez) horas de aula por semana, dispondo do tempo
restante para as atividades inerentes àquele cargo.
§ 4º – O professor no exercício do cargo de
subdiretor de ensino está dispensado de ministrar aula.
§ 5º – Os professôres empenhados em
programas de pesquisas têm, individualmente, suas
obrigações didáticas mínimas fixadas pelos
Comandantes dos estabelecimentos de ensino a que
pertencem.
§ 6º – O professor de determinada disciplina
pode ser aproveitado no ensino de outra disciplina,
desde que da mesma seção de ensino e a critério do
Comandante do estabelecimento.

Art. 26 – O professor permanente que
solicite passagem para a inatividade aguardará,
no exercício de suas funções normais, a
publicação no Diário Oficial, da solução de seu
requerimento.
Art. 27 – A passagem para a inatividade
ex officio do professor permanente militar é
aplicada de acôrdo com a Lei de Inatividade dos
Militares.
Art. 28 – A aposentadoria ex officio é aplicada
ao professor permanente civil que:
I – atingir a idade-limite de permanência
na atividade, de acôrdo com a legislação
vigente;
II – fôr julgado inválido ou, em definitivo,
incapaz fìsicamente para o exercício da função de
docente;
III – fôr afastado das funções de docente
durante 2 (dois) anos, por licenças de tratamento de
saúde, consecutivas ou não, no período máximo de
4 (quatro) anos a contar da data da primeira
licença;
IV – fôr julgado incapaz moral ou
profissionalmente, em processo regular, quando não
fôr o caso de demissão.
Art. 29 – O professor em comissão é
exonerado, antes do término do prazo de nomeação
ou de recondução, e o professor contratado tem o
seu contrato rescindido:
I – a pedido;
II – por incapacidade física para o
exercício do ensino, comprovada em inspeção de
saúde;
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III – por conveniência da disciplina ou a bem
da moral;
IV – por extinção da cadeira para a qual foi
nomeado ou contratado, se não puder ser
aproveitado em outra disciplina correlata do mesmo
Estabelecimento; e
V – por interêsse do serviço.
CAPÍTULO VII
DO PESSOAL COADJUVANTE
Art. 30 – O corpo docente de cada
Estabelecimento de Ensino tem como coadjuvantes:
tecnologistas, preparadores e inspetores-monitores
de alunos.
Art. 31 – Os tecnologistas auxiliam os
professôres no ensino superior técnico-científico,
seja no campo didático, seja na pesquisa.
§ 1º – O cargo de tecnologista é
desempenhado por sargentos com o curso de
tecnologista, regulado pelo Ministério do Exército, e
por tecnologistas civis contratados, possuidores de
formação equivalente.
§ 2º – O candidato civil ao cargo de tecnologista
contratado deve satisfazer às seguintes exigências:
a) possuir idoneidade moral, comprovada
perante comissão de sindicância;
b) ter aptidão para o exercício do cargo;
c) ser julgado, em inspeção de saúde, apto
fìsicamente para o exercício do cargo;
d) apresentar diploma de tecnologista passado
por Estabelecimento de Ensino reconhecido pelo
Ministério da Educação e Cultura; e
e) ser aprovado em exame de suficiência,
constante de prova escrita e prática, referente à
disciplina a que se apresente.

Art. 32 – Os preparadores auxiliam os
professôres
nas
disciplinas
de
ensino
experimental
e
são
selecionados,
entre
candidatos civis, pelos Estabelecimentos que
dêles necessitem.
Parágrafo único – O candidato a preparador
deve satisfazer às seguintes exigências:
a) possuir idoneidade moral, comprovada
perante comissão de sindicância;
b) ter aptidão para o exercício do cargo;
c) ser julgado, em inspeção de saúde, apto
fìsicamente para o exercício do cargo;
d) possuir o curso de nível médio completo;
e
e) ser aprovado em exame de suficiência,
constante de prova escrita e prática, referente à
disciplina a que se candidate.
Art. 33 – Satisfeitas tôdas as exigências, o
candidato civil a tecnologista ou a preparador é
contratado por período de 2 (dois) anos,
prorrogável por outro de igual duração, atendidos
os requisitos de aproveitamento e rendimento do
trabalho e de adaptação às atividades inerentes ao
cargo.
Parágrafo único Os tecnologistas civis e os
preparadores podem ser contratados no regime de
40 (quarenta) horas de trabalho semanais ou no de
dedicação exclusiva com o compromisso de não
exercer qualquer outra atividade remunerada em
órgão público ou privado
Art. 34 – Os tecnologistas civis e os
preparadores têm o contrato rescindido:
I – a pedido;
II – por incapacidade física para o exercício do
cargo comprovada em inspeção de saúde;
III – por conveniência da disciplina ou a bem
da moral; e
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IV – por extinção, no Estabelecimento, da
disciplina para a qual foram contratados.
Parágrafo único – Os tecnologistas civis e os
preparadores ficam sujeitos ao que estabelecem a
legislação trabalhista, o contrato firmado e as normas
regulamentares do Estabelecimento para o qual
foram contratados; os tecnologistas militares à
legislação militar em vigor.
Art. 35 – Os inspetores-monitores de alunos
são sargentos possuidores de curso de inspetormonitor, regulado pelo Exército, que exercem
atividades nos Estabelecimentos de nível médio.
Destinam-se a auxiliar os professores e instrutores
na preparação material e na realização de aulas e
sessões de instrução, bem como na manutenção da
disciplina escolar.
Parágrafo único – O regime de trabalho e os
deveres dos inspetores-monitores estão definidos na
legislação militar vigente e nos regulamentos dos
Estabelecimentos de Ensino onde servem.
CAPÍTULO VIII
DA REMUNERAÇÃO
Art. 36 – Os vencimentos básicos do pessoal
docente do ensino superior e médio e dos
tecnologistas e preparadores, com os respectivos
regimes de trabalho, serão fixados em lei específica.
Art. 37 – Os professôres civis, sòmente quando
no exercício efetivo de suas atribuições no Magistério
do Exército, fazem jus às gratificações abaixo:
I – gratificação adicional por Tempo de Serviço;
II
–
gratificação
de
Auxílio
ao
Aperfeiçoamento Técnico e Profissional;
III – gratificação de Comissão no Magistério do
Exército; e

IV – gratificação de Dedicação Exclusiva.
§ 1º – O pagamento das gratificações
previstas nos incisos II, III e IV dêste artigo cessa
com o afastamento do professor de suas atividades
no Magistério do Exército ou da comissão que no
mesmo exercia, por:
a) aposentadoria;
b) licença por período superior a 6 (seis)
meses para tratamento de saúde de dependente;
c)
licença
para
aperfeiçoar
seus
conhecimentos técnicos ou realizar estudos por
conta própria;
d) ausência não justificada;
e) afastamento do serviço além dos prazos
legais;
f) término ou afastamento da comissão;
g) licença especial;
h) disponibilidade prevista no art. 48; e
i) mudança de regime de trabalho.
§ 2º – Os professôres contratados fazem jus
sòmente às gratificações previstas nos incisos II, III e
IV dêste artigo.
Art. 38 – A gratificação adicional por Tempo de
Serviço é devida, definitivamente, inclusive na
inatividade, ao professor permanente que completa
cada qüinqüênio de efetivo serviço, no valor de
tantas cotas de 5% (cinco por cento) de seu
vencimento básico quantos forem os qüinqüênios de
efetivo exercício.
Parágrafo único – O direito à gratificação
começa no dia seguinte àquele em que o professor
completa cada qüinqüênio.
Art. 39 – A gratificação de Auxílio ao
Aperfeiçoamento Técnico Profissional, calculada
sôbre o vencimento básico, é atribuída ao
professor civil e ao coadjuvante civil de
ensino no efetivo exercício da atividade de ma-
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gistério, como estímulo ao aperfeiçoamento técnicoprofissional, na razão de:
I – 35% (trinta e cinco por cento) aos
professôres permanentes ou contratados do ensino
superior;
II – 25% (vinte e cinco por cento) aos
professôres permanentes ou contratados do ensino
médio;
III – 20% (vinte por cento) aos coadjuvantes do
ensino médio;
IV – 15% (quinze por cento) aos coadjuvantes
do ensino médio.
Art. 40 – A gratificação pelo exercício
de comissão no Magistério do Exército é
atribuída aos professôres civis nos seguintes
casos:
I – 25% (vinte e cinco por cento) do
vencimento básico pelo efetivo desempenho do
cargo de Subdiretor de Ensino e
II – 15% (quinze por cento) do vencimento
básico pelo efetivo desempenho do cargo de Chefe
de Seção de Ensino.
Art. 41 – A gratificação de Dedicação
Exclusiva é devida ao professor civil e ao
coadjuvante civil na razão de 20% (vinte por cento)
sôbre o vencimento básico.
Parágrafo único – A gratificação prevista neste
artigo não pode ser acumulada com a estabelecida
no art. 40, anterior.
Art. 42 – A remuneração a que tem direito o
professor militar, permanente ou em comissão, e o
coadjuvante militar é regulada pelo Código de
Vencimentos dos Militares.
Art. 43 – O professor contratado, Oficial da
reserva ou reformado, além dos proventos da
inatividade regulados pelo Código de Vencimentos dos

Militares, faz jus à remuneração igual à do professor
civil contratado.
Art. 44 – O conferencista recebe, por conferência
de duração de uma hora, importância igual à média das
gratificações pagas aos conferencistas do mesmo nível
de ensino, na localidade do Estabelecimento de Ensino
considerado.
TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 45 – O professor não pode participar da
administração do Estabelecimento de Ensino, exceto
nas atividades diretamente relacionadas com as
atribuições de magistério. Entretanto, se militar, deve
assumir o comando eventual ou temporário por
imposição de sua hierarquia.
Art. 46. – O professor não pode, a qualquer
título, ensinar individual ou coletivamente, em caráter
particular, a alunos do Estabelecimento onde leciona.
Parágrafo único – O professor não pode lecionar
em curso, ou organizações semelhantes, de preparação
para concurso de admissão ou para exames de
segunda, época do Estabelecimento onde leciona.
Art. 47 – O professor permanente pode ser
movimentado por imposição da disciplina, por
conveniência do ensino, por motivo de saúde ou por
interêsse próprio.
Parágrafo único – Na hipótese de extinção do
Estabelecimento de Ensino e por conveniência do
ensino, sua movimentação é feita por necessidade
do serviço.
Art. 48 – O professor permanente civil é
pôsto em disponibilidade quando a disciplina que
leciona é extinta do currículo oficial do
Estabelecimento de Ensino e não cabe seu
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aproveitamento em disciplina correlata, no mesmo ou
em outro Estabelecimento.
Parágrafo único – O professor permanente
civil em disponibilidade pode ser aproveitado a
critério da autoridade competente, em função de
natureza técnica compatível com sua hierarquia
funcional, relacionada com a administração do
ensino ou com programas de pesquisas.
Art. 49 – Além dos casos previstos na
legislação em vigor, pode ocorrer, no interêsse do
ensino e da pesquisa, o afastamento do professor
para aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou
estrangeiras, ou para comparecer a congresso e
reuniões relacionadas com a atividade do magistério
que exerce.
Parágrafo único – O afastamento previsto
neste artigo é concedido, por indicação do
Comandante do Estabelecimento de Ensino ou
requerimento do interessado, pela autoridade
competente.
Art. 50 – O professor militar permanente,
afastado do exercício da função do Magistério do
Exército agrega nas condições estabelecidas na
legislação vigente.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 52 – O direito à inatividade remunerada, a
pedido, só assiste aos professôres militares referidos
no art. 51, que tenham mais de 30 (trinta) anos de
efetivo serviço, dos quais 10 (dez), no mínimo, de
tempo no Magistério do Exército.
Art. 53 – São incluídos na categoria de
professor contratado os professôres civis que se
submeteram à prova de suficiência, para admissão
em caráter provisório ou temporário, e que ainda se
encontrem em exercício por ocasião da entrada em
vigor desta Lei.
Art. 54 – Os atuais professôres adjuntos de
catedrático em caráter provisório, desde que
satisfaçam à legislação vigente na data da entrada
em vigor desta Lei, podem ser reconduzidos, até que
se realize, no Estabelecimento de Ensino onde
exercem atividade, o primeiro concurso para
preenchimento, em caráter permanente, das vagas
existentes na. Seção de Ensino que integram.
Art. 55 – As providências do art. 16 desta Lei
serão aplicadas pela primeira vez em cada
Estabelecimento após atingidas as percentagens de
professôres temporários de que trata o parágrafo
único de seu art. 5º
Art. 56 – Na lei de que trata o art. 36 serão
previstos os valôres básicos da hora de trabalho,
considerando o mês de 4 (quatro) semanas para o
cálculo dos vencimentos dos professôres e dos
coadjuvantes civis.

TÍTULO IV
Art. 51 – Aos professôres civis e militares,
catedráticos e adjuntos de catedráticos em caráter
DISPOSIÇÕES FINAIS
efetivo, que se encontrem em exercício na data da
publicação desta Lei, ficam assegurados os direitos e
CAPÍTULO ÚNICO
as prerrogativas estabelecidas na legislação até
então vigente.
Art. 57 – Esta Lei será regulada por ato do
Parágrafo único – Para efeitos da presente Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, a
Lei, no que lhes fôr aplicável, os professôres de que partir da data de sua publicação.
trata êste artigo são considerados como das classes
Art. 58 – Esta Lei entrará em vigor
de titulares e adjuntos.
na data de sua publicação e revoga
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o Decreto-lei nº 103, de 23 de dezembro de 1937, e
demais disposições em contrário.
(Às Comissões de Educação e Cultura, de
Segurança Nacional e de Finanças.)
PARECER
PARECER
Nº 193, DE 1971
da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1971 (número
2.342-B/70 – na Câmara), que "reestrutura o Serviço
de Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas,
considera em extinção os atuais Quadros de Efetivos
de Capelães, e dá outras providências".
Relator: Sr. Flávio Brito
Nos têrmos do art. 51 da Constituição, o Sr.
Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, acompanhado de exposição de motivos do
Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas, projeto de
lei que "reestrutura o Serviço de Assistência Religiosa
nas Fôrças Armadas (SARFA), considera em extinção
os atuais Quadros de Efetivos de Capelães Militares".
2. Esclarece o Chefe do EMFA que o "Serviço
de Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas há
muito vem necessitando de atualização, tendo
motivado inúmeras consultas e diversas propostas
de revisão dirigidas a êste órgão, tendo sido criada
para sanar os inconvenientes da legislação atual
uma Comissão Interministerial para apresentar um
projeto de Reorganização do Serviço de Assistência
Religiosa nas Fôrças Armadas".
3. Conforme consta do processado, o
Serviço de Assistência Religiosa foi criado através
do Decreto-lei número 6.535, de 26 de maio de
1944, para exercer suas funções junte às fôrças

em operações de guerra e posteriormente, em
1946, o mesmo Serviço foi instituído em caráter
permanente pelo Decreto-lei nº 8.921, de 26 de
janeiro do mesmo ano, tendo sido regulamentado
pelo Decreto número 21.495, de 23 de julho de
1946.
4. Após esta data, uma série de alterações e
inovações foram, ainda, sendo introduzidas. O
projeto, como está redigido, atualiza e reestrutura
todo o Serviço, dando maiores amplitudes ao Quadro
de Pessoal e descentraliza a Chefia.
5. De acôrdo com o art. 4º do projeto, o
"SARFA" a cargo de sacerdotes, ministros
religiosos ou pastôres, determinados capelães e
pertencentes a qualquer credo religioso que não
atente contra a Constituição e leis em vigor, será
exercido na forma estabelecida por esta Lei e
suas normas.
6. O art. 5º estabelece o Quadro de Efetivos
de Capelães Militares da Reserva não Remunerada,
que compreenderá: na Marinha, 15 oficiais; no
Exército, 45 oficiais; e na Aeronáutica, 15 oficiais,
ficando a critério dos Ministros Militares (art. 6º) a
fixação anual do número de Capelães contratados,
que não poderão exceder a:
"I – 20 (vinte) na Marinha;
II – 40 (quarenta) no Exército;
III – 20 (vinte) na Aeronáutica."
7. No parágrafo único do art. 4º do projeto,
letra b, prevê a criação de serviço religioso por
Capelães Civis, na qualidade de contratados. O
artigo 19 diz que no caso de ocorrer incapacidade
física dos contratados, aplicam-se as disposições
constantes da legislação vigente para o Serviço
Público Federal".
Ocorre que, na atual conjuntura, o Serviço
Civil do Poder Executivo não é atendido por pessoal
contratado, e o que atualmente existe, impròpria-
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mente com essa denominação, é o pessoal
Concedo a palavra ao Sr. Senador Fausto
temporário (Lei nº 3.780, de 1960, arts. 23, item II, 24 Castello-Branco. (Pausa.)
e 26), cujo regime jurídico é o da CLT. Assim,
Não está presente.
indispensável seja corrigido tal ponto.
Concedo a palavra ao Sr. Senador
8. Ante o exposto, opinamos pela aprovação Vasconcelos Torres. (Pausa.)
do projeto com a seguinte:
Não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Clodomir
EMENDA Nº 1-CSN
Millet. (Pausa.)
Não está presente.
Dê-se ao art. 19 do Projeto de Lei da Câmara
Concedo a palavra ao Sr. Senador Danton
nº 18, de 1971, a seguinte redação:
Jobim. (Pausa.)
"Art. 19 – Aplica-se aos Capelães Civis o
Não está presente.
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e na
Concedo a palavra ao Sr. Senador Cattete
legislação vigente peculiar àquele regime de emprêgo." Pinheiro.
Sala das Comissões, em 1º de julho de 1971.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Sr. Presidente,
– Paulo Tôrres, Presidente – Flávio Brito, Relator –
Srs. Senadores, em solenidade realizada na manhã
José Guiomard – Vasconcelos Torres – Benjamin
de hoje, no Quartel Central do Corpo de Bombeiros
Farah – Luiz Cavalcanti.
do Distrito Federal, vimos, mais uma vez,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.): –
manifestada a cordialidade e demonstrado o alto
O expediente lido vai à publicação.
aprêço daquela Corporação para com o Congresso
Sôbre a mesa, expediente que vai ser lido pelo
Nacional.
Sr. 1º Secretário.
Na solenidade de Compromisso de Oficial
É lido o seguinte:
da Turma "Santos Dumont", formada pela Escola
de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros
MANIFESTAÇÃO
do Distrito Federal, que tem, como patrono geral,
Sr. Presidente, nos têrmos do § 2º do art. 184 o General Augusto Pereira, foi o Senado Federal
do Regimento Interno, solicito minha inscrição para distinguido. Na qualidade de Presidente da
Comissão do Distrito Federal, tive a honra de
manifestação de pesar.
a
turma
que,
hoje,
prestou
Sala das Sessões, 2 de julho de 1971. – paraninfar
compromisso. Tudo ali demonstrou realizações
Magalhães Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.): – as mais expressivas do Govêrno do Distrito
S. Ex.ª, nos têrmos regimentais, terá assegurada a Federal, no sentido de assegurar à Capital os
palavra ao final do Expediente, ou em sua prorrogação. elementos necessários de trabalho daquela
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Corporação.
O alto sentido cívico que distinguiu aquela
Ferreira. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
solenidade fêz com que o Dia do Bombeiro, hoje
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires comemorado, nos trouxesse à tribuna para assinalarTeixeira. (Pausa.)
lhe a passagem. O bombeiro é aquêle soldado
S. Ex.ª não está presente.
que tem o seu campo de batalha justamente numa
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guerra contra a morte. Tôda vez que o bombeiro
entra em ação êle tem principalmente como alvo,
vencer a batalha de preservação da vida dos
habitantes das comunidades a que serve.
Justamente por isso, Sr. Presidente, não só
faço registrar, nos Anais do Senado, a passagem de
dia tão expressivo como, também, quero promover a
transcrição nos Anais pela sua leitura, da Ordem do
Dia do Comando-Geral daquela Corporação.
(Lê.)
"ORDEM DO DIA
Bombeiros!
Estamos aqui reunidos, neste dois de julho, para
comemorar o centésimo décimo quinto aniversário da
Corporação. Hoje é o "Dia do Bombeiro".
Há mais de um século, em 1856, nesta data, era
regulamentado, por Sua Magestade, o Imperador
Pedro II, com o referendo do Ministro e Secretário do
Estado dos Negócios da Justiça, José Thomaz Nabuco
de Araújo, o Serviço de Extinção de Incêndio no Brasil.
A importância da efeméride não está, apenas, no
ato histórico em si, no respeito que a todos inspira,
pelas salutares emanações do passado; está, também
– e aí talvez resida o todo ou o quase todo –, nos
grandes benefícios advindos para os misteres de nossa
profissão que, partindo, como partiu, de bases firmes,
com oportunidade e adequação, sedimentou, no curso
do tempo, resistente às lufadas de todos os ventos,
uma consciência profissional, onde quer exista, neste
Grande País, um combatente do fogo: das modestas,
pequenas ou grandes Corporações.
Essa
consciência,
aliada
às
constantes
provas
de
valor
e
bravura,

sancionadas pelo carinho das populações a quem
servimos, com quem choramos nos momentos de
infortúnio e exultamos nas horas de alegria, é
responsável por uma gama de saldos positivos que,
cada vez mais, tornam o bombeiro brasileiro credor
da estima pública, pelos reais serviços que presta à
comunidade.
Dois compromissos de alto significado para a
vida profissional do bombeiro militar acabam de ser
prestados, perante o Pavilhão Nacional, pelos jovens
oficiais e alunos da Corporação que despontam na
carreira, cada um com o grau de responsabilidade
que a posição hierárquica lhe confere.
Meus jovens compromitentes!
Atentai para o elevado sentido das
reafirmações que, pùblicamente, acabastes de
fazer.
A manutenção da dignidade e da honra, o
cumprimento do dever e a dedicação ao serviço são
fatôres imprescindíveis à fiel execução da missão,
devendo presidir as vossas ações a cada hora, a
cada dia, por tôda a vossa existência.
Um vulto da nossa História está sendo
reverenciado nesta solenidade: Alberto Santos
Dumont.
Dentre outras qualidades que levaram o "Pai
da Aviação" ao reconhecimento da Nação Brasileira,
destacam-se o extremado amor à Pátria e a
tenacidade no cumprimento da missão a que se
propôs realizar e que, ao cabo, o cobriu de glórias.
As ações dêsse emérito brasileiro são de
molde a servir de exemplo às gerações atuais, a
vós, meus jovens alunos, que o escolhestes para
denominação de vossa Turma, como símbolo
que é do homem que não se deixa vencer pe-
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las primeiras dificuldades que se lhe apresentam, do
homem que, imbuído da convicção de realizar um
trabalho que reverta ao bem comum, o enfrenta, o
realiza, vence.
A nossa profissão também exige patriotismo,
tenacidade. Nós trabalhamos, com a mesma
consciência profissional, em proveito do bem
comum. Devemos realizar o nosso trabalho,
enfrentando dificuldades, com os objetivos
nìtidamente marcados. Devemos vencer; precisamos
vencer; venceremos.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está
certo de que, com a dedicação, o zêlo e o
entusiasmo de todos os seus componentes,
continuará na trilha ascendente, aberta em 1856, por
um punhado de bravos, perfeitamente integrado no
esfôrço de recuperação nacional, cujos postulados
foram ditados pela Revolução Democrática de 31 de
Março de 1964.
Brasília, DF, 2 de julho de 1971. – Maurilo de
Hollanda, Coronel-Comandante-Geral."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Benjamin Farah.
(Pausa.)
Não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ruy
Santos.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, desde as primeiras horas
da manhã de hoje, tenho o coração voltado para a
minha admirável terra, para a Bahia.
É que, hoje, é o 2 de julho, e já está nos
versos do poeta, que passaram a ser o nosso hino:
"Nasce o Sol a dois de julho, brilha mais que no
primeiro."

Hoje, a Bahia está em festa, a relembrar os
heróis que firmaram, com sangue, a independência
declarada em 7 de setembro.
Para nós, a verdadeira Independência do
Brasil, e talvez isso, pretensiosamente, Sr.
Presidente, se deu a 2 de julho de 23, feita pelos
homens que desceram de Cachoeira, de Padrão, de
Itaparica, de Feira de Santana e expulsaram os
portuguêses, que tentavam fazer, em Salvador, a
defesa da ordem em favor do Trono Português.
Evoco a figura admirável do corneteiro Lopes
que, no momento mais difícil da luta, quando o seu
comandante achava que se impunha um recuo,
pegou da corneta e mandou avançar, para o último
golpe nas tropas portuguêsas então existentes.
Evoco a figura admirável de Joana Angélica, a
freira que, com os braços abertos à frente da porta do
seu convento, recusou-se a permitir, ali, a entrada das
tropas portuguêsas e foi atravessada por uma baioneta.
Evoco, Sr. Presidente, com emoção, tôda essa
história maravilhosa da minha Bahia e lamento, hoje,
não estar lá. Os países comemoram a sua data
nacional. Eu quase diria que para nós, da Bahia, dois
de julho é a nossa data nacional. Queria, apenas,
deixar nos nossos Anais a evocação dêsse dia, com
a emoção de que sou tomado ao fazê-lo. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador José Sarney.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Paulo
Guerra.
O SR. PAULO GUERRA (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
momento em que se realiza em Pernambuco
um Seminário de Estudos do Movimento De-
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mocrático Brasileiro, desejo, como democrata e
também como representante nesta Casa do Estado
que hospeda as mais ilustres e mais expressivas
figuras do MDB, ocupar esta tribuna neste instante
para augurar-lhes pleno êxito nos objetivos de sua
democrática missão.
Homem de Partido – ingresso aos 21 anos de
idade nas fileiras do Partido Social Democrático,
oportunidade em que, ainda estudante, exerci o meu
primeiro cargo público como Prefeito do Município
pernambuco de Orobó, Partido, repito, onde
permaneci até o dia em que o saudoso Marechal
Castello Branco extinguiu pelo Ato Institucional nº 2
todos os Partidos nacionais, promovendo em
seguida o aparecimento do bipartidarismo, com a
criação do MDB e da Aliança Renovadora Nacional,
onde ingressei, depois de ter sido distinguido pelos
meus companheiros com o honroso cargo de
Presidente da Seção Estadual nos seus dois últimos
anos de vida. Sinto-me, senhores Senadores, com
autoridade, para saudar os nossos ilustres
adversários que, nesta hora, estão pisando o solo
sagrado de Pernambuco, berço das liberdades
democráticas, onde permanece cada vez mais vivo o
espírito, de Guararapes, fonte inspiradora da
nacionalidade. Assim o faço, Sr. Presidente, em meu
nome pessoal, não sòmente pela confiança plena
que tenho no julgamento de Pernambuco aos
governos da Revolução, hoje sob a chefia do
Gaúcho do Nordeste, como também animado pelo
desejo, de afirmação na vida partidária nacional dos
nossos honrados adversários, sem os quais estou
certo cairíamos no plano inclinado que nos levaria
fatalmente a situação subversiva de nosso
partidarismo, aspiração máxima dos regimes
totalitários, onde o govêrno não tem a vigilância
fiscalizadora e patriótica dos adversários, a satisfação

de receber aplausos como ocorreu a semana
passada, quando enviou ao Congresso Nacional as
Mensagens da reforma do sistema educacional, de
combate aos tóxicos e da central de medicamentos,
num trabalho que o aproximou ainda mais dos
melhores e mais elevados anseios nacionais. Assim
procedo, Sr. Presidente, porque, homem identificado
com o povo que em votação das mais expressivas
de sua vida democrática, talvez de tôda vida
republicana, me concedeu o privilégio demasiado
honroso para representá-lo nesta Casa. Assim o
faço, Senhores Senadores, porque conhecendo o
povo do meu Pernambuco, na variação das suas
cento e sessenta e quatro cidades e tôdas as suas
vilas e distritos; conhecendo o homem sofrido do
morro e dos alagados, incluindo os que têm ainda
uma subvida nos campos e os marginalizados dos
grandes centros, desde o operário ordeiro das
cidades e dos campos, que juntamente com seus
irmãos do Nordeste, de hora em hora, transformam o
suor que transpiram em 16% da formação do produto
nacional bruto; vivendo ao lado dos homens que
trabalham no comércio, na indústria e em tôdas as
profissões, e até mesmo daqueles que o
subdesenvolvimento
ainda
não
ofereceu
a
oportunidade de uma integração no mercado de
trabalho; conhecendo o esfôrço e a participação das
classes empresariais no desenvolvimento nacional e
nordestino;
participando
da
dedicação
dos
professôres e de técnicos, todos lutando como se
estivessem no grande campo de batalha pela
erradicação do subdesenvolvimento, identificado não
sòmente como homem público, como também pelo
privilégio de ter onze dos meus treze filhos integrando
a valorosa e brava classe estudantil do meu Estado,
jovens ansiosos que se preparam para uma
efetiva participação na vida nacional; assistindo à

– 115 –
luta de intelectuais e de homens da imprensa escrita,
falada e televisionada pelo progresso da região,
sinto-me à vontade, senhor Presidente e senhores
Senadores, para desejar, da mais alta tribuna dêste
País, bom êxito ao MDB em Pernambuco. Assim
agindo, o faço porque conheço a gratidão do povo
nordestino ao Chefe do meu Partido, Presidente
Médici, que seguindo a orientação da Revolução de
31 de Março, vai dia a dia concluindo e ampliando as
grandes metas do desenvolvimento nacional. É o
equilíbrio financeiro no nosso País, são as grandes e
audaciosas obras de infra-estrutura, estradas,
aumento do nosso potencial energético, expansão de
nossa indústria siderúrgica, implantação do sistema
de telecomunicações, manutenção dos incentivos
fiscais, com apoio às diretrizes da SUDENE,
estímulo à agricultura e à pecuária, encaminhamento
do problema da habitação, integração social,
aumento da frota mercante, reaparelhamento dos
portos nacionais, modernização das fôrças armadas,
extensão do mar territorial, exteriorização do Banco
do Brasil e da Petrobrás, acesso do homem do
campo à legislação social, saúde, educação, parque
petroquímico, telecomunicação, reformas de bases,
manutenção política de aumento, da produção de
ferro e aço, integração da Amazônia consolidando o
trabalho realizado por Rio Branco, Nabuco e
Caxias, promovendo em passos rápidos sua
incorporação econômica e social ao desenvolvimento
do nosso País. Enfim, é a preservação da
ordem interna e da honestidade administrativa;
compondo um quadro como se Sua Excelência o
acionasse pelo sentimento e pelo patriotismo de uma
vêz tôdas as teclas de um instrumento musical,
produzindo já os acordes harmoniosos de
desenvolvimento nacional, quer externamente

quer internamente, enfim o Movimento de Março
acordou o gigante sul-americano que já iniciou os
seus passos de nação livre e soberana pelas mãos
do nosso Presidente.
Concluindo, Senhor Presidente, renovo mais
uma vez minha saudação às mais eminentes figuras
do MDB, na certeza de que dos seus estudos,
debates e meditações em Recife, na terra de
Nabuco, êles terão oportunidade de sentir, de refletir
o que o Govêrno tem realizado pelo Nordeste.
Manifesto a confiança de que voltando às duas
Casas do Congresso Nacional, trazendo as
saudades de Pernambuco no coração, juntem-se aos
nossos sentimentos e ajudem o gigante a falar mais
alto no contexto internacional, através da palavra
patriótica do Presidente Médici.
É, senhor Presidente, esta a mensagem aos
ilustres representantes do Movimento Democrático
Brasileiro, que nos honram nesta oportunidade com
sua visita em Pernambuco. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, ocupo a atenção desta Casa, para falar
de uma cidade nobre e progressista que, batida por
uma série de circunstâncias adversas, atravessa,
neste momento, grave crise que, se não debelada,
poderá comprometer o seu futuro e o futuro da
região que polariza.
Refiro-me a Brusque e à região do Vale do
Itajaí-Mirim, em meu Estado de Santa Catarina.
Brusque, a cidade que não quer parar!
Localizada no coração do Vale do Rio Itajaí-Mirim,
maior tributário do Itajaí-açu, em tôrno dela gravitam
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os municípios de Guabiruba, Botuverá, Vidal Ramos
e Nova Trento.
O último censo-geral do País apurou que a
população do seu centro urbano atinge a 32.427
habitantes, situando-a em oitavo lugar, entre as
cidades catarinenses.
Colonizada por imigrantes alemães, que lá se
fixaram a partir de 1860, cedo seus habitantes
voltaram-se para a atividade artesanal, seja sob as
inspirações de suas origens seja diante das
limitações da área agricultável da nova terra.
Com muito esfôrço e os maiores sacrifícios, a
colônia foi se desenvolvendo e as pequenas oficinas
ganhando expressão, até atingirem o status de
pequenas e médias indústrias.
O setor que ganhou maior expressão foi o
têxtil – Brusque conquistou o cognome de "berço da
fiação catarinense".
Documento aprovado pelo "Rotary Club" de
Brusque dá uma clara noção da crise a que me referi
no início dêste discurso.
Consigna aquêle clube de serviço:
"Não há como negar o processo de estagnação
em que se encontra a sócio-economia de nossa
Comuna. A debilidade e asperesa de seus índices,
antes de alterar, exigem uma reação e providência de
todos. É urgente a conjugação de esfôrço em tôrno de
um compromisso que transporte Brusque à um
estágio de efetivo progresso, em todos os sentidos.
Embora as grandes indústrias registrem sensíveis
aumentos na produção e faturamento, com reflexos
ponderáveis na arrecadação dos Cofres Públicos, o
poder aquisitivo do povo brusquense decresce de ano
para ano, atingindo os níveis mais baixos de tôdas

as cidades industrializadas no Brasil.
É óbvio que a necessária modernização e
racionalização das indústrias, na luta pela
competição e sobrevivência, tem reduzido as
perspectivas do mercado de trabalho.
Um estudo recentemente feito concluiu com
números alarmantes e desalentadores: em 10 anos a
média anual de aumento de empregados registrados
na indústria é de 46 pessoas, enquanto, que a
densidade populacional oferece um saldo positivo de
quase 2.000 habitantes por ano.
Um verdadeiro desafio se impõe exigindo uma
responsabilidade coletiva. Um movimento de união e
despreendimento."
Para conjurar a crise, a comunidade
brusquense e as autoridades do Estado e do
Município desenvolvem um trabalho conjunto que
fará possível uma alteração substancial no quadro de
sua economia.
No elenco das soluções apontadas no qual se
inserem a implantação de novas indústrias, meios
para a produção racional das culturas agrícolas
tradicionais e ampliação de novas, como a soja e
frutas, a integração da cidade no Circuito Turístico do
Estado, elaboração de projeto para implantação de
uma cooperativa ou emprêsa de produtos de leite e
estudos de viabilidade da construção de uma usina
de beneficiamento, destaca-se aquela relativa à
construção de uma fábrica de cimento portland.
A idéia é velha. Em 1908, foram efetuados os
primeiros estudos de jazidas calcárias, buscando-se
técnicos na Europa, que comprovaram a absoluta
adequação da matéria-prima e sua potencialidade
para o fabrico do cimento.
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Em 1911, memorial dirigido ao então
Presidente da República, Marechal Hermes da
Fonseca, postulava do Govêrno Federal a
implantação da fábrica de cimento em Brusque.
Na
primeira
legislatura
após
a
redemocratização do País, entre 1947 e 1951, a
idéia foi objeto de minha atenção; Deputado estadual
tive a ocasião de, juntamente com o então Deputado
Felix Odebrecht, submeter à consideração de meus
pares projeto de lei determinando ao Poder
Executivo a constituição de uma sociedade de
economia mista, destinada a construir e operar uma
fábrica de cimento portland na cidade de Brusque.
A prefeitura municipal dessa cidade, nos anos
de 1961, 62, 65, 66 e 67, promoveu a idéia junto às
autoridades e grupos cimenteiros nacionais.
Em 20 de fevereiro de 1968, govêrno e povo de
Brusque decidiram fundar a emprêsa-pilôto "Cimenvale".
Já em 1969, depois de subscrito o capital
dessa emprêsa-pilôto, formalizou-se, com o apoio do
Govêrno do Estado, a constituição de "Mineração e
Cimento Vale do Itajaí S.A. – "Cimenvale".
Com o capital inicial de Cr$ 7.000.000,00,
conseguiu-se em curto espaço de tempo, a subscrição
de Cr$ 2.000.000,00, por entre 1.718 subscritores.
Através de sistema de incentivos fiscais, criado pelo
Estado, relativo à locação de recursos da ordem de
10% sôbre o recolhimento do Impôsto sôbre Circulação
de Mercadorias, comandado pelo Fundo de
Desenvolvimento de Santa Catarina – FUNDESC,
obteve-se, ainda, opções de contribuintes dêsse tributo,
no valor de Cr$ 5.000.000,00, fato que não só
assegurou a subscrição total do capital da emprêsa
como revelou o extraordinário apoio que a iniciativa
mereceu da comunidade catarinense.

Contratado o projeto com o consórcio
internacional "Unitec – Montreal – Ipianti", deu-se,
concomitantemente, início ao trabalho de pesquisa e
prospecção das jazidas conhecidas.
Um ano e meio após, a CIMENVALE
entregava ao FUNDESC, para exame e aprovação –
com vistas a seu enquadramento no sistema
estadual de incentivos fiscais – o competente projeto
de viabilidade técnico-econômica. Pela Resolução nº
116, de 4 de dezembro de 1970, foi o projeto
aprovado.
Em 18 de novembro dêsse mesmo ano, era
encaminhado ao Ministério da Indústria e do
Comércio, projeto destinado a obter os benefícios do
sistema de incentivos fiscais relativo às taxas
aduaneiras e ao Impôsto de Importação.
A emprêsa já investiu em jazidas, análises,
prospecções, máquinas, veículos, imobilizações e
despesas pré-operacionais a vultosa importância de
Cr$ 2.018.796,77.
Embora sem concretizá-la, o Govêrno do
Estado vem prometendo a indispensável cooperação
financeira à iniciativa.
Em fins de janeiro do corrente ano, tive a
honra de acompanhar o Exmo. Sr. Ministro da
Indústria e do Comércio, Dr. Marcos Vinicius Pratini
de Moraes, na visita que realizou ao meu Estado.
Depois de se reunir com os empresários de
Itajaí – ocasião em que de modo claro e lúcido
respondeu a indagações sôbre a indústria pesqueira,
turismo, problema madeireiro e questões ligadas ao
abastecimento de café através do IBC – Sua
Excelência presidiu a inauguração da 1ª Feira de
Indústria Pesqueira – mostra brilhante dos esforços
de Santa Catarina nesse setor.
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De Itajaí, fomos a Brusque e lá, pôde o
Ministro Pratini de Moraes sentir bem o que
representa para aquela terra e seu povo a
CIMENVALE.
Sua
Excelência,
compreendendo
a
significação
sócio-econômica
da
iniciativa,
assegurou-lhe inteiro apoio. Nesse sentido, sua
orientação foi decisiva junto ao Conselho de
Desenvolvimento Industrial, cuja palavra final
aguardamos todos com natural ansiedade.
Para que não se perca grande número de
opções manifestadas perante o FUNDESC, no que
se refere aos incentivos fiscais a serem concedidos
pelo Estado, é indispensável o urgente deferimento
daqueles outros decorrentes da aprovação do
Projeto da CIMENVALE pelo Ministério da Indústria e
do Comércio.
Nossa confiança é total no que toca à ação do
Ministro Pratini de Moraes. Sua visita a Santa
Catarina, que se estendeu, também, a Blumenau,
onde os mais altos representantes das classes
produtoras tiveram ocasião de ouvir uma palavra
franca sôbre seus problemas, foi, para Santa
Catarina, uma demonstração a mais do esplêndido
desempenho do Govêrno do eminente Presidente
Emílio Garrastazu Médici.
Falo, pois, Senhor Presidente, por Brusque e
em defesa de seus mais legítimos interêsses.
Falo para pedir o favor de medidas que
permitam àquela terra o exercício do direito de não
querer parar. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Magalhães Pinto.
O
SR.
MAGALHÃES
PINTO
(lê
o
seguinte
discurso.):
–
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores,
faleceu,

no Rio de Janeiro, o ilustre homem público de Minas
Gerais, Dr. Dilermando Martins da Costa Cruz Filho.
Dinâmico e empreendedor, não se sentia inclinado a
agir em proveito próprio, ao contrário, predominava,
nas diferentes atividades que exerceu, a
preocupação do bem comum.
Médico ilustre, dedicou-se à profissão com
elevados sentimentos humanitários. Atraído pela vida
pública, nela ingressou com o mesmo espírito que
norteara sua existência.
Vereador, Prefeito de Juiz de Fora, Deputado
Estadual e Líder de seu Partido, Deputado Federal,
Secretário de Estado e permanente militante na
política. Ligado ao Partido Republicano, seguiu
sempre a orientação do eminente e saudoso
Presidente Arthur Bernardes.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª externa, neste
instante, o pensamento de tôda a Bancada da
ARENA.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
(Lendo.).
Temperamento combativo, Dilermando Cruz
Filho não esmorecia diante das dificuldades. Muitas
vêzes, sentindo-se incompreendido, suas realizações
eram bravas e enérgicas, mas estava sempre disposto
ao entendimento em favor do interêsse público.
Seu colega na Câmara dos Deputados e
amigo pessoal, venho solicitar ao Senado Federal
que reverenciemos a memória de Dilermando Cruz
com a inserção nos Anais de um voto de pesar e que
a Mesa envie à família enlutada a expressão de
nossos sentimentos. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, o Diário Oficial de 25 de junho próximo
passado estampa em suas páginas um decreto, um
ato do Poder Executivo de repercussões tais, que
não ouso nesta oportunidade sequer dimensioná-las.
Não sei, Senhor Presidente, se o Decreto nº
68.806, que instituiu a "Central de Medicamentos"
ficará na legislação brasileira, no nível ou acima da
Lei nº 2.004, que instituiu o monopólio estatal do
Petróleo, ou se trará maiores benefícios ao País que
o Decreto-lei nº 1.098/70, que fixou o nosso Mar
Territorial em 200 milhas.
Na verdade, Senhor Presidente, os atos da
atual administração brasileira, a coragem e a bravura
moral do ilustre Presidente da República ante o
desafio da problemática nacional só poderão ser
avaliados e dimensionados, tal a grandeza, pelas
futuras gerações, pelos herdeiros do Brasil Grande
que estamos construindo.
No Brasil, como que por magia, nos últimos
anos, especìficamente a partir de 1964, vêm se
sucedendo fatos que para os menos atentos podem
parecer milagres. Tomemos como figura a
restauração do princípio da autoridade, quando
tudo parecia perdido; a inflação a 12% ao mês;
navios com bandeiras brasileiras sendo retidos em
portos estrangeiros para garantia de ressarcimento
de débitos não pagos; quando o Presidente da
República almoçava e ouvia desaforos de
sargentos; surge uma Revolução e, sem
derramamento de sangue, coloca tudo nos seus
devidos lugares.
Outro "tabu" mundial, a participação
dos
empregados
nos
lucros
das

emprêsas, sem "onda" ou sofisticações, aí está a
solução.
Sem aparato e sem insultos, mas sem receios e
confirmeza, como ato de soberania irrecuável,
delimitamos as nossas águas territoriais, e,
naturalmente, sem comícios, a exemplo de tôda a
extraordinária legislação revolucionária, busca resolver,
agora, o ínclito Presidente Médici, os problemas do
ensino, dos tóxicos e dos medicamentos. O gesto de
Sua Excelência, quanto aos remédios, para quem não
pode comprá-los, marcará época, por certo, na história
pátria. Isso, Sr. Presidente, sendo que nações
altamente desenvolvidas, até aqui sofrendo como o
Brasil os abusos e as extorsões dos "Internacionais dos
Medicamentos", não encontraram o caminho ou não
ousaram aceitar o desafio dos laboratórios
farmacêuticos, embora sabedores como nós e
entendendo que o problema em têrmos de segurança
nacional deve ser colocado em primeiríssimo plano.
Daí, Senhor Presidente, a legitimidade do
entendimento de que o Brasil está arrebentando as
peias, arrebentando os grilhões e preconceitos para
construir nos "Trópicos" uma Nação próspera e rica,
sem que perca a rota da sua destinação cristã, de ser
de fato e de direito "a Pátria do Evangelho".
O Decreto nº 68.806 globaliza de maneira
muito simples tôdas as variáveis para solução do
angustiante. problema dos medicamentos.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite
aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Ouço V. Ex.ª
Senador Benedito Ferreira, com o maior
interêsse. E quero dar testemunho, perante a
Casa, da maneira como o nobre colega tem-se
dedicado ao problema da assistência através de
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medicamentos ao povo brasileiro. Desde a Câmara
dos Deputados V. Ex.ª tem analisado êsse problema
com coragem e objetividade. Nesta Casa, V. Ex.ª já
fêz pronunciamento sôbre o assunto. No momento
em que V. Ex.ª representando o seu Estado,
representando o povo brasileiro, junta sua voz a
tantas outras vozes que têm proclamado o mérito da
iniciativa do Presidente da República, eu me associo
para dar êste testemunho da verdade, proclamando
a coragem e a decisão de V. Ex.ª em tôrno dêsse
tema.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradeço o
depoimento do Senador José Lindoso, que vem, sem
dúvida, valorizar o nosso discurso. Êle é como que
um incentivo, um reconhecimento público, para nós
que nos temos esforçado em busca das soluções
dos problemas que angustiam nossa gente, e para
que continuemos, Sr. Presidente, cada vez mais
diligentes, e mais em condições de nos intitularmos
representantes do povo.
Em verdade, Sr. Senador José Lindoso, esta
campanha a iniciamos em 1967, quando, com muita
honra para nós, da Câmara dos Deputados, ao lado
de V. Ex.ª fazíamos os nossos primeiros
pronunciamentos; e receávamos não pudessem os
homens de imprensa, os jornalistas credenciados
naquela Casa, sequer divulgá-los, vez que os
fazíamos calcados nas informações do poderio
econômico, do poderio que tem o contrôle da
máquina de formar a opinião pública, ditada e
controlada pelas agências de publicidade que têm,
nos grandes laboratórios, a sua grande fonte de
faturamento.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com muito
prazer, nobre Senador.

O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – V. Ex.ª,
em seu discurso, cuida do decreto governamental
que regula a fabricação de remédios, o qual,
naturalmente, será seguido de regulamento
especificando, ou detalhando quais, e como serão
fabricados êsses remédios. Como médico, sinto-me
obrigado a entrar na discussão do assunto, embora
aguarde para fazê-lo mais precisamente, quando da
regulamentação que se há de seguir ao decreto.
Assim, à primeira vista, parece que a providência
governamental vem atender a uma solicitação muito
procedente. Entretanto, é cedo para se louvar a
sabedoria do decreto. Não sei a que inspiração êle
obedeceu, ou, se foi elaborado – desculpe usar a
palavra há pouco repetida por V. Ex.ª – só para
satisfazer o tabu do remédio. Sabe V. Ex.ª que nós,
brasileiros, temos ânsia incontida pelos remédios.
Enquanto nos países civilizados, entrar numa
farmácia constitui até um gesto que depõe contra a
pessoa, para nós torna-se até afirmativo entrar numa
farmácia para adquirir remédios. Isto pelo gôsto do
brasileiro, de tomar remédio, muitas vêzes
simplesmente pondo dinheiro fora. Por isso eu me
guardo para fazer crítica, talvez um pouco mais
severa, a êsse decreto, após o ver detalhado na sua
regulamentação. Ao tempo em que eu estudava
medicina, havia um livro clássico na literatura médica
francesa, do Prof. Richard, com o seguinte título: "A
Terapêutica em 12 Medicamentos". A meu ver, se o
Govêrno
resolver
fabricar
mais
de
12
medicamentos, acabará fracassando na iniciativa
que teve, por certo, a melhor inspiração, e vai
favorecer, de certo modo, o uso imoderado do
remédio. Nós, médicos, e, sobretudo, os terapeutas
sabemos que tudo se resolve com poucos
remédios. Quando se entra numa farmácia,
vêem-se os vidrinhos de medicamentos muito bem
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embalados, muito bem enfeitados, e isto é um
atrativo para que se compre o medicamento, na
doce ilusão de que vai curar os males, quando, na
verdade, agravá-los-á, por certo, porque são
tomados sem indicação médica, como se vem
fazendo com remédios sofisticados que não
representam, do ponto de vista farmacodinâmico,
nenhuma vantagem contra a doença. Por outro
lado, recordo-me também – é uma homenagem
que presto ao Senador Ruy Santos – de um velho
conceito expendido em aulas de terapêutica por
um dos homens mais ilustres da Bahia, segundo o
qual, se pegássemos todos os remédios existentes
nas prateleiras das farmácias e os jogássemos no
mar, ter-se-ia feito um grande mal aos peixes e um
grande bem à humanidade. Veja V. Ex.ª que o
problema não é tão simples. Vai-se fabricar
remédios; mas, que remédios fabricar, e como
usá-los? Não seria mais interessante que o
Ministério da Saúde, ao invés de cuidar do preparo
de drogas, cuidasse de preservar a saúde pública
fabricando produtos biológicos destinados a
preservar o homem da doença? Ou que tomasse
providências acautelando o homem contra as
doenças, em vez de procurar curar? E curar de
que modo? Simplesmente barateando os remédios?
São perguntas que deixo, como colaboração, ao
discurso de V. Ex.ª, sem querer tornar-me em crítico
das providências governamentais em matéria de
tanta relevância, como, ontem, a dos tóxicos e, hoje,
a dos remédios.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Senador
Waldemar Alcântara, não sei se receba o aparte de
V. Ex.ª quando fala o técnico, ou quando fala o
político. Em verdade, se V. Ex.ª examinasse o
problema abrangendo todos os aspectos que êle
envolve, por certo V. Ex.ª teria encontrado razões

para a interveniência do Govêrno, através da Lei nº
68.806, eis que o Decreto objetiva, antes de mais
nada, agregar em um só órgão diversos agentes
oficiais, diversos laboratórios existentes no Brasil,
que produzem variedade enorme de medicamentos,
dentro, evidentemente, de uma orientação, de critério
bem diferente do que orienta a indústria farmacêutica
particular, em nosso País, indústria essa que está
produzindo, segundo as estatísticas, um tanto
duvidosas, mais de 20 mil variedades de
medicamentos.
O Govêrno tem anunciado, através de um de
seus principais agentes, que vai compor o nôvo
órgão, a Central de Medicamentos, e o INPS tem
manifestado que cêrca de 35 medicamentos básicos
bastariam para atender a 90% das necessidades
terapêuticas.
Não creio que o Govêrno se fixaria na faixa
dos 12 medicamentos citados e invocados por V.
Ex.ª de vez que se trata de obra muito antiga. De lá
para cá, revolução muito grande houve no setor da
Farmácia. Hoje, sem dúvida, muitas descobertas
podem ser apontadas, destacando-se a sintetização
e os antibióticos, que, quero crer, são posteriores à
época daquela publicação.
V. Ex.ª, porém, tem razão. Mais adiante,
vamos analisar um só setor, o cloranfenicol, por
antecipação. Temos, no Brasil, 3.200 variedades
mais ou menos para comercialização, vale dizer, o
mesmo medicamento em dosagens e embalagens
diferentes, alcançando aquêle quantitativo de
medicamentos existentes na França, abrangendo
tôda a escala galênica, tôda a farmácia. Quando ali
atingiu 3.000 espécies foi motivo de protesto dos
médicos, dos entendidos franceses na matéria.
Nessas condições, as reservas de V. Ex.ª
como técnico, são válidas.
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Perdoe-me V. Ex.ª se divirjo que haja reservas
de V. Ex.ª como político, vez que o Govêrno que aí
está vem demonstrando a sua preocupação em
acertar em tôdas as medidas, procurando cercá-las
de maneira tal, de cuidados e de cautelas para que,
de fato, atinjam os objetivos e consultem sobretudo
os interêsses nacionais.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Pois não.
Com muito prazer.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Gostaria
de fixar bem que a minha restrição se refere
exatamente a êsse ponto que V. Ex.ª focalizou. Devo
dizer que a evolução da terapêutica, nos últimos
anos, não é assim tão acentuada. Afora os
antibióticos e os corticóides, a terapêutica evoluiu
bem pouco. Ocorre, isto sim, uma emulação
comercial que leva os laboratórios a fabricarem ou
exporem à venda os mesmos remédios sob os
nomes mais variados. Esta é uma questão muito
difícil e falo, de certo modo, de cátedra, porque tentei
padronizar, no Hospital de Clínicas, o uso de
medicação, não só para baratear como também para
simplificar a aquisição. Não cheguei a bom resultado
porque os nossos colegas, profissionais médicos,
muitas vêzes entendem que a simples modificação
da molécula do cloranfenicol pode torná-lo mais, ou
menos, específico em relação a determinadas
infecções. Isso, teòricamente, pode-se aceitar, mas,
na
prática,
não
há
nenhuma
vantagem
em usar qualquer outro preparado cuja base
seja o cloranfenicol. V. Ex.ª tem um exemplo
gritante e revoltante que é o da medicação que se
usa contra a gripe. No dia em que um
cientista descobrir um remédio contra êsse resfriado
comum que chamamos de gripe, êle não pre-

cisará fazer, talvez, mais nada, porque será o
homem mais rico do mundo, pois terá resolvido um
grande problema; ainda que a gripe nem sempre
determine a morte, é, entretanto, altamente
incômoda. Quantas vêzes, muitas pessoas, ou
mesmo nós todos, entramos numa farmácia, atraídos
por um anúncio de televisão ou de rádio, para
comprar um nôvo preparado que se apresenta no
comércio como específico contra a gripe. Não há
específico contra a gripe e aproveito até a
oportunidade para recomendar aos Srs. Senadores
que se afastem dessas panacéias que como tal se
apresentam no comércio. Não existe nada disso.
Para a gripe, só existe um remédio que é o ácidoacetil-salicílico. Em outras palavras, a aspirina, que
se apresenta com os nomes mais sofisticados
possíveis, mas só é válida quando contém ácidoacetil-salicílico.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vejam meus
nobres pares, acabamos de receber de graça uma
receita da maior importância, que é aquela de não se
desperdiçar dinheiro com medicamentos.
Sr. Presidente, o Senador Waldemar
Alcântara, como profissional, como médico, como
técnico, como homem público, está atento e
prestigiando nosso pronunciamento. No final, a
nossa tentativa de dizer da importância dêsse
Decreto irá encontrar o apoio em S. Ex.ª. Realmente,
quando dizemos que não ousamos sequer
dimensionar, no momento, os reflexos benéficos do
Decreto retromencionado, é porque, em verdade,
estamos, a partir do Decreto nº 68.806, dando como
que o primeiro passo para a grande caminhada.
Sr.
Presidente,
dizia
que
quando
iniciávamos
esta
campanha
na
Câmara
dos
Deputados,
tínhamos
receio
de
que
não
conseguiríamos
dela
a
di-
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vulgação necessária. Para felicidade nossa, para
glória da própria imprensa brasileira, os jornalistas
venceram as resistências naturais, os receios das
restrições de faturamento nas redações. O certo é
que esta campanha foi crescendo como uma bola de
neve, e a imprensa deu-lhe cobertura. Esta semana,
após a publicação do Decreto, do primeiro fato
objetivo, do primeiro fato concreto, por que não dizer,
da vitória da primeira batalha, eis que a imprensa
brasileira inteira, todos os jornais estampam nas
suas páginas, como que numa euforia, todos êles
proclamam, louvam, apóiam o gesto do Sr.
Presidente da República e para êsse gesto carreiam,
de maneira válida, as simpatias e a compreensão
popular.
Sr. Presidente, eu dizia que êste Decreto
globaliza, de maneira muito simples, tôdas as
variáveis para a solução do problema. Irá a Central
de Medicamentos, paralelamente, sem competir com
a iniciativa privada, prover de remédios aquêles que
não podem comprá-los, ao mesmo tempo com a sua
presença na produção, na importação e na
distribuição, induzirá os laboratórios particulares a
produzirem mais econômicamente medicamentos
cada vez melhores, sem falsificação ou dosagens
desonestas.
Êste aspecto da questão, Sr. Presidente, a
presença do Poder Público de maneira saliente nesta
atividade, êste aspecto por si só justificaria, sem
dúvida alguma, a edição do mencionado diploma.
Não foram, como se vê, em vão os
pronunciamentos, os estudos e as denúncias
levadas a efeito por mim nesta Casa e na Câmara
dos Deputados, através dos jornais e com o apoio,
graças a Deus, dos meus Pares. Não foi em vão a
preocupação dos congressistas brasileiros. Esta
providência do Executivo resultou em proveito ex-

traordinário, mais uma vez, para a nossa gente.
Ganhamos uma grande e difícil, senão impossível,
batalha, mas não podemos "nos deitar sôbre os
louros"; não poderemos vacilar ou descurar em
momento algum, pois não ignoramos a pertinácia, a
obstinação e, por que não dizer, a falta de
escrúpulos e a insaciedade de certos laboratórios.
Creio-os, sem dúvida, surprêsos e aturdidos
com o impacto presidencial. Não esperavam, por
certo, a bravura moral do grande Líder que é o nosso
Presidente, subestimavam os postulados da
Revolução de março de 1964, mas não tenhamos
ilusões, tudo farão para minar e desmoralizar os
objetivos nacionais, pois aos apátridas o que
realmente importa é o lucro cada vez maior.
Estão os senhores dos medicamentos de
maneira tal viciados nos desmandos e na
impunidade que, apesar das conclusões da CPI da
Câmara dos Deputados, que resultou no Projeto de
Resolução nº 161, daquela Casa Legislativa, já
algumas vêzes invocado por mim, onde ficou
retratado de maneira insofismável um infindável
corolário de crimes por êles praticados e, não
obstante, não recuaram, pelo contrário, até mesmo
aceleraram os seus desatinos, como se fôssem
inatingíveis.
Apesar das advertências e medidas do Poder
Executivo, inclusive a determinação do Presidente
Médici para que funcionasse o Laboratório do INPS,
para conter a gula dos Laboratórios Particulares,
mesmo assim, escarnecendo de tudo e de todos,
prosseguiram e foram até a insultos públicos aos
podêres constituídos, através da imprensa, ao
mesmo tempo em que recrudesciam nos abusos.
Senhor
Presidente,
para
ilustração
e
base
para
as
minhas
afirmações,
com as quais busco aos homens de bem
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dêste País, que ainda não se capacitaram da
importância da decisão governamental ao editar o
decreto que cria a Central de Medicamentos, trago,
aqui, mais um estudo sôbre a produção e
comercialização de medicamentos no Brasil.
Temos falado dos lucros exorbitantes e êsses,
lamentàvelmente, não são tributados sequer.
Uma das mais sérias causas do elevado custo
de medicamentos é a retenção do lucro na própria
fonte, ou seja, no superfaturamento. E no caso, a
filial brasileira lança o produto no mercado interno,
com o preço já elevado, dado aos custos exagerados
da matéria-prima. Esta matéria-prima, como
sabemos, é paga com dólar depositado,
antecipadamente, no Banco do Brasil, em face das
exigências legais. Assim, os medicamentos chegam
ao consumidor com o custo bastante onerado pelo
preço da matéria-prima, da rica embalagem, da
propaganda, através de literaturas, revistas médicas,
filmes e amostras grátis. Muitas vêzes, o
encarecimento se dá em virtude da propaganda que
se faz de produto já largamente conhecido, por meio
de trabalhos, experimentações e divulgações.
Mas, ao que tudo indica, através da amostra
grátis, através dessa publicidade acintosa e
agressiva, como se a eles estivessem ligados,
através de grupos ou de "holdings", as agências
publicitárias produzem cartazes, filmes, "slides"
enfim, um infindável número de artifícios usados na
propaganda médico-farmacêutica.
Ora, se o produto já é por demais conhecido,
testado há anos, comprovada a sua eficácia em
laboratórios e hospitais, como podemos exemplificar
no caso da Vitamina B-12, Sulfas, Penicilina,
Tetraciclina, Cloranfenicol, etc. etc., por que a
existência ainda da amostra grátis?

É certo que no lançamento de um produto
desconhecido, como no caso da "L-Dopa" para
tratamento da "doença de Parkinson", se utilize dêste
artifício, mas em outros casos não, porque só se
estará criando maneira de se elevar o custo do
medicamento, lesar o povo, a farmácia e o Govêrno.
Poder-se-á dizer que as amostras grátis
servem para o pobre, isto não é verdade, porque
sòmente os mais abastados delas se utilizam às
vêzes, dado as melhores relações com médicos,
hospitais e laboratórios. E se assim fôsse, dado ao
aumento desta avalancha de amostra grátis, jogada
pelos laboratórios, diminuir-se-iam as verbas
governamentais às casas de caridade e similares.
A amostra grátis está servindo, isto sim, como
elemento de enriquecimento ilícito, na mão de
elementos inescrupulosos, que as "manipulam"
novamente (têrmo usado pelos grupos desonestos),
retirando a gravação de amostra grátis nos rótulos ou
ampolas, reembalando o medicamento e vendendo
no interior do País às farmácias.
O mais grave ainda é que êste medicamento,
ou melhor, amostra grátis, é vendida, segundo
informação recente colhida por mim, a alto preço a
órgãos do Govêrno (INPS–IPASE) por hospitais
inescrupulosos,
aplicando-os
nos
pacientes
pertencentes à Previdência quando nêles internados.
O
previdenciário
ao
ser
internado
em um hospital, com guia do INPS ou IPASE,
passa a ter medicamento aplicado pelo próprio
estabelecimento hospitalar, que na alta do
paciente
é
recebido
do
Instituto;
ora,
na
prestação
de
contas,
não
é
exigida a Nota Fiscal de uma Farmácia
legalmente estabelecida, mas simplesmente
uma prestação de contas do hospital, que
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aplica a amostra grátis e a vende ao Instituto.
É comum hoje os hospitais particulares, em
coletas de preços de um medicamento qualquer,
receberem as Bonificações permitidas pelo C.I.P., na
Nota Fiscal, e a mesma quantidade comprada, em
amostra grátis, por fora da nota.
Nesta operação são lesados: a farmácia que
deixa de vender o produto e o Govêrno que, além de
não receber o tributo devido, compra a amostra
grátis através dos Institutos.
O certo seria o paciente apresentar a guia de
internamento no hospital, receber do médico a
receita correspondente ao tratamento, carimbá-la no
Instituto e retirar o medicamento de uma farmácia
legalmente estabelecida, que mais tarde, em
apresentação de contas por Notas Fiscais, as
receberia do Instituto.
Chega-se ao descalabro, hoje em dia, de um
hospital, ao comprar 1.000 ampolas de antibiótico
qualquer, receber igual quantidade, 1.000 ampolas,
de bonificação, isto naturalmente ilegalmente, é
claro, fora da Nota Fiscal. Para onde vai essa
quantidade de amostra grátis? É vendida ao Govêrno
e ao povo.
A amostra grátis deve e precisa ser proibida; a
propaganda médica pode ser feita através de
literaturas, divulgadores científicos de grande
eficácia e muito mais barato. Para se ter a idéia do
quanto onera a amostra grátis um medicamento,
basta dizer que para se vender dois vidros de
remédios, é utilizado um vidro de amostra grátis do
mesmo remédio.

Cloranfenicol – já me reportei ao fato – tem uma
variedade de produtos, com diversos nomes, em
suas diversas formas: injetável, comprimidos,
drágeas, cápsulas e suspensão que atinge a alta
soma de mais de 3.200 variedades, obrigando a
farmácia a ter em seu estoque tôdas estas
variedades, não suportando, por conseqüência, o
capital de giro do proprietário que se vê
descapitalizar, pelo fundo de estoque que lhe sobra.
Lança-se Cloranfenicol com Vitamina e sem
Vitamina, comprimido de 250 mg e de 125 mg,
xaropes, com 30 cm3, 60 cc e 120 cc, provocando
com isto um grave problema à saúde pública. Como
se sabe, uma infecção necessita de uma dosagem
terapêutica certa para ser debelada. Ora, a mãe
desavisada compra um vidro de antibiótico de 30 cc
que, administrado à criança na dosagem de 5 cc de
6/6 horas, dará apenas um dia e meio, quando o
paciente necessita do uso do medicamento pelo
menos durante 5 dias consecutivos, provocando com
isto a célebre resistência, pois na dose de ataque
inicial a infecção é parcialmente contida, sendo
eliminados os sintomas, febre, cefaléias, etc., porém
não sendo totalmente eliminada a infecção, os
germens retornam resistentes e poderosos,
obrigando o paciente a usar medicamento mais forte
e de alto preço, muitas vêzes já ineficientes.
Senhor Presidente, vejamos um outro
caso bastante desonesto: é o fato de um
produto já estar no mercado há algum tempo
e ter uma queda ou paralisação de venda. O
laboratório lança o mesmo produto com
alguns mg de Complexo B, com outro nome e
A ORGIA DOS PRODUTOS SIMILARES
duas vêzes o seu preço. Podemos citar
o exemplo de "Periatin", do Laboratório MerckHoje
o
mercado
interno
está Sharp e Dohme, que é vendido ao público por Cr$
abarrotado
de
produtos
similares, 4,42, sendo que o seu similar, o "Periavita",
cada um com um preço diferente. Sòmente o que recebeu alguns Cr$ 0,10 de Complexo
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B é vendido por Cr$ 6,06, e ainda, o Periatin
B.C., também o inicial acrescido de pequenas
dosagens de vitaminas, é vendido por Cr$ 7,06. O
seu concorrente, do Laboratório
Rhodia,
Postafen, é vendido em sua forma de comprimido
por Cr$ 3,25 e o xarope por Cr$ 4,21; acrescido
de alguns mg de Vitamina passa a chamar-se
Postavit, que é vendido por Cr$ 5,13 em
comprimido e Cr$ 7,44 em xarope.
Êste é o caso de apenas dois produtos,
mas outros e muitos outros casos existem e
talvez mais escabrosos, como por exemplo a
Vitamina B-12. Até hoje, em países da Europa e
EE.UU. aplica-se a Vitamina B-12 na dosagem de
1.000 microgramas, com certa precaução dada à
dificuldade da assimilação orgânica; no Brasil já
se aplica a Vitamina B-12 na dosagem de 15.000
microgramas e ainda pelo alto preço de Cr$ 10,00
(cada ampola), quando o médico geralmente
receita 10 ampolas para cada paciente.
No caso dos anticoncepcionais, a coisa até
parece brincadeira. Alguns laboratórios, como o
Berlimed, possui três anovulatórios, o Anovlar, o
Primovlar e o Neovlar. O Organon possui o
Lindiol e o Ovanon, e assim quase todos os
laboratórios que possuem anovulatórios têm dois
ou três similares. Para se comprovar a falta de
escrúpulos na venda de anticoncepcionais, os
laboratórios fazem promoção com as farmácias e
os balconistas, oferecendo televisores, aparelhos
de medir pressão, rádios portáteis, etc. a quem
comprar e indicar ao público consumidor os seus
produtos.
Todos sabem as conseqüências danosas
que daí advêm. Os preços continuam sendo
aumentados, de três em três meses, em
percentagem que variam de 15 a 20%.
Uma ampola de Keflin é vendida
por Cr$ 31,28 e basta dizer que, para

se eliminar uma infecção, necessita-se, às vêzes, de
20 ampolas. O Keflex, vidro com 12 cápsulas, é
vendido por Cr$ 44,00. O Rifaldin, caixa com 4
cápsulas, é vendido por Cr$ 23,92 e, num tratamento
de tuberculose, os médicos geralmente receitam,
além de outros medicamentos, o Rifaldin na
dosagem de 4 cápsulas ao dia, durante três meses,
juntamente com o Miambutol do Laboratório Lederle,
que é vendido por Cr$ 130,94, vidro com 100
comprimidos, o que se pode dizer que o tuberculoso
nos 3 meses de tratamento, só nestes dois produtos,
sem falar no P.A.S., nas Vitaminas, na
Estreptomicina, na Hidrazida, etc, etc, gastará Cr$
2.151,00 de Rifaldin e Cr$ 1.309,40 de Miambutol.
Mesmo o Govêrno não suportará o custo do
tratamento de um tuberculoso; doença que atinge
geralmente a classe menos favorecida, impotente
para o tratamento.
O DESAPARECIMENTO DAS FARMÁCIAS
É de se intrigar o fato de que há alguns anos
atrás, o farmacêutico era o elemento mais importante
de uma comunidade. E realmente era, porque além
de ser uma pessoa de posse, era um benemérito. De
seus lábios partiam os sábios conselhos e de suas
mãos os bálsamos hàbilmente manipulados, que
iriam aliviar as dores de um moribundo. Hoje vemos
o farmacêutico afastar-se da farmácia, entregando-a
ao leigo, e quando por si só, enfrentando as
dificuldades comerciais, dado ao seu pequeno
capital, vir a falir. Os jornais estampam em suas
colunas, diàriamente, falências e concordatas de
farmácias, por quê?
Antes de darmos a resposta, devemos
dizer que a pequena farmácia é um pôsto
avançado da Saúde Pública, principalmente da
classe menos favorecida, que não tem recurso
suficiente para a compra do medicamento, quan-
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to mais para o pagamento de uma consulta
médica. E às vêzes não possui tempo suficiente,
dado a seus afazeres na luta pela vida, para
enfrentar um dia em uma fila de Instituto, quando
o tem... É a pequena farmácia, com o seu
profissional habilitado, que lhe indica o
medicamento e ainda lhe vende fiado, aplica-lhe
as injeções e faz-lhe os pequenos curativos.
Na Drogaria, o pobre encontrará apenas um
balconista e nenhuma condição de crédito.
O que acontece realmente com a farmácia
é de se estarrecer. A drogaria, considerada como
grande farmácia, cresce dia a dia, e a pequena
farmácia vai à falência.
A Comissão Interministerial de Preços (CIP),
através da Resolução nº 48/7/69, regulamentou a
venda de produtos farmacêuticos, eliminando as
bonificações às farmácias e permitindo descontos
que variam de 20 a 50% a depósitos atacadistas,
que serviriam de abastecedores das farmácias.
As drogarias reivindicaram direitos de
atacadistas e receberam a partir de então os
benefícios dos descontos ficando as pequenas
farmácias marginalizadas, não recebendo, muitas
das vêzes, a visita de representante dos
laboratórios, sendo obrigadas a se suprirem, nas
drogarias, com acréscimos no preço de custo de
5 a 10%.
A drogaria, por sua vez, passou a se
intitular
drogaria
mista,
comprando
os
medicamentos com fabulosos descontos para
venda a atacado e a varejo, com lucros
fabulosos.
Senhor Presidente, recentemente recebi de
farmacêutico amigo uma queixa e uma
demonstração da situação que vem enfrentando a
classe, com as seguintes alegações:
"A
pequena
farmácia,
que
tinha
o seu lucro limitado, recebendo, às vê-

zes, algum desconto na compra do medicamento ou
alguma bonificação numa compra maior, passou a
ter mais limitado ainda êste lucro, ao comprar com
acréscimo de 5 a 10% da drogaria e ainda à vista,
pois ao laboratório interessa apenas vender à
drogaria que lhe compra mais e paga antecipado."
Na Europa, ou nos EUA, ou mesmo em países
sul-americanos, não encontramos um, onde o lucro
de uma farmácia não oscile de 40 a 56%. No Brasil,
o lucro do medicamento é tabelado por 28% sôbre o
custo,
retirado
o
Impôsto
de
Produtos
Industrializados (IPI), o que representa apenas 22%
de lucro bruto, pois um produto que custou Cr$
100,00 é vendido por Cr$ 128,00, deduzido o lucro
bruto que é 22%, acha-se o custo. Ora, uma
farmácia tem despesas de 21,5%, computando-se
aluguel, impostos, funcionários especializados, e
outras despesas da seguinte ordem:
ICM (sôbre o lucro)......................................
Aluguel.........................................................
Empregados................................................
Impôsto Federal...........................................
Municipal.....................................................
FGTS e INPS...............................................
Outras despesas:
papéis, vidros etc., etc.................................

4,5%
4%
3%
8%
8%
8%
2%
21,5%

Sobra ao farmacêutico 0,5% de lucro líquido,
quando não tem a mercadoria onerada na compra,
para a sua despesa pessoal e a compensação em
medicamentos vencidos, alterados, quebrados e
ainda o fundo de estoque. Há realmente uma
descapitalização rápida e desastrosa. Ainda mais: o
medicamento sobe de preço, a pequena farmácia
não tem condições de receber do laboratório a
etiquêta de alta, vende o produto por um preço que
não lhe permite comprar outro medicamento igual.
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Pode-se perguntar: o ICM pode ser computado
no preço de venda ao consumidor? Acontece
entretanto que a drogaria não o computa por não
interessar, dado ao seu grande lucro. A pequena
farmácia é obrigada a acompanhar para não perder a
freguesia.
Outro aspecto também existe: as drogarias, na
sua ânsia de angariarem mais clientes e
concorrerem entre si, vão às repartições públicas,
autarquias, indústrias, casas comerciais, hospitais
etc. e oferecem vendas com desconto de 10 a 15%,
para serem descontados em fôlhas. É óbvio que as
pequenas farmácias não poderão oferecer estas
mesmas condições e quantos clientes perderão para
as drogarias?
Não satisfeitas ainda, as drogarias oferecem
10% de descontos no balcão, tirando totalmente a
probabilidade de venda da pequena farmácia.
Aí está a resposta, o porquê das falências e
concordatas das farmácias e a fuga do farmacêutico
da sua principal atividade, entregando-a de mão
beijada ao leigo inescrupuloso, que vende amostra
grátis, produtos vencidos, troca medicamento do
receituário médico, ou ao grupo econômico que a
explora em seu lado simplesmente mercantil.
É óbvio que existe um desestímulo do
acadêmico de farmácia, abraçando apenas o ramo
da Bioquímica, o Magistério, ou a Farmácia
Industrial, deixando o seu ramo mais importante que
é o da farmácia pròpriamente dito, transferindo-o ao
leigo, alugando-lhe simplesmente o diploma, ou ao
grupo econômico como já foi dito.
Para elucidar melhor ainda a questão
dos artifícios usados para camuflar lucros
criminosos e tornar por conseqüência os preços
dos
medicamentos
mais
que
proibitivos,
transcrevo, aqui, um depoimento feito na

Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados
por um médico consciencioso e patriota que ali
compareceu para falar sôbre o Plano Nacional de
Saúde.
Diz o depoente:
"Abstraindo todos os outros benefícios
(como o elementar direito de escolher médico e
hospital), o barateamento dos remédios, por si só,
justificaria a extensão do Plano Nacional de
Saúde a todo o território pátrio."
Para justificar esta nossa afirmativa no
relatório-base para o depoimento à Comissão de
Saúde da Câmara dos Deputados sôbre o Plano
Nacional de Saúde, em 3-6-70, fizemos uma
amostragem da propaganda de produtos
farmacêuticos recebida durante um mês no nosso
consultório particular em hospital:
MATERIAL E MÉTODO – Durante o período
de 3-7-70 a 2-8-70 anotamos os seguintes dados:
1 – Dia – data em que recebemos a visita
do propagandista-viajante.
2 – Tempo – duração do atendimento ao
propagandista. O tempo cronometrado diz
respeito sòmente ao recebimento da mensagem.
Não computamos o tempo empregado no
cumprimento da cortesia: as boas-vindas e a
despedida.
3 – Amostras – número quantitativo de
medicamentos recebidos por visita.
4 – Produtos – número qualitativo de
medicamentos recebidos por visita; por exemplo:
um viajante nos deu 5 amostras, sendo 3 do
remédio "x" e 2 do remédio "y". Logo: número de
amostras – 5; número de produtos – 2.
5 – Prospectos – número quantitativo de
encartes e literaturas recebidas na visita.
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6 – Lançamento – produto comercial
introduzido recentemente no mercado e apresentado
ao médico pela primeira vez.
7 – Revistas – publicações dêste tipo
recebidas diretamente do viajante.
8 – Brindes – presentes recebidos, dirigidos ao
médico ou aos seus auxiliares.
9 – Atendimento unitário – entrada de um
único propagandista por vez no consultório.
10 – Atendimento pluritário – ingresso de mais
de um propagandista por vez no consultório.
A mensagem é recebida, porém, individualmente.
O
ingresso
do
propagandista
acompa-

nhado do seu supervisor é anotado como
atendimento pluritário.
11 – Laboratório – casa comercial da qual o
propagandista é o representante.
12 – Tipo de atendimento – idêntico aos
meses anteriores não amostrados.
13 – Local de atendimento – no nosso
consultório particular e no ambulatório do hospital.
14 – Horário – atendimento de 2ª a 6ª-feira no
curso do nosso trabalho diário como sempre fizemos.
15 – Participante – fomos substituídos por um
colega, clínico no período de 19 a 24-7-70 quando
participávamos de um Congresso Médico.
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CONSIDERAÇÕES
AMOSTRADOS

SÔBRE

OS

DADOS qual se somam os cobradores e vendedores de tôda
espécie, o telefone, correspondência, a urgência
hospitalar).
Dias – Trabalhamos 21 dias úteis e fomos
Amostras – Para que não houvesse distorção
visitados em 18 dêstes, ou seja, em 85,8% da nossa na amostragem recusamos, polidamente, o
jornada mensal de serviço recebemos o impacto costumeiro oferecimento de maior quantidade de
constante de uma publicidade em maré montante.
amostras (que quase sempre aceitávamos antes do
Tempo – Se tivéssemos computado o tempo período amostrado).
gasto desde a entrada até a saída do representante,
Também
é
praxe
de
quase
todos
êste tempo seria bem mais dilatado. Todavia, se de os laboratórios a permissão do médico apanhar
um lado a visita do propagandista traz vantagens ao um medicamento na farmácia, contra comprovante,
médico, por outro lado significa uma interrupção para seu uso. As amostras são ainda
muito freqüente da sua atividade clínica (à distribuídas gratuitamente em stands armados nos
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congressos médicos, a estudantes de medicina e até
mesmo em escolas primárias a professôras
(vitaminas). São também doadas, em quantidade
maior em hospitais (freqüentemente como processo
de forçar ou facilitar a compra) e a médicos
interessados numa experimentação clínica científica.
Todos os laboratórios atendem as solicitações
pessoais do médico, de corpo presente, na sede
comercial, ou mediante pedido epistolar com
posterior remessa pelo Correio.
Recebemos 452 amostras em 1 mês; logo,
em 1 ano (10 meses de trabalho, um de férias e 1
de perdas eventuais) havemos de receber 4.520
amostras. O Brasil conta com 47.250 médicos.
Consideramos um percentual maior, 36,4%,
sem
receber
propagandistas
(médicos
aposentados, em função burocrática, de ensino
ou ciência experimental). Desta forma, admiti-

mos que 30.000 profissionais recebem remédios
"grátis" mensalmente.
Estabelecemos empìricamente o valor de
Cr$ 1,00 por amostra para têrmos alguma noção
do valor da mercadoria distribuída gratuitamente
o valor real dêste fator pode ser calculado
tomando-se o preço de fabrico (C.I.P.) do
medicamento original como base do custo das
amostras após a correção do volume líquido e do
número de comprimidos em cada caixinha.
Dividindo-se a cifra assim encontrada pelo
número quantitativo de amostras, em têrmos
absolutos, encontraremos o valor real do fator.
Imaginamos que êsse fator seja muito mais
alto do que o valor arbitrário que fixamos.
Partindo dêsses dados podemos fazer
várias extrapolações:

Lançamento – Dos 4 lançamentos apenas 1
correspondia a uma fórmula farmacêutica original; os
demais são de composições já de muito conhecidas,
concorrendo para aumentar o mercado de similares.
Infelizmente não sabemos quantas dezenas
de milhares de produtos farmacêuticos existem no
comércio, mas seria um dado a ser considerado
nesta pesquisa para associação de raciocínio e para
completar a análise de um dos pontos assinalados
na Política Nacional de Saúde prevista para
medicamentos.

Prospectos – 90% sem utilidade. São
empregados mais como mensagem visual de
impacto, obtendo a impregnação mental simples do
nome comercial do medicamento.
Seu destino é o cêsto de lixo ou o entulho do
consultório, e muitas vêzes, a ornamentação dos
cadernos escolares.
Seu aspecto qualitativo pode ser melhor
dimensionado pelo exame ocular do material:
apresentam-se sob os mais variados matizes, desde
a cartolina simples unicrômica até o papel
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couchê policrômico com justaposição de imagens
e fenestrações combinadas.
Recentemente, um propagandista nos referiu
que o prospecto entregue era de custo mais alto do
que o preço comercial do produto divulgado. Além de
encartes recebidos diretamente, é raro o dia em que
não os recebamos pelo Correio, oriundos quase
sempre dos grandes laboratórios.
Revistas – Assinalamos, no período-base, o
recebimento direto de 2 revistas:
1 – Resenha Clínico Científica (Lorenzini) –
distribuição bimestral;
2 – Resenha Médica e cultural (Lepetit) –
distribuição mensal.
Completamos agora a lista de revistas de
recebimento gratuito:
3 – O Médico Moderno – distribuição
mensal, Correios;
4 – Atualidades Médicas – mensal,
Correios;
5 – Pediatria Moderna – Mensal, Correios;
6 – Ars Curandi – mensal, Correios;
7 – Clínica-Geral – mensal, Correios;
8 – Jornal Brasileiro de Medicina – mensal,
Correios;
9 – O Médico Postal – mensal, recebimento
irregular, Correios;
10 – Seleções do "Reader's Digest" –
brinde mensal Winthrop, Correios;
11 – Pulso – jornal semanal, Wintrop,
Correios;

12 – Gazeta Sanitária – trimestral, Carlo Erba,
Correios;
13 – Il nostro mondo – recebimento irregular,
Cario Erba, propagandista;
14 – Edição Médica – jornal mensal, Correios;
15 – Triângulo – mensal, recebimento
irregular, Correios;
16 – Boehringer Ingelheim informa –
recebimento irregular, propagandista;
17 – Revista Roche – recebimento irregular,
propagandista;
18 – Anais Nestlé – recebimento irregular,
propagandista;
19 – Notas Terapêuticas – Parke Davis,
recebimento irregular.
A maioria destas publicações contêm artigos
de cunho científico e de interêsse geral, ou são
revistas exclusivamente científicas, impressas em
papel de superior qualidade num trabalho gráfico
multicolorido de excelente padrão.
Entram nesta pesquisa dada a sua distribuição
gratuita, sem solicitação, e a análise publicitária de
suas páginas.
É humanamente impossível a leitura de tantas
publicações por falta de tempo. E mesmo de
motivação pois não constituem opções como as
assinaturas pagas.
Temos uma freqüência de 20 dias de
atendimento clínico por mês, o que dá,
aproximadamente, a média de recebimento de uma
revista gratuita por dia.
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Produtos – A distribuição farta de numerosas
amostras de um só produto acontece quando o
remédio está em fase de lançamento, ou quando a
sua venda cai numa determinada praça, por fôrça de
uma variação incondicionada de receituário do
médico, ou pela existência de um nôvo concorrente.
Todo mundo compra vitaminas, quase todo
médico receita vitaminas. Na análise seletiva dos
produtos recebidos, há de se notar a escassez de
plurivitamínicos. É mais uma propaganda de
manutenção de um limiar ou de concorrência.
Observa-se também, não só nesta
amostragem
como
no
folhear
de
um
catálogo
dos
medicamentos
no
Brasil,
o
número
exagerado
de
produtos
re-

gistrados, constituindo uma verdadeira inflação
ascensional de remédios de fórmula idêntica ou
ligeiramente diferente.
Isto constitui um grande óbice para os donos
de farmácia porque lhes imobiliza o capital nas
prateleiras e é um fator de grande importância na
análise das causas do elevado número de falências
de farmácias (no Estado de São Paulo, foram
requeridas 90 falências, e decretadas 15, no ramo
"produtos farmacêuticos", de janeiro a junho de
1970. Êste ramo se coloca no 2º lugar no setor
comercial, logo abaixo de produtos alimentícios).
Sempre nos chamou a atenção a disparidade
de preço de medicamentos com fórmula idêntica ou
similar.
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Resolvemos documentá-la na pesquisa abaixo:

Pode-se até pensar que o diazepínico "B" dá
prejuízo, pois contém 20 comprimidos e é vendido na
metade do preço do diazepínico "A" que contém 10
comprimidos; entretanto, tal não deve ocorrer, pois o
diazepínico "B" é anunciado, em páginas inteiras,
nas revistas recebidas.
Uma das causas da disparidade de preço,
além do refinamento das embalagens, é que uma
casa compra da outra o sal original.
Porém, existem casos em que o laboratório que
adquire o sal coloca, na praça, o remédio a

preço mais baixo do que o do produto comercial do
laboratório que lhe fornece a matéria-prima.
Brindes – Se tivéssemos feito esta
amostragem no mês de agôsto, os brindes seriam
muito mais ricos.
Só na primeira quinzena ganhamos xícara,
material para aeromodelismo, carteiras portadocumentos, etc.
Até café com leite em garrafa térmica nos foi
servido há dias no consultório particular quando
recebemos a xícara; tratava-se da difusão do nô-
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vo sabor de um proteínico (agora também com o
sabor café) para ser misturado ao leite.
Atendimento unitário e pluritário – O primeiro
não congestiona o consultório, mas provoca
interrupção freqüente do nosso trabalho. Com o
segundo se dá o inverso.
Ao que nos consta, nos Estados Unidos não
há essa corrente humana publicitária dentro do
consultório; a propaganda direta é feita em dias prédeterminados no hospital.
Laboratório – Funcionavam, no Brasil, 273
laboratórios segundo dado colhido no "Guia
Terapêutico do Brasil" (edição de 1967).
Recebemos a visita de 60 laboratórios, o que
corresponde a 22,0% dos laboratórios existentes.
Na realidade, muitos outros nos visitam: no
mês de agôsto – não amostrado – já notamos o
comparecimento de várias casas não assinaladas no
período-base.
Mas também é verdade que nem todos os
laboratórios mantêm visitação rotineira, ou a fazem
com muita parcimônia.
Muitas das 273 casas não conhecíamos nem
de nome e nem os seus produtos. Algumas casas
nos visitam, de rotina, duas vêzes por mês,
conforme os dados da amostragem e a
confirmação obtida dos viajantes.
Há
laboratórios
que
não
mantêm
propaganda dirigida aos médicos, como há
laboratórios que só fazem distribuição de
"amostras grátis" a curandeiros e donos de
farmácia receitadores.
Embalagens – Da simplicidade objetiva ao
luxo supérfluo nos recipientes, nos envólucros e
nos acondicionantes.

Notamos caixinhas de papelão simples, de papel
acetinado, com figuras decorativas multicores, etc.
É
muito
freqüente
a
mudança
de
acondicionantes, não só no aspecto gráfico como na
qualidade do papel.
São raríssimos os remédios que se apresentam
sem bula.
Dado o deficit de médicos no País e a má
distribuição dêstes profissionais – concentrados nas
grandes cidades – acreditamos que as bulas sejam um
mal necessário.
A longo prazo, mediante a adoção do Plano
Nacional de Saúde, chegar-se-á ao coeficiente ideal de
médico por Área de Saúde (pela auto-interiorização
que o PNS promove, haja vista os notáveis resultados
nas Áreas Experimentais). E será nesta época que se
colherão, com maior proveito, os frutos da política
educacional ora em execução: esta será a hora em que
a extinção das bulas será um bem necessário.
Parada de produção de medicamentos –
Freqüentemente se verifica a retirada do mercado
farmacêutico de produtos indispensáveis a certas
entidades nosológicas, porém pouco rentáveis, do
ponto de vista comercial, face ao uso restrito
(observação de um neurologista que, numa conversa
informal, relacionou mais de uma dezena de
medicamentos).
Nos Estados Unidos, segundo êste neurologista,
a legislação obriga a produção dêste remédios.
Por isso, observo, é que o rádio e a televisão
brasileira, volta e meia, transmitem apelos dramáticos a
quem possui ou tem acesso ao remédio x ou y.
Utilização das amostras – A propalada ação
social das "amostras grátis" não é tão intensa como se
procura fazer crer.
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Quase sempre as amostras são depositadas
numa gaveta; a premência do tempo difìcilmente dá
ao médico, ou a sua atendente, a possibilidade de
catalogá-las, o que acaba tornando maçante e
embaraçoso o seu manuseio para o uso do
medicamento adequado ao caso atendido.
Em conseqüência, um percentual muito
elevado de produtos "grátis" simplesmente mofa nos
consultórios, hospitais e residências dos médicos até
o término do prazo de validade.
Acresce ainda que o volume reduzido ou a
quantidade insatisfatória do produto, para levar a
cabo o tratamento de um caso, põe o médico num
dilema de consciência frente a um desfavorecido de
recursos pecuniários: ou faz um subtratamento ou
não faz nenhum.
Catalogamos os seguintes usos das "amostras
grátis":
1 – doação a clientes particulares autosuficientes;
2 – doação a clientes particulares de poucos
recursos;
3 – doação a amigos e parentes;
4 – atendimento de receitas de outros colegas
por solicitação de terceiros;
5 – destinação politicóide-eleitoreira;
6 – destinação social legítima em hospitais,
asilos, ambulatórios;
7 – venda fraudulenta em farmácias,
sobretudo de cápsulas e comprimidos;
8 – utilização em pacientes particulares e em
pacientes da Previdência Social, sendo faturadas
pelos hospitais.
Na
sistemática
do
Plano
Nacional
de
Saúde,
êsse
faturamento
de
amostras não lesa nem o usuário nem o

Ministério da Saúde, pois os medicamentos são
pagos por taxa fixa diária, tocando a cada uma das
partes um percentual de acôrdo com a
classificação do usuário.
Além disso, como o usuário participa,
diretamente, das despesas médico-hospitalares,
êle se comporta como um fiscal das contas e das
diárias.
Êste aspecto moralizador e revolucionário do
Plano Nacional de Saúde ainda não recebeu a
devida atenção, não só do ponto de vista
econômico como do desburocratizante que traz
implícito.
Outras
modalidades
promocionais
da
indústria farmacêutica:
1 – propaganda em tôdas as revistas
médicas de cunho exclusivamente científico;
2 – propaganda em tôdas as revistas e
jornais de distribuição exclusivamente à classe
médica;
3 – prêmios financeiros a trabalhos científicos;
4 – doação de equipamentos técnicos a
hospitais;
5 – doação de equipamentos técnicos a
hospitais, de valor proporcional à venda de
medicamentos, à qual se vincula direta ou
indiretamente;
6 – doação de material de escritório ou de
documentação científica a hospitais;
7 – bôlsas de estudo no estrangeiro e no País;
8 – ajuda a associações médicas culturais;
9 – patrocínio de almoços e jantares de
confraternização, coletivos ou individuais;
10 – fornecimento de fotocópias de artigos
científicos;
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11 – visitas coletivas, por conta do laboratório,
à sede da indústria;
12 – prêmios de viagens ao exterior a
trabalhos científicos;
13 – prêmios de viagens ao exterior por
concurso, mediante respostas a testes de pesquisa
de mercado;
14 – ajuda financeira em congressos médicos;
15 – impressão de cartazes, diplomas e
certificados de cursos.
16 – pastas para documentos distribuídas a
cada participante de congressos médicos contendo
amostras,
literaturas,
blocos,
rascunho
e
esferográficas ou lápis.
17 – distribuição de mementos, catálogos e
índex de produtos farmacêuticos.
18 – distribuição de livros sôbre produtos de
pesquisa, na fase do seu lançamento comercial.
A propaganda e o médico – A excessiva
propaganda dirigida aos médicos não tem razão de
ser, pois se trata da difusão de produtos éticos a
profissionais de nível superior, regidos também por
uma ética profissional, na qual a opção por um
medicamento deve ser pautada mais na ação
farmacológica do remédio do que no bloqueio mental
da sua memória pela divulgação maciça, constante e
desenfreada dos produtos farmacêuticos.
É muito diferente escolher um refrigerante,
entre vários, para matar a sêde, do que escolher um
medicamento, entre vários, para se receitar a um ser
humano.
Apontamos neste trabalho as distorções
da propaganda a médicos. Entretanto, seríamos injustos
se não lhe reconhecêssemos os méritos. Ela é
necessária como ponte entre o médico que receita e o
laboratório que pesquisa, produz e difunde a apresen-

tação e a farmacologia dos seus produtos, pondo ao
alcance do médico todos os elementos que lhe
permitam dar o seu aval de confiança num agente
terapêutico e empregá-lo com a garantia de
qualidade.
Some-se a isto que ela realmente promove o
desenvolvimento da Medicina e ajuda a atualização
técnica do Médico.
O laboratório e a propaganda – Nem todos os
laboratórios podem participar, por escassez de
recursos, desta espiral de marketing, o que os leva a
perda de mercado, falta de capital de giro,
estagnação tecnológica, culminando com a sua
absorção pelos laboratórios maiores.
A limitação e a disciplina da publicidade
permitirão aos laboratórios de menor porte participar
da concorrência do mercado em bases reais. Criamse, assim, as condições para se estabelecer a
pesquisa tecnológica de síntese no Brasil.
Aí estão, Senhor Presidente, dentre os muitos
desatinos que já há alguns anos venho denunciando,
como prática ou vício dos laboratórios farmacêuticos,
destacando-se a destruição dos profissionais da
farmácia, os quais, utilizados que foram pelo "trust"
no passado, e a esta altura não se prestando mais à
classe aos seus nefandos objetivos, eis que os
laboratórios
tiram-lhes
as
condições
de
sobrevivência.
Por outro lado, Senhor Presidente, o que se
infere do depoimento retro-mencionado é que a
orgia publicitária que, sob todos os aspectos
envolve os produtos farmacêuticos no Brasil,
esconde propósitos inconfessáveis, além da
camuflagem dos lucros criminosos. Legítimo,
pois, entender e enquadrar tais crimes na Lei de
Segurança Nacional.
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Por esta razão, Senhor Presidente, é que
entendi que o Decreto nº 68.806 trouxe em seu
bôjo a mais que reclamada e sonhada solução de
dar-se remédio aos doentes das classes menos
favorecidas. Significou, para os combatentes
desta luta que se arrasta há muitos anos e que
vem desafiando todos os govêrnos desde a
instituição da República, é bom que se enfatize,
uma grande vitória para ser usada, antes de mais
nada, como incentivo, como estímulo e como uma
exortação para o prosseguimento na jornada até
a vitória final. O corajoso ato do Presidente
Médici, em decretando a criação da Central de
Medicamentos, atende aspectos sociais mais que
relevantes aos interêsses da segurança nacional
e presta-se sobretudo para demonstrar aos
ímpios, aos gananciosos e até mesmo àqueles
que em outros países sofrem nas garras do
"trust" dos medicamentos, que o povo e o
Govêrno
brasileiro
serena,
cristã
e
democràticamente estão dispostos a todos os
riscos para colocar o Brasil no lugar que lhe
pertence dentre as grandes potências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita –
Milton Trindade – Ciodomir Millet – Fausto
Castello-Branco – Virgílio Távora – Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – Luiz
Cavalcanti – Lourival Baptista – Heitor Dias –
Vasconcelos Torres – João Calmon – Paulo
Tôrres – Benjamin Farah – Gustavo Capanema –
Milton Campos – Carvalho Pinto – Emival Caiado
– Ney Braga – Celso Ramos – 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
122, de 1971, de autoria do Senador Amaral Peixoto,
solicitando a constituição de uma Comissão Especial
Externa para representar o Senado durante a
inauguração da XXIX Exposição Agropecuária e
Industrial de Cordeiro e IV Exposição Estadual, a
realizar-se dia 11 de julho, às 15 horas, no Parque Raul
Veiga.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Comissão será designada oportunamente.
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 1971 (nº 165-A/71, na Casa de
origem), que "concede aumento de vencimentos aos
funcionários da Secretaria da Câmara dos Deputados, e
dá outras providências (incluído em Ordem do Dia em
virtude de dispensa de interstício concedida em Sessão
anterior)", tendo Pareceres favoráveis, sob nºs 190 e
191, de 1971, das Comissões:
– de Serviço Público Civil; e
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso
da palavra para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 33, DE 1971
(Nº 165-A/71, na Casa de origem)

Símbolos
PL- 11.......................................................
PL-.12.......................................................
PL- 13.......................................................
PL- 14.......................................................
PL- 15.......................................................
PL- 16.......................................................

Níveis
13
12
11
10
9
8

Art. 3º – Aos ocupantes de cargo em comissão
aos é concedido aumento, a partir de 1º de março de
dos 1971, também em montante igual ao do atribuído aos
símbolos da escala de vencimento dos cargos da
mesma natureza do Poder Executivo, de acôrdo com
O Congresso Nacional decreta:
a seguinte correspondência:
Art. 1º – Aos funcionários da Secretaria da
Câmara dos Deputados, titulares de cargos de PL e PL- 0 ................................................
1-C
provimento efetivo de denominações idênticas às PL- 1.........................................................
2-C
dos cargos do Poder Executivo da mesma PL- 2 ........................................................
3-C
natureza, é concedido, a partir de 1º de março de PL- 4 ........................................................
5-C
1971, um aumento de vencimentos em montante PL- 6 ........................................................
7-C
igual ao do atribuído aos ocupantes dêstes últimos
pelo Decreto-lei nº 1.150, de 3 de fevereiro de
Art. 4º – Os aumentos concedidos pelo art. 2º
1971.
da Lei nº 5.624, de 1º de dezembro de 1970, aos
Art. 2º – Aos ocupantes de cargos de cargos constantes da relação anexa, serão
provimento efetivo peculiares à Câmara dos reajustados, a partir de 1º de março de 1971, aos
Deputados, sem similares nos quadros do Poder valôres decorrentes da aplicação dos critérios
Executivo, é concedido, a partir de 1º de março de fixados nos artigos 2º e 3º desta Lei.
1971, um aumento de vencimentos em montante
Art. 5º – Em decorrência da aplicação desta
igual ao do atribuído aos níveis da escala de Lei, os vencimentos de cargos auxiliares, isolados ou
vencimento dos cargos do Poder Executivo, de de carreira, não poderão ser superiores aos dos
acôrdo com a seguinte correspondência:
respectivos cargos principais.
Art. 6º – Aos inativos da Câmara dos
Deputados é concedido, a partir de 1º de março de
Símbolos
Níveis
1971, aumento de valor idêntico ao do deferido por
PL- 2 .......................................................
22
esta Lei aos funcionários em atividade, da mesma
PL- 3 .......................................................
21
denominação e nível, nos têrmos da Lei nº 2.622, de
PL- 4 .......................................................
20
18 de outubro de 1955, independentemente de
PL- 5 .......................................................
19
apostila aos respectivos títulos.
PL- 6 .......................................................
18
Art. 7º – Nos cálculos decorrentes da aplicação da
PL- 7 .......................................................
17
presente Lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
PL- 8 .......................................................
16
Art. 8º – As despesas decorrentes
PL- 9 .......................................................
15
da
aplicação
desta
Lei
correrão
PL-10 .......................................................
14
à conta de recursos orçamentários conConcede aumento de vencimentos
funcionários da Secretaria da Câmara
Deputados, e dá outras providências.

– 140 –
signados à Câmara dos Deputados, inclusive da
"Reserva de Contingência" prevista ria Lei nº 5.628, de
1º de dezembro de 1970.
Art. 9º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenbeng):
Item 3

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 28, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como
Relação a que se refere o art. 4º do Projeto de Lei conclusão de seu Parecer nº 154, de 1971), que
nº 165/1971
"suspende a execução do art. 13 da Lei nº 1.297,
de 16 de novembro de 1951, do Estado de São
a) cargos de provimento efetivo
Paulo, na parte em que deu nova redação ao § 2º
– Assessor Legislativo
do art. 25 da Lei nº 2.485, de 16 de dezembro de
– Redator de Anais e Documentos Parlamentares 1935, declarada inconstitucional por decisão,
– Taquígrafo-Revisor
definitiva do Supremo Tribunal Federal".
– Taquígrafo de Debates
ANEXO

– Oficial Legislativo
– Arquivologista
– Auxiliar Legislativo
– Auxiliar de Secretaria
– Assistente de Secretaria
– Médicos (Especialistas)
– Enfermeiro-Auxiliar
– Auxiliar de Laboratório
–Técnico de Raios X
– Auxiliar de Raios X
– Assistente Técnico de Som
– Auxiliar de Som
– Eletricista
– Eletricista-Substituto
– Inspetor de Segurança
– Guarda de Segurança
– Guarda-Auxiliar
– Ajudante de Porteiro
– Auxiliar de Vigia
– Auxiliar de Limpeza
– Motorista-Substituto
– Mecânico
– Auxiliar de Mecânico
– Auxiliar de Garagem

b) cargos de provimento em comissão
– Chefe de Serviço
– Tesoureiro
– Ajudante de Tesoureiro
– Registrador de Freqüência

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra para discussão, dou-a como
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto irá à Comissão de
Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 28, DE 1971
Suspende a execução do artigo 13 da Lei
nº 1.297, de 16 de novembro de 1951, do Estado
de São Paulo, na parte em que deu nova redação
ao § 2º do art. 25 da Lei nº 2.485, de 16 de
dezembro de 1935, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a execução do art. 13
da Lei nº 1.297, de 16 de novembro de 1951, do
Estado de São Paulo, na parte em que deu nova
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redação ao § 2º do art. 25 da Lei nº 2.485, de 16 de
Aprovado. O projeto irá à Comissão de
dezembro de 1935, declarada inconstitucional por Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
PROJETO DE RESOLUÇÃO
68.674.
Nº 29, DE 1971
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
Suspende à execução da Lei nº 2.865, de 12
contrário.
de setembro de 1963, do Estado de Minas Gerais,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
regulamentada pelo Decreto nº 7.696, de 26 de
junho de 1964, que criou a Taxa de Desenvolvimento
Item 4
Metalúrgico, e julgada inconstitucional, em parte, no
regime anterior à Emenda Constitucional nº 18, de
Discussão, em turno único, do Projeto de 1965, e total, a partir da promulgação desta, por
fôrça de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Resolução nº 29, de 1971 (apresentado pela Federal, proferida a, 25 de setembro de 1968.
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
Art. 1º – É suspensa a execução da Lei
de seu Parecer nº 156, de 1971), que "suspende a
execução Lei nº 2.865, de 12 de setembro de 1963, nº 2.865, de 12 de setembro de 1963, do Estado
de Minas Gerais, regulamentada pelo Decreto nº
do Estado de Minas Gerais, regulamentada pelo
7.696, de 26 de junho de 1964, que instituiu a
Decreto nº 7.696, de 26 de junho de 1964, que criou Taxa de Desenvolvimento Metalúrgico, e julgada
a Taxa de Desenvolvimento Metalúrgico, e julgada inconstitucional em parte, no regime anterior, à
inconstitucional em parte, no regime anterior à Emenda Constitucional nº 18, de 1965, e total, a
Emenda Constitucional nº 18, de 1965, e total, a partir da promulgação desta, por fôrça de decisão
definitiva, do Supremo Tribunal Federal, prolatada a
partir da promulgação desta, por fôrça de decisão 25 de setembro de 1968.
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida a
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
25 de setembro de 1968".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Item 5
Discussão, sem turno único, do Parecer
nº 158, de 1971, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 38,
de 1971, de autoria do Senador Osires
Teixeira, que "autoriza o Poder Executivo a
instituir
a
fundação
Movimento
Brasileiro
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Os objetivos do Plano estão expostos no art.
Antitóxico (MOBRANTO), e dá outras providências
(parecer no sentido de ser sobrestada a matéria 3º, enquanto o art. 4º declara patrimônio da
aguardando a chegada da Mensagem do Poder MOBRANTO "as dotações orçamentárias e
subvenções da União e as doações e
Executivo regulando o assunto)".
contribuições de entidades de direito público e
Em discussão o parecer. (Pausa.)
privado, nacionais, internacionais, e de particulares".
Não desejando os Srs. Senadores fazer uso Os serviços administrativos da MOBRANTO
da palavra, encerro a discussão.
seriam atendidos por pessoal requisitado do
Em votação.
Serviço Público Federal (art. 5º), cumprindo ao
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer Sr. Presidente da República nomear o presidente
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
da Fundação, "para mandato específico a
Aprovado. O projeto terá sua tramitação ser disciplinado em regulamento" (art. 6º
sobrestada, aguardando a Comissão de Constituição baixado pelo Poder Executivo no prazo de
e Justiça a chegada da matéria referida no parecer.
noventa dias (art. 9º):
É o seguinte o parecer aprovado:
O eminente parlamentar goiano justificou
sua proposição em eloqüente e aplaudido
PARECER
discurso que pronunciou no Plenário do
Nº158, DE 1971
Senado Federal, em sua Sessão Ordinária de 7 de
junho corrente.
É o relatório.
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 38, de 1971, que
PARECER
"autoriza o Poder Executivo a instituir a fundação
Movimento Brasileiro Antitóxico – MOBRANTO –, e
Todos os esforços devem ser empreendidos,
dá outras providências."
por quantos possuam uma parcela de autoridade
Relator: Sr. Nelson Carneiro
pública, ou particular, ou familiar, a fim, de impedir
que se transvie para os atalhos do vício a juventude
RELATÓRIO
de nosso País. Para servir a êsse objetivo o nobre
Senador Osires Teixeira pede, com o projeto em
Com a alta e elogiável preocupação de exame, a colaboração real do Poder Legislativo,
criar uma mentalidade antitóxica, em todo o criando uma Fundação para "Coordenar os estudos,
território nacional, o ilustre Senador Osires Teixeira as publicações e as palestras sôbre o assunto".
oferece Projeto de Lei nº 38, de 1971, autorizando Seu intuito é “combater o mal na sua raiz de
o Poder Executivo a instituir a fundação Movimento forma absolutamente correta, porque, a pretexto e
Brasileiro Antitóxico – MOBRANTO. A proposição no propósito de combater e de prevenir em
estende-se por 11 artigos, vários parágrafos e letras. relação ao tóxico, se enseja, às vezes,
A fundação MOBRANTO teria por finalidade condições favoráveis e desperta até o interêsse pelo
a execução do Plano Educacional Antitóxico tóxico".
(art. 1º, parágrafo único), e no uso de suas
O problema, assume, em todo, mundo,
atribuições, poderia "criar serviços e realizar ajustes proporções alarmantes, e de tal sorte se agravou no
com entidades públicas ou privadas" (art. 2º). seio dos, norte-americanos que lutam no Vietname,
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que, nos primeiros quatro meses dêste ano, morreu
um soldado, por abuso de drogas, em cada 57 horas.
"Há um acôrdo geral de que a única cura segura
para o abuso da droga é a prevenção total –
removendo a fonte dos soldados, ou removendo os
soldados da fonte" –, escrevia, no último domingo,
para o Jornal do Brasil, Alan Dawson. Gravíssima,
porém, é a observação do capelão Lay Hunter, ao
afirmar que o problema, no Vietname, é o mesmo
nos Estados Unidos, apenas mais concentrado, não
só porque mais fácil é a obtenção de drogas, como
porque há uma maior aglutinação de jovens de 18 a
23 anos.
O vício se espalha com a rapidez do fogo E
embora não assuma entre nós a mesma incidência
que caracteriza outros países, as autoridades
debruçam-se sôbre as diversas projeções do
problema, na tentativa de prevenir, e não só de
reprimir, o uso dos tóxicos. Nenhuma campanha
nesse sentido será mais útil do que a educativa,
desde a análise, pesquisa e estudo das motivações
individuais e coletivas, que levam ao vício, até à
mobilização, sob um comando único, de tôdas as
frentes de combate ao uso de tóxicos; tal como
previsto na magnífica contribuição do projeto em
estudos.
Todo êsse esfôrço poderia esbarrar, a meu
.ver, no obstáculo constitucional, que veda ao
Legislativo a iniciativa de quaisquer projetos
que criam novos serviços ou aumentem, a
despesa pública (art. 57, item II da Emenda
Constitucional nº 1) O ilustre Senador Osires
Teixeira procurou transpor êsse óbice, que a
cada passo se torna injusticável, criando
uma Fundação, mas não encontrou outra fonte
de recursos, além de eventuais contribuições de
entidades públicas particulares, fora das dotações
orçamentárias e subvenções da União. Tam-

bém o pessoal administrativo seria recrutado no
Serviço Público Federal e ao Chefe da Nação
caberia designar o presidente da MOBRANTO, para
exercer mandato cuja direção seria fixada em
regulamento baixado pelo Poder Executivo. Tratarse-ia, em uma palavra, de uma Fundação pública,
assim definida pelo Professor Marcelo Caetano, em
seu notável "Manual de Direito Administrativo": "Pode
reservar-se a designação especial de Fundação
pública para aquêles institutos públicos em cujo
substrato avulta o aspecto patrimonial; a pessoa
coletiva existe para assegurar a gestão de um fundo
especial cujo capital provenha de receitas públicas
afectadas a certo fim, ou de um patrimônio já
constituído e que se deseja manter e aumentar.
Para diferençar êstes institutos dos serviços
personalizados parece-nos ser o de caráter
subsidiário ou complementar que as fundações
públicas revestem relativamente aos departamento
da administração, personalizados ou não, ou a
outras atividades públicas". E o renomado mestre
português cita, entre outros exemplos, a Fundação
Nacional para a Alegria do Trabalho.
"É do mesmo modo – escreve – um
patrimônio, formado por colônias de férias,
refeitórios, instalações desportivas e de recreio etc.,
e por recursos financeiros provenientes de
contribuições dos organismos corporativos e de
outras receitas, tudo afectado à realização de fins de
educação física e intelectual, recreio e outros para
preenchimento dos tempos livres dos trabalhadores
e elevação do seu nível cultural.” (Revista Forense,
1ª edição brasileira, 1970, tomo I, páginas 344 e
345.)
Os compromissos com a preservação
das novas gerações e com os destinos do
País me impedem, entretanto, de sugerir
o
trancamento
do
curso
da
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presente proposição, tanto a interpretação rigorosa
dos textos constitucionais constituiria, na hipótese, a
negação do primeiro dever do Poder Público, de que
pretendemos ser parcela importante, e que é a da
felicidade do povo brasileiro. Está amplamente
noticiado que o Sr. Ministro da Justiça submeterá
dentro em breve ao Sr. Presidente da República
exposição de motivos, sugerindo mensagem ao
Congresso Nacional, propondo a aprovação de um
novo estatuto, que deverá abordar, em suas
múltiplas facêtas, o combate aos tóxicos, eis que
resultaria parcial e insatisfatório se se resumisse a
agravar as penas dos delitos existentes e a criar
novas figuras delituosas. Juntamente com a iniciativa
governamental deve ser apreciada a proposta
do nobre Senador Osires Teixeira, seja como
emenda oferecida por esta Comissão, seja através
do recurso regimental da anexação, na hipótese
de se valer o Sr. Presidente da República,
respectivamente, da faculdade que lhe confere o art.
51, ou da alternativa que lhe outorga o § 2º do
mesmo artigo da Emenda Constitucional nº 1,
de 1969.
Assim, meu parecer é para que seja
sustado, nesta Comissão, o curso do Projeto de Lei
nº 38, de 1971, até que chegue ao Congresso a
esperada
Mensagem
do
Sr.
Presidente
da República.
Sala das Comissões, em 23 de junho de 1971.
– Daniel Krieger, Presidente – Nelson Carneiro,
Relator – Gustavo Capanema – José Sarney – Milton
Campos – Helvídio Nunes – Wilson Gonçalves –
Accioly Filho – José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
(Pausa.)
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Osires
Teixeira.

O SR. OSIRES TEIXEIRA (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna na tarde de hoje para dar conhecimento à
Casa e à Nação de um fato auspicioso para o meu
Estado – Goiás: precisamente a 2 de julho de 1939,
– há 32 anos, portanto, circulava o primeiro número
de Folha de Goiaz, com 1.200 exemplares diários de
tiragem. Fundada por Castro Costa, já em 1943
passou ao domínio dos Diários Associados, tendo à
frente o grande Assis Chateaubriand. De lá para cá,
ao longo dêsses 18 anos, foi grande a evolução
daquele jornal.
Folha de Goiaz iniciou-se com circulação
semanal, conservando-se assim até o nº 91, de 23
de novembro de 1941. O número 92, que apareceu
depois de uma longa interrupção, 2 anos após, deu
início a uma nova fase, com o jornal circulando duas
vêzes por semana às quintas e domingos. Folha de
Goiaz retornou menor, reduzida de 6 para 5
colunas, porém apresentando uma bagagem maior
de notícias. Trouxe uma aparência gráfica mais
moderna e uma preocupação de bem informar e
orientar, dentro de um critério imparcial e verdadeiro.
Foi em 10 de janeiro de 1947 que Folha de Goiaz
passou a circular diariamente, sem fazer qualquer
menção ao fato, mantendo o seu formato anterior,
com 5 colunas.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Permite V.
Ex.º um aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Com muito
prazer, Senador.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Nobre
Senador Osires Teixeira, V. Ex.ª presta, realmente,
um serviço a Goiás, com esta homenagem,
trazendo
para
os
Anais
do
Senado
o
aniversário
da
nossa
querida
Folha
de
Goiaz.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – E eu o
faço,
nobre
Senador,
em
meu
nome,
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no nome de V. Ex.ª e no do eminente Senador
Emival Caiado.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradeço a
sua generosidade, aquinhoando-nos no seu trabalho,
mas eu gostaria também que me permitisse inserir
no seu discurso o fato de que esta comemoração a
que V. Ex.ª agora se refere tem para mim grande
significação, vez que, nos idos de 1940, quando a
Folha de Goiaz tinha a sua redação à Rua 20, no
local onde veio a ser depois a Fábrica de Balas
"Anhanguera" – como lembra V. Ex.ª – eu, de calças
curtas, ali ia para das mãos de Castro Costa pegar
50 exemplares dêsse jornal e sair às ruas de
Goiânia, na tentativa de vendê-los. V. Ex.ª lembra os
mil e duzentos exemplares que constituíam a grande
tiragem de então, e que nós nos esforçávamos não
só em Goiânia, mas remetendo também para o
interior do Estado, no sentido de que fôsse essa
grande tiragem absorvida pelos leitores de jornal do
Estado. Mas a grande verdade é que êsse
acontecimento tem para mim grande significação,
pois foi na Folha de Goiaz, talvez, o primeiro local
onde ganhei os primeiros cruzeiros para com êles
levar o sustento para minha mãe e meus irmãos
pobres. Parabéns a V. Ex.ª e congratulo-me com o
Senado por V. Ex.ª estar homenageando êsse jornal.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Muito obrigado,
eminente Senador Benedito Ferreira. V. Ex.ª está
ligado aos destinos da Folha de Goiaz desde o
trabalho anônimo de vender jornais, ao grande
trabalho da cobertura política de que os Diários
Associados sempre necessitaram e tiveram em V.
Ex.ª, durante todos os anos de sua existência.
Foi
à
custa
de
uma
mentalidade
de crescimento, de desenvolvimento e de
confiança em Goiás, pela qual Folha de
Goiaz
muito
contribuiu,
e
que
pô-

de transformar aquêles meninos que, ontem,
vendiam jornais, como V. Ex.ª, em grandes
industriais do presente – como é V. Ex.ª – e em
grandes homens públicos como V. Ex.ª, dos grandes
homens públicos do nosso Estado, que representa
com dignidade, com altanaria e, sobretudo, com
grandeza, o Estado de Goiás, na mais alta Câmara
dêste País, que é o Senado da República.
Mas continuando, Sr. Presidente:
(Lê.)
Vários
passos
decisivos
para
o
aperfeiçoamento de Folha de Goiaz foram
determinados por Assis Chateaubriand, e já em 1959
sua tiragem diária era de 5 mil exemplares. A
rotoplana "Buhler", importada da Suíça, havia
substituído a já obsoleta "Marinoni", sob os olhos de
admiração dos diretores, redatores, repórteres e
gráficos.
Em fevereiro de 1969 – sob a direção do
brilhante jornalista Francisco Braga Sobrinho – era
aumentada para 16 mil, a tiragem de Folha de Goiaz.
Na década de 60, o revolucionário sistema de
impressão em offset, trouxe para o jornalismo novas
perspectivas. E Folha de Goiaz, em sua ânsia de
crescer, não poderia ignorá-las. Depois de quase dez
anos com a rotoplana "Buhler" importou dos Estados
Unidos um conjunto "Goss Comunity", impressora
rotativa em offset, de composição a frio, lançando-se
assim em uma nova era, atualizando-se com as
modernas técnicas de impressão.
Senhor Presidente e Senhores Senadores.
Não poderia deixar de ressaltar, também,
a grande contribuição de ex-diretores de
Folha de Goiaz para engrandecimento do
jornal, antecessores de Braga Sobrinho, tais
como Walter de Carvalho, Álvares Machado,
Edison Hermano de Brito, Waldemar Go-
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mes de Melo, Zecchi Abrahão, Walter Carvalho,
Bernardo Elis, Odorico Costa, Gerson de Castro
Costa, Antônio Machado, Alberto Silva, Carlos
Rizzini, Antônio Azzi, Walter Almeida, Aloísio Sá
Peixoto, Jorge Bruce, Paulo Bargieri e Theomar
Jones. Também seria injustiça não reconhecer desta
tribuna, hoje quando homenageamos Folha de Goiaz
pelos seus 32 anos de bons serviços à comunidade
goiana, o grande trabalho empreendido por
Francisco Braga Sobrinho, que superintendeu a
Folha de Goiaz nada menos de 18 anos, isto é,
de janeiro de 1953 a maio dêste ano, quando
assumiu a Superintendência da Folha, e bem
assim, de todos os órgãos "associados" goianos, o
também grande e brilhante jornalista Edilson
Cid Varela.
Mas Folha de Goiaz muito tem progredido,
principalmente nos últimos anos, depois do advento
da composição a frio. E seus dirigentes, a exemplo
do grande mestre que foi Assis Chateaubriand,
cuidaram da expansão do jornal por todo o interior
goiano. A fundação de Brasília, senhores Senadores,
muito contribuiu para maior desenvolvimento de
Goiás e, conseqüentemente, do seu primeiro jornal,
Folha de Goiáz. E os responsáveis pelo jornal
atentos ao trabalho da bancada federal goiana no
Congresso Nacional, cuidaram de aqui manter uma
sucursal, uma representação, entregue ao dinâmico
e jovem jornalista Martins Cavalcante que, há
dois anos, representa, os "associados" de Goiás
nesta Capital, dando através de sua coluna diária
"Brasília é Notícia" total cobertura às atividades
parlamentares dos Senadores é Deputados Federais
no Congresso Nacional, bem como a todo e qualquer
assunto do interesse do Estado de Goiás, debatido
na Capital da República.

Justiça se faça, igualmente, ao excelente
jornalista Luiz de Carvalho, atualmente Editor-Geral
de Folha de Goiaz, êle que há mais de 20 anos tem
dado tudo de si em benefício do que mais ama: o
jornal que dirige. Enfim, está de parabéns, hoje, não
só a Folha de Goiaz e suas coirmãs TV-Goiânia e
Rádio Clube; estão de parabéns, igualmente, tôda a
equipe laboriosa responsável pela feitura do jornal,
dos programas de rádio e televisão que, diariamente,
levam ao leitor goiano tudo que se passa no nosso
Estado, no Brasil e no mundo.
Senhor Presidente e Senhores Senadores.
Neste 2 de julho, levo ao recém-nomeado
Superintendente de Folha de Goiaz, Dr. Edilson
Cid Varela, que, em um mês e dias de sua
administração, já determinou medidas em benefício
do jornal, principalmente melhorando sua feição
gráfica, a nossa confiança e fé. Êsse bravo potiguar
que, depois do sucesso obtido na direção geral
dos Diários Associados no Distrito Federal, tem
expandido seus domínios nos últimos anos, primeiro
com a fundação do Diário da Serra, em Campo
Grande – Mato Grosso; depois, com a ascensão à
Superintendência dos "Diários Associados" do
Maranhão; e, mais recentemente, com a sua já
citada indicação para superintendente dos "Diários
Associados" de Goiás que, galhardamente, encampa
a nossa homenageada de hoje, Folha de Goiaz.
Por isso, Senhor Presidente, é que ocupo esta
tribuna, hoje, homenageando o trabalho dêsses
grandes jornalistas citados ao longo de minha oração e,
principalmente, parabenizamos Folha de Goiaz pelo
transcurso do seu 32º aniversário de fundação, fazendo
votos, para que, continue, como sempre o fêz:
servindo à comunidade goiana no sentido de bem
informá-la sôbre os feitos de seus responsáveis e,
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também, para que prossigam seus diretores a
mesma política até aqui adotada, mantendo suas
sucursais no interior goiano e, principalmente a de
Brasília, a fim de que os trabalhos do Senado da
República e da Câmara dos Deputados sejam
permanentemente divulgados em nosso Estado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em
mãos a edição de hoje do jornal Folha de Goiaz que
traz, em uma de suas páginas, rememorações
históricas a propósito dá fundação e da trajetória da
vida do jornal e dos "Diários Associados" em meu
Estado.
Requeiro a V. Ex.ª, na forma regimental, que
esses documentos, embora não lidos no Plenário
desta Casa, façam parte integrante do nosso
pronunciamento é possam, para o exame da
História, ser analisados amanhã por aquêles que se
preocuparem com a verificação dos documentos
referidos ou mencionados em discurso proferido
neste Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
V. Ex.ª será atendido.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer (Muito bem! Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENHOR SENADOR OSIRES TEIXEIRA EM SEU
DISCURSO
32 ANOS DE HISTÓRIA
Manual – Rotoplana – Offset: Três passos
sucessivos no desenvolvimento tecnológico – Dois
de julho de 1939. Um mil e duzentos exemplares por
hora.

Assim começava Folha de Goiaz, com uma
impressora, manual "Mariplares", uma das mais
modernas da época. O processo, vagaroso,
exigia noites inteiras de trabalho. Nas ofici

nas instaladas à Avenida 24 de Outubro, em
Campinas, muitas horas eram gastas na composição
de uma página: letra por letra, palavra por palavra...
Era mais um trabalho de manufatura que um trabalho
mecânico.
Dez de setembro de 1959. Cinco mil
exemplares por hora.
Nessa data, Folha de Goiaz dava o segundo
passo em sua afirmação jornalística e empresarial,
caminhando lado a lado com os progressos da
imprensa e o desenvolvimento tecnológico. Passos
firmes, de uma emprêsa já consolidada. A rotoplana
"Buhler”, importada da Suíça, havia substituído a já
obsoleta "Marinoni", sob os olhos de admiração dos
diretores, redatores, repórteres e gráficos. A.
montagem da então avançada impressora foi feita
por técnicos vindos de São Paulo, num clima de
expectativa e muito trabalho.
Quatro de fevereiro de 1969. Dezesseis mil
exemplares por hora.
A década de 60, com o revolucionário sistema
de impressão, em offset, trouxe para o jornalismo
novas perspectivas, E Folha de Goiaz, em sua ânsia
de crescer, não, poderia ignorá-las. Depois de quase
dez anos, com a rotoplana "Buhler", importou dos
Estados Unidos um conjunto "Gross Community",
impressora rotativa em offset, de composição a frio,
lançando-se assim em uma nova era. Feição gráfica
aperfeiçoada ótima qualidade na reprodução de
côres; impressão rápida e excelente. Como
conseqüência, mais tempo para o redator e repórter
na busca e elaboração das notícias. A rotoplana "já
era". Com o sistema offset, Fôlha de Goiaz tornouse, pois, um jornal de seu tempo. Nôvo e melhorado
em sua apresentação e conteúdo.
De Semanário a Diário – Folha de
Goiaz
iniciou-se
com
circulação
se-
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manal, conservando-se assim até o número 91, de
23 de novembro de 1941. O número 92, que
apareceu depois de uma longa interrupção, em 28 de
fevereiro de 1943, dá início a uma nova fase, com o
jornal circulando duas vêzes por semana – às
quintas e domingos. Folha de Goiaz retorna menor,
reduzida de seis para cinco colunas, porém
apresentando uma bagagem maior de notícias. Traz
uma aparência gráfica mais moderna e uma
preocupação de bem informar e orientar, dentro de
um critério imparcial e verdadeiro. É em 10 de janeiro
de 1947 que Folha de Goiaz passa a circular
cotidianamente, sem fazer qualquer menção ao fato,
mantendo o seu formato anterior, com cinco colunas.
Folha de Goiaz circulou, pela primeira vez, no
dia 2 de julho de 1939, como semanário, sendo,
naquela época, Diretor-Redator, o Sr. Gérson Castro
Costa e Redator-Gerente, o Sr. Edison Hermano.
Ao ser fundada, Folha de Goiaz tinha suas
instalações no bairro de Campinas, à Avenida 24
de Outubro, nº 535, esquina da Rua Jaraguá (onde
são hoje as Casas Pernambucanas), funcionando,
ali, a redação, a administração e, também,
as oficinas.
Em seus primeiros exemplares, Folha de
Goiaz apresentava 6 colunas de 12 cíceros, 5,5 cm.
com 48 cm. de altura e oferecia ao leitor um Editorial,
pondo em evidência acontecimentes e fatos de
interêsse público e nacional, havendo, no exemplar
nº 1, justificado o ''porquê" do aparecimento dêsse
jornal.
A fim de que os leitores hodiernos
tenham uma visão do panorama político
do
Brasil,
transcrevemos
um
ex-

certo do referido Editorial, do exemplar nº 1, de Folha
de Goiaz:
"De acôrdo com a pragmática nosso jornal diz
porque nasce. Mercê do govêrno fecundo do atual
presidente da República, o Brasil é um organismo
que congrega as moléculas de sua nacionalidade,
moldando-se
consoante
a
exigência
de
responsabilidade que tem ante o concêrto da política
internacional. O Brasil marcha vitorioso. É um
organismo que se enrija. O concurso de cada
brasileiro, além de irrestrito, deve ser espontâneo,
nessa obra hercúlea."
Conduta – No mesmo Editorial, Folha de
Goiaz dizia que linha de conduta jornalística iria
seguir através dos tempos, definindo sua posição
como mais um órgão da imprensa nacional:
"Folha de Goiaz nasce com a pretensão de
colaborar, com seu átomo talvez insignificante, de
boa vontade e patriotismo, nessa empreitada de
construção nacional. Referindo-se a êste pedaço da
Pátria, que vai do Tocantins ao Paranaíba e do
Araguaia à Serra do Duro, noticiará, comentará e
pedirá, se mister fôr. Sua crítica será anódina. Não
se vestirá dos roupões de medalhas reluzentes do
profissionalismo político de jornal. Mesmo por não
ser êste seu escopo. Sua obra não será detratora,
mas de construção, contanto seja compreendida".
O Editorial do nº 1, da Folha de Goiaz,
especifica suas finalidades inerentes como um órgão
de imprensa séria e responsável, evidenciando que:
"É intenção sua fazer larga propaganda das
possibilidades gerais do Estado. Falar de seu
subsolo, de sua agricultura, de sua pecuária, de sua
cultura geral".
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O último tópico importante dêsse Editorial é o
que coloca o jornal à disposição dos jovens literatos
da época, enfatizando: "Folha de Goiaz, jornal
nascido de cérebros de moços, tem o prazer de pôr à
disposição da mocidade goiana suas páginas, para a
publicação de suas obras literárias. Queremos ser
compreendidos neste gesto:
– não nos absteremos, em absoluto, da
colaboração dos velhos, quase todos credores de
nossa admiração. Sendo, porém, nosso jornal partido
do esfôrço môço, esperamos tenha êste
continuidade nos rapazes, com que particularmente
contamos".
Feição jornalística – A feição jornalística da
Folha de Goiaz, quando em seus primórdios,
obedecia o que havia de mais moderno e atual na
época, nada deixando a desejar ante os
órgãos similares.
Em sua primeira edição, na primeira página,
Folha de Goiaz teve a sensibilidade de homenagear
a memória de Joaquim Bonifácio, que foi um dos
vultos mais representativos da intelectualidade
goiana, cujos trabalhos se nos revelam impregnados
de idealismo"
Apresentando ligeiro esbôço biográfico de
Joaquim Bonifácio, continua: "De feito, fundando e
redigindo vários periódicos, com o só objetivo de ser
útil à gleba natal; pesquisando com o senso da
verdade os fatos da nossa história; escrevendo
versos lavorosos, em que fazia ressaltar as belezas
incontrastáveis da Terra Goiana em tudo relembrava
os sentimentos patrióticos de Joaquim Bonifácio".
Sente-se,
no
exemplar
nº
1,
as
dificuldades iniciais dos fundadores da Folha
de Goiaz. Desde a primeira às demais
páginas, encontram-se anúncios, os mais variados,
o que faz compreender que êste era o meio
de instalação e sobrevivência do semanário

que surgia. Outra sintomática das dificuldades da
época era a carência de notícias propriamente ditas,
sendo os espaços preenchidos com as colaborações
literárias de alguns poetas e escritores, entre
os quais, Bernardo Elis, Osvaldo Rosa, Vitor Coelho
de Almeida, Gercino Monteiro e o próprio
Castro Costa.
Segundo exemplar – No exemplar nº 2 da
Folha de Goiaz já se percebe melhor feição
jornalística no que respeita à paginação. As
matérias são bem distribuídas, oferecendo aos
leitores a impressão de se querer melhorar, um
desejo de progredir, e de se afirmar perante a
opinião pública.
Êsse exemplar traz o registro que os jornais de
Goiânia, na época, fazem sôbre o aparecimento da
Folha de Goiaz. A fim de que nossos atuais leitores
tenham uma idéia e uma visão do conceito com
que êste periódico se apresentou e firmou,
transcrevemos alguns, na redação jornalística da
época:
"Em primeiro número, circulou no domingo
passado, o jornal Folha de Goiaz, órgão de bom
feitio que se compromete a trabalhar por Goiânia e
pelo Estado."
"Aos 'fundadores da Folha de Goiaz,
acadêmicos Castro Costa e Edison Hermano, nossos
aplausos." (Correio Oficial.)
O jornal O Popular, então sob a direção de
Câmara Filho de propriedade da firma J. Câmara &
Irmãos, assim assinalou o evento da fundação da
Folha de Goiaz:
"Acaba de aparecer domingo, 2 do corrente,
nesta Capital, Folha de Goiaz, bem feito semanário
dirigido pelos jornalistas Gerson Castro Costa e
Edison Hermano, acadêmicos de Direito:
"Com
um
programa
merecedor
de
francos
aplausos,
o
nôvo
jornal
possui

– 150 –
um seleto e escolhido corpo de colaboradores,
apresentando o primeiro número leitura farta e
selecionada.
Folha de Goiaz foi recebida com geral
simpatia, marcando seu aparecimento um fato de
alta significação para a imprensa goiana."
Por sua vez, A Desordem, o único jornal de
caráter humorístico do Estado, na época, assim se
referiu ao aparecimento da Fôlha de Goiaz:
"Com
imenso
prazer
registramos
o
aparecimento da Folha de Goiaz, nesta Capital.
Jornal moderno e dotado de ótimas oficinas,
Folha de Goiaz, na direção de Castro Costa e Edison
Hermano, se impôs no conceito do povo pela
maneira bem orientada que veio a lume."
No Editorial do nº 2 da Folha de Goiaz,
intitulado "Estrada de Ferro de Goiaz", ressaltando a
necessidade de a linha férrea passar por Goiânia, e
não em Nerópolis, a certa altura, lê-se:
"Por carrada de ponderosas razões, um ramal
não satisfaria.
"Suponhamos que já se ventile o assunto pelo
Govêrnó Federal. Sugiria, fatal, a grita da gente
neropolina que espera, ansiosa, a chegada ali da
ponta da linha. Entretanto, não seria de nenhuma
conseqüência grave para aquêle distrito a mudança
do traçado, eis que o mesmo, ligando-se a Anápolis
por ótima autovia, estará em franca comunicação
com essa cidade, que, por sua vez, poderá escoar
com facilidade o produto de sua lavoura e agricultura
para a capital do Estado, onde tudo terá melhor
cotação."
Era sua primeira vitoriosa campanha.

"Abecedário filológico – Com este título, Folha
de Goiaz, em seu nº 2, apresenta uma seção, da
responsabilidade de Zecchi Abrahão, através da qual
o jornal respondia "a pequenas consultas de
Português".
Nessa edição, Folha de Goiaz esclarecia seus
leitores a respeito "Da pronominalidade do verbo
cuidar. Vê-se, na instituição dessa coluna, a
preocupação da Folha de Goiaz em contribuir para o
aperfeiçoamento do nível cultural de seus leitores.
Para que se analise o teor dessa
responsabilidade, transcrevemos alguns tópicos da
referida coluna.
"Tomou recentemente lugar nas colunas de
jornal de Goiânia, a velha questão de
pronominalidade do verbo cuidar, a que, por vezes,
acertamos de ler. Tinha um dos disputantes da
gramática, em que o verbo cuidar não podia a seu
rosto trazer pronome de nenhuma pessoa. Fugindo
de aplaudir a forma pronominal do verbo cuidar,
empregada em verso, por primeira, acentuava,
seguindo com muita liberdade doutrinária, a
impraticabilidade daquela pronomilização.
"Generalizada a teoria, teoria divergente de
quantos atestam conscienciosamente ao assunto,
não parece tolerável a hipótese, conforme
tentaremos demonstrar, abordando-nos a princípios
assentados de Semântica e de Regência. Vai que o
verbo cuidar não tolera que se lhe anteponha ou
posponha (conforme, determinação sinclítica) o
pronome, quando marcante de acepção comum,
quando assumindo integral sentido".
Defesas
–
No
artigo
intitulado
"Açambarcadores de Arroz", de Celso P. Brown, que
Folha de Goiaz ressalta em seu segundo exemplar,
já emerge seu compromisso para com o Estado, de
"falar em seu subsolo, de sua agricultura".
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O articulista narra o drama do camponês,
vítima das inclemências do meio rural: "O lavrador do
arroz está sendo vítima duas vêzes: do céu, pela
inclemência das intempéries; da terra, pela ambição
humana. O sol senegalesco calcinou-lhe as
plantações; os chantagistas roubaram-lhe o fruto do
trabalho honesto. O rizicultor se dirige ao templo de
Deus, ergue as mãos calejadas e laboriosas,
implorando bonança ao Alto; vem à oficina de
imprensa e clama por justiça e proteção, chamando
o jornalista em seu auxílio".
Comentando a trama dos trusts, o articulunista
prossegue:
"O
sistema,
porém,
que
os
açambarcadores organizaram é muito bem
controlado e dirigido, de modo tal a instarem o fato.
Dão o tapa, arranhando, e escondem as unhas. A
lavoura goiana é uma fôrça; fôrça, entretanto,
desorganizada. A economia dirigida tem sido para
nós uma miragem".
Referindo-se à imprensa como instrumento de
defesa do campo, o articulista comenta: "Com a
arregimentação da imprensa, nessa campanha
meritória contra o trust do arroz," será posta em
evidência a oportunidade de têrmos nossos pontos
produtores orientados pela técnica comercial
moderna".
Com a manchete, Brasil Cobiçado, o nº 6 de
Folha de Goiaz, em seu editorial, demonstra seu
acendrado senso patriótico, ao declarar que "no
panorama político financeiro do Planeta, Brasil é a
maior cobiça para os países totalitaristas. Fonte de
inesgotável riqueza em matéria de minérios; reserva
econômica que aguça a inveja estrangeira; país cujo
território a agricultura e a pecuária encontram
ambiente especial, o Brasil tem sido a preocupação
constante dos continentes Europeu e Asiáti-

co, insatisfeitos com o que a Natureza lhes deu".
Em seu nº 13, Folha de Goiaz defende os
interêsses da pecuária do Estado, quando, em seu
Editorial, intitulado "A pecuária goiana" alerta: "A
pecuária goiana está ameaçada de um grande
retrocesso, cujos graves resultados viriam militar
profundamente em desfavor da economia de todo o
Estado."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
presente Sessão, designando para a Sessão
Ordinária dá próxima 2ª-feira a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 188, de 1971) do Projeto de Lei da
Câmara nº 15, de 1971 (nº 22-B/71, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 77 do Decreto
nº 5.083 de 1º de dezembro de 1926, que "institui o
Código de Menores", de iniciativa do Presidente da
República.
2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 189, de 1971) do Projeto de Lei da
Câmara nº 19, de 1971 (nº 7-B/71, na Casa de
origem), que da nova redação aos arts. 4º e 6º da
Lei nº 4.838, de 10 de novembro de 1965, que
cria, no Ministério da Aeronáutica, o Quadro de
Oficiais Aviadores da Reserva de 2º Classe, e
dá outras providências", de iniciativa do Presidente
da República.
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3
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 159, de 1971) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 1, de 1971 (nº 2-B/71, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o Acôrdo Básico de
Cooperação Técnica entre a República Federativa do
Brasil e o Japão, firmado em Brasília a 22 de
setembro de 1970".
4
Discussão,
em
(apreciação
preliminar

da

1º

nalidade
nos
têrmos
do
art.
297,
do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nº 26; de 1971, do Senador Vasconcelos
Torres, que "inclui a epilepsia ou disritmia
cerebral entre as doenças especificadas no art.
178 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952",
tendo:

PARECER sob nº 157, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 15
turno
constitucio- minutos.)

71ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 5 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Flávio Brito – José Esteves – Cattete
Pinheiro – Renato Franco – Alexandre Costa –
Clodomir Millet – Waldemar Alcântara – Duarte
Filho – Luiz Cavalcanti – Teotônio Vilela –
Lourival Baptista – António Fernandes – Ruy Santos
– Carlos Lindenberg – Paulo Tôrres – Benjamin
Farah – Magalhães Pinto – Benedito Ferreira –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Mattos Leão –
Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 25
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

Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul, o crédito especial de
Cr$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) para o fim que especifica. (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.669, de 1º-7-71);
– Nº 144/71 (nº 221/71, na origem), de 2 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº
6/71 (CN), que dispõe sôbre o cálculo da correção
monetária. (Projeto que se transformou na Lei nº
5.670, de 2-7-71);
– Nº 145/71 (nº 222/71, na origem), de 2 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 11/71 (nº 5/71, na origem), que concede
pensão especial ao Cientista e Pesquisador Ceslau
Maria Biezanko. (Projeto que se transformou na Lei
nº 5.671, de 2-7-71).
PARECER
PARECER
Nº194, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de
1971 (nº 77-B/71, na Casa de origem).

– Nº 143/71 (nº 214/71, na origem), de 1º do
Relator: Sr. Filinto Müller
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
A Comissão apresenta a redação final do
Câmara nº 25/71 (nº 97/71, na origem), que autoriza Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1971 (nº 77-B/71,
o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário na Casa de origem), que dispõe sôbre alterações
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introduzidas no Quadro de Pessoal do Departamento
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
de Polícia Federal.
Sala das Sessões, em 5 de julho de 1971. – contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Antônio Carlos, Presidente Filinto Müller, Relator –
O
Expediente
lido vai à publicação.
José Lindoso.
Sôbre a mesa, projeto de resolução da
Comissão Diretora, que será lido pelo Sr. 1ºANEXO AO PARECER
Secretário.
Nº 194, DE 1971
É lido o seguinte:
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 22, de 1971 (nº 77-B/71, na Casa de origem),
que dispõe sôbre alterações introduzidas no
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São considerados extintos e
automàticamente suprimidos, na data de vigência
desta Lei, 310 (trezentos e dez) cargos de Motorista,
CT-401, do Quadro de Pessoal do Departamento
de Polícia Federal, do Ministério da Justiça,
criados no Anexo II da Lei nº 4.813, de 25 de
outubro de 1965, sendo 40 (quarenta) do nível
12-C, 90 (noventa) do nível 10-B e 180 (cento
e oitenta) do nível 8-A.
Art. 2º – São criados, na série de classes
de Motorista Policial, PP-501, do Quadro de
Pessoal do Departamento de Polícia Federal, 64
(sessenta e quatro) cargos do nível 13-B e 64
(sessenta e quatro) cargos do nível 11-A, passando
"os quantitativos fixados para aquela série de
classes no Anexo IV da Lei nº 4.813, de 25 de
outubro de 1965, a ser de 214 (duzentos e quatorze)
cargos na classe B e de 284 (duzentos e oitenta e
quatro) cargos na classe A.
Art. 3º – A dotação orçamentária de
custeio dos cargos extintos na forma do art. 1º
será destinada para atender ao provimento
dos cargos criados de acôrdo com o art. 2º
desta Lei.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 31, DE 1971
(DE INICIATIVA DA COMISSÃO DIRETORA)
Dá nova redação ao inciso III do art. 97 do
Regimento Interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º. – O inciso III do art. 97 do Regimento
Interno do Seriado Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 97 – ...........................................................
III – propor, privativamente, ao Senado, em
Projeto de Lei, a criação ou a extinção de cargos de
seus serviços e a fixação dos respectivos
vencimentos e, por ato próprio, fixar as vantagens do
seu pessoal."
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A modificação proposta visa a restituir ao
Senado a competência para dispor sôbre as
vantagens atribuídas aos funcionários, sem a
limitação imposta pelo inciso III do art. 97 do
Regimento Interno.
A Constituição em vigor estabelece, como
atribuição privativa do Senado, propor projeto de lei
que crie ou extinga cargos de seus Serviços e fixe os
respectivos vencimentos, nomeando o instrumento
adequado, que impõe a presença do Poder
Executivo através da sanção.
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As vantagens a que, por fôrça dos trabalhos
administrativos, fazem jus os funcionários, hão de
ser sempre fixadas, internamente, pela Comissão
Diretora, que lhe, acompanha os trabalhos e os
dirige, conhecendo, assim, o mérito de cada um dos
servidores, com o que, fica habilitada a atribuir
funções de melhor remuneração aos que, em
serviço, se revelam mais capazes.
Sala da Comissão Diretora, 5 de julho de
1971. – Petrônio Portella – Carlos Lindenberg – Ney
Braga – Clodomir Millet – Guido Mondin –
Duarte Filho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto será publicado e em seguida ficará sôbre a
mesa durante três Sessões (art. 445, § 1º, do
Regimento Interno). Findo êsse prazo será
despachado às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero registrar, com satisfação, neste momento, o
êxito da programação desencadeada pelo Banco
do Brasil no exterior, através da abertura de
várias agências na Europa e na Ásia. Êste trabalho
reflete no sentido de unidade da política econômicofinanceira desfechada pelo Govêrno da República,
dentro do espírito de mostrar ao mundo a
tranqüila recuperação do nosso País, agora
entregue a uma administração positiva, sem
demagogia e voltada para os superiores interêsses
do povo.
Hoje, o Banco do Brasil já tem agências em
funcionamento em Nova Iorque, Hamburgo, Londres,
Buenos Aires, Santiago, Montevidéu, Assun-

ção e La Paz. Anunciadas estão as agências com
sede em Nassau, Lisboa, Paris, Milão e Tóquio.
Esta ação do maior estabelecimento de crédito
do Poder Público do nosso País vem apontar a
capacidade realizadora dos nossos administradores,
dos funcionários e da orientação política em voga no
Brasil. Desta forma entramos com segura
personalidade no campo internacional do crédito,
em oportunidade das mais auspiciosas, pois
experimentamos
um
clima
de
entusiasmo
desenvolvimentista, em bases reais e totalmente
voltado para a solução de velhos problemas
enfrentados pelas iniciativas pública e privada.
Desta forma, quero congratular-me com o
eminente Presidente Garrastazu Médici, com o
ilustre Professor Delfim Netto, Ministro da Fazenda,
que tem sabido realizar, sem alarde, uma completa
reformulação da nossa vida econômico-financeira,
lastreada em um dado que não pode ser esquecido:
o social.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – V. Ex.ª me
permite aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com prazer,
Sr. Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – É da maior
justiça o registro que V. Ex.ª está fazendo da
atuação do Banco do Brasil, especialmente no
que se refere às inúmeras agências que tem
instalado no exterior, na América Latina, na Europa
e já agora com programação para criação e
instalação de agência na Capital do Japão, Tóquio.
Quero, apoiando a iniciativa de V. Ex.ª, lembrar
que na viagem que S. Ex.ª o Sr. Ministro
Delfim Netto fêz a Londres para participar da
cerimônia de inauguração da agência do nosso
maior Banco naquela grande cidade, contou também
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com a companhia do Presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento. Convidado
especialmente pelo dirigente dêsse grande Banco
continental; o nosso Ministro da Fazenda, pela
atuação que vem desenvolvendo à frente
dos negócios financeiros do País, foi distinguido
com o convite pelo Presidente do Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento
para
acompanhá-lo na viagem que realizou pelas
principais capitais européias, no sentido de
conseguir a participação dos países da Europa
no
capital
do
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento. Foi, pois, a propósito da
inauguração do nosso Banco em Londres que
o nosso Ministro da Fazenda pôde cumprir
essa tarefa que não interessa só ao Brasil mas
a todo o continente latino-americano e que é
atendido com os recursos do BID. Obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço ao
Senador Antônio Carlos o aparte com que veio
ilustrar minha comunicação.
(Lendo.)
Também, e de maneira especial com o
operoso e eficiente Presidente do Banco do Brasil,
Doutor Nestor Jost, que com a sua larga visão
administrativa tem sabido dirigir o maior Banco do
País, auxiliado pelos seus Diretores, entre os quais,
no que toca às agências do Exterior, destaca-se o
jovem e brilhante homem público, Doutor Paulo
Konder Borhausen, os servidores do Banco, e
todos quantos têm colaborado para prestigiar a
nossa terra, nos países amigos, bem como do
programa que colocou o sistema público de crédito
em uma fase de objetiva política de ação em
favor do desenvolvimento nacional. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, há poucos dias instalouse em Roma o Congresso Mundial dos Educadores
Salesianos. O Brasil enviou para lá uma delegação
constituída pelos Padre Décio Batista Teixeira, que a
chefiou, Padre Geraldo Pompeu de Campos, Padre
Salvador De Bonis, Padre Mário Quilicix, Padre José
Antônio de Carvalho, Padre Daniel Bissoli, todos êles
representando os diversos Estados e levando,
naturalmente, a mensagem do nosso povo. Êsse
Congresso, que teve início a 10 de junho, vai até 30
de agôsto de 1971. Vão dêle participar trezentos
superiores provinciais, representantes dos setenta e
dois países da Europa, América do Norte, América
do Sul, América Central, Ásia, África e Oceania,
onde estão, naturalmente, os salesianos, os famosos
discípulos de Dom Bosco.
Sr.
Presidente,
o
Superior-Geral
da
Congregação Salesiana, que atualmente reside em
Turim, é o Padre Luiz Ricceri. A sede, que surgiu
naquela cidade italiana, sem dúvida, vai-se transferir
para Roma.
Quero, ainda, consignar aqui;a participação do
Instituto Brasileiro do Café, que está colaborando
com êsse Congresso oferecendo café brasileiro, com
tôda a atenção que caracteriza aquêle Instituto,
porque, além do café, fornece também as máquinas
e os funcionários, o que não é só uma propaganda
regular daquele Instituto mas uma contribuição que
merece os nossos aplausos.
Sr. Presidente, não poderia falar dêsse
congresso dos educadores salesinanos, congresso
que,
aliás,
mereceria
uma
denominação
especial chamada Capítulo Geral – é o
Capítulo Geral que se reúne, mas sob o aspecto
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e um congresso – sem fazer uma referência a
Dom Bosco, hoje São João Bosco, o fundador
da Congregação Salesiana. São João Bosco
fundou a congregação no ano de 1862, na cidade
de Turim, conforme disse, para a juventude.
Posteriormente, em 1872, criou para a juventude
feminina o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora,
Congregação das Irmãs Salesianas. Hoje, no mundo,
existem 22.000 salesianos e número quase igual
de irmãs.
Os
Institutos
Salesianos
são
em
número de 1.400, espalhados por todo o mundo
com escolas diversas e, aqui no Brasil, Sr.
Presidente, já existem seis faculdades, distinguindose de São João Del-Rey, com programa
específico de psicologia e de orientação
vocacional.
Quero ainda frisar que existe, neste País,
importantes missões: Missão de Mato Grosso,
fundada pelo Padre Antonio Bálzola, chamado, entre
os salesianos, de Anchieta, salesiano que fundou a
Missão do Rio Negro e, posteriormente, outras
missões, além das Prelazia dos Missionários de
Pôrto Velho e Humaitá.
Os salesianos estão espalhados em diversos
outros Estados, com suas missões.
Gostaria, também, de citar aqui grandes vultos
dos salesianos, no Brasil, como Dom Helvécio
Gomes de Oliveira, Arcebispo de Mariana, D.
Emanuel Gomes de Oliveira, Arcebispo de Goiás,
D. Francisco de Aquino Correia, Arcebispo
de Cuiabá, grande orador e grande poeta sacro,
D. Antônio Malan, Bispo missionário de Mato
Grosso e depois de Petrolina, D. José Selva,
Bispo missionário de Mato Grosso, D. Pedro Massa,
que conheci na minha infância em Corumbá,
o famoso missionário do Rio Negro, que
escreveu diversas obras e era grande orador.

Depois fui encontrá-lo na vizinhança da minha casa,
Tijuca, no Colégio Santos Anjos, onde o grande
bandeirante da Amazônia viveu seus últimos dias.
Tive oportunidade de acompanhá-lo naqueles dias
sofrendo terrível moléstia e morto, levá-lo até o
cemitério, onde compareceram várias figuras de
relêvo, entre outras, o Brigadeiro Eduardo Gomes.
Êsse foi um grande bispo salesiano.
Ainda mais, Sr. Presidente, o Padre Carlos
Leôncio, falecido em 1969, nome de projeção
internacional no campo da Pedagogia, D. Henrique
Mourão, Bispo de Campos, e muitos outros.
Sr. Presidente, estas figuras realizaram, com a
sua presença, com o seu trabalho, com a sua
dedicação, com o seu espírito de sacrifício, obras de
grande dimensão.
Felicito os salesianos, por este Congresso
Mundial, chamado "Capítulo Geral". Visa êle,
segundo estou informado, a reexaminar os métodos
de ensino e a sua atualização.
Conforme citei no comêço, o fundador da
Congregação Salesiana, Congregação arquitetada
para a juventude masculina e feminina, foi o grande
D. Bosco. Dom Bosco foi um pedagogo famoso do
século passado, cuja maior preocupação era
conquistar a alma dos jovens. Foi um grande
educador.
Os salesianos, no Brasil, têm prestado
relevantes serviços. Aqui mesmo, em Brasília, êles
têm um grande colégio como o têm em São Paulo
e no Estado do Rio. Na terra bandeirante é o
"Liceu Coração de Jesus" – onde tive a honra de ser
interno durante o curso ginasial – e no Estado do
Rio, em Niterói, o grande "Colégio Santa Rosa",
em Goiânia, em Mato Grosso, o Colégio
São Joaquim, em Lorena. Em Salvador –
está citando o nosso colega, Senador Ruy
Santos – também há um colégio salesiano. E assim,
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em vários Estados. Enfim, eles se espalham por todo
o Brasil, levando a mensagem de D. Bosco, que era
educador profundamente humano. Os salesianos
empregam seus métodos brandos, suaves. Eles têm
uma capacidade educacional admirável. Os
salesianos são benquistos, tanto que os ex-alunos
salesianos mantêm contactos com aquêles padres,
porque
recebem
dêles
uma
orientação
marcadamente humana.
Ficam aqui consignadas, Sr. Presidente, as
minhas congratulações com a Congregação
Salesiana e os votos de muito êxito na reunião dêsse
Capítulo Geral. Que êles consigam atingir os seus
grandes objetivos. Ficam aqui as congratulações, as
felicitações e a gratidão dêste representante do povo
da Guanabara, que é, sem dúvida, a gratidão dos
brasileiros pelo muito que os salesianos fizeram no
Brasil e estão fazendo no mundo, pela educação da
juventude. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o Sr. Senador José Sarney. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Tem a palavra o Sr. Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, como representante do povo, como
membro do poder moderador e provedor do
equilíbrio dentro da Federação, não posso, nesta
tarde, quando me é dada a oportunidade de falar ao
Senado Federal e à Nação, deixar passar a
oportunidade de refutar e devolver, por iníquas,
injustas e mais que insultuosas ao povo brasileiro, as
afirmações estampadas em coluna assinada de O
Globo, na edição de 25 de junho próximo passado,
pelo Sr. Eugênio Gudin, sob o titulo "A UNIÃO
MADRASTA DA GUANABARA".

Disse o Sr. Gudin
"Depois de residir durante cêrca de
200 anos no Rio de Janeiro, resolveu a União,
ou antes um "play-boy" que lhe servia,
inexplicavelmente,
de
Presidente,
mudar-se,
sem mais aquela, para o Planalto Central: Fêlo por simples vaidade e propósito de
promoção pessoal. Nenhuma indicação havia
da necessidade dessa mudança; foi-se o tempo
em que se poderia invocar o perigo de bombardeio
da Capital por, uma esquadra estrangeira. A
glória do "Creator" custou bilhões de dólares
ao Brasil.
Mudar a Capital de um país para criar um
nôvo "pólo de atividade" e de desenvolvimento
econômico" na região é uma cretinice integral. O que
criaria êsse "pólo", ali ou em outro local, seria a
capacidade de produção, industrial ou agrícola
(totalmente, inexistente em Brasília), e não a
localização da sede do Govêrno. O que se criou
foi um grande foco de "absorção de recursos
do País".
E prossegue o Sr. Eugênio Gudin:
"Infelizmente, o Presidente Castello Branco;
diante de tantos gastos já realizados, não teve a
coragem de retornar a sede do Govêrno ao Rio de
Janeiro. E hoje ainda há quem atribua o povoamento
das margens da Belém–Brasília à mudança da
Capital (!) em vez de compreender que êste
povoamento (não enriquecimento) deve-se à rodovia
São, Paulo, Rio–Belém e ao êrro de se terem
substituídos os transportes marítimos de cabotagem
(dez vêzes mais baratos) por transportes
em caminhão, como acaba de demonstrar
magistralmente o Almirante Beruttí, Diretor de Portos
e Costas.
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O menos que o nôvo Estado da Guanabara
poderia esperar da União seria que a locatária, ao
mudar-se, deixasse sua antiga morada EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, FUNCIONAMENTO
E LIMPEZA. Nada disso; deixou apenas uma floresta
de palácios onde vai instalando museus sem
conteúdo e sem sequer oferecê-los ao Estado.
Largou a cidade DESPROVIDA DE ÁGUA, DE
ESGOTOS E DE POLÍCIA.
Para a provisão de água, esbaldou-se
o Governador Lacerda, raspando os cofres
do Estado. Seu sucessor teve de cuidar dos
esgotos, especialmente dessa obra ciclópica,
que
é
o
interceptor
sul,
aproveitando-o
inteligentemente para cobri-lo com á nova Avenida
Atlântica.
A Polícia continua inexistente. O Rio de
Janeiro é uma cidade quase totalmente despoliciada.
Nem de veículos para a movimentação de seus
parcos efetivos ela dispõe.
Na atual estrutura de Governo, as polícias
estaduais estão subordinadas ao Comando-Geral
da União. No caso da Guanabara, ainda mais porque
o Rio ainda é a sala de visitas do Brasil e porque
aqui ainda, residem. Ministros de Estado e
Embaixadores, que demandam proteção especial
da Polícia.
A Lei San Tiago Dantas mantinha a obrigação
de a União pagar o pessoal então existente,
passando o ônus de quaisquer novas nomeações à
responsabilidade do Estado. Mas acontece que o
caudilho João Goulart, para solapar o Governador
Carlos Lacerda, mandou abrir a opção de
permanência nos quadros federais aos policiais da

Guanabara que o desejassem, o que deu lugar a um
forte esvaziamento dos quadros da polícia do Estado
e conseqüente imperativo de nomear gente nova,
que passou, de acôrdo com a Lei San Tiago Dantas,
à responsabilidade do Estado.
Mais ainda, o Governador Negrão de Lima
achou prudente baixar um decreto em fevereiro de
1967 EQUIPARANDO OS VENCIMENTOS DA
POLÍCIA MILITAR do Estado aos padrões militares
da União.
Isso tudo junto, acrescido dos aposentados,
leva a despesa do Estado para atender ao
policiamento de uma cidade civilizada a uma
importância maior do que a do Ensino, da SURSAN
ou de qualquer outro item de seu Orçamento.
A transferência definitiva da Capital da
República importa não só na redução pràticamente a
zero do valor dos palácios aqui construídos pelo
Governo Federal para seus, serviços, bem assim das
embaixadas estrangeiras aqui instaladas (além de
tudo que se teve e tem de construir em Brasília),
como no esvaziamento parcial do Estado, cuja
economia se beneficiava indiretamente de seu status
político.
O Estado está procurando reagir briosamente
contra os fatôres de esvaziamento econômico que
lhe foram impostos, mas todos os recursos de que
dispõe, digo, de que pode lançar mão não são
suficientes para suportar o ônus de uma política civil
e militar capaz de atender os reclamos mínimos de
sua população.
"É nesse setor que a União, locatária
descuidadosa que foi desta Cidade-Estado, tem o
dever moral de assisti-la."

– 160 –
Senhor Presidente, em primeiro lugar não
tenho razões nenhuma de ordem pessoal,
sentimental ou política para tomar a defesa do exPresidente que construiu Brasília, pelo contrário,
neguei-lhe em duas oportunidades o meu voto. Da
primeira, quando candidato a Presidente, e, na
segunda, quando candidato a Senador por Goiás,
por entendê-lo, desde então, inconveniente e
incompatível com o ideário abraçado por mim.
As restrições que sempre manifestei
ao cassado ex-Presidente e ex-Senador pelo meu
Estado se fundam principalmente nos atos
inconseqüentes e antinacionais praticados na sua
gestão. O mais curioso é que o pecado maior, que
sempre destaquei e que entendo jamais será
compreendido ou perdoado pelos patriotas dêste
País, foi haver-se permitido a vigência e o uso mais
que lesivo aos interêsses nacionais da famigerada
Instrução 113 da antiga SUMOC, que custou e
custará ainda ao povo brasileiro muitas e muitas
Brasílias. A malfadada Instrução 113 é da lavra do
Sr. Eugênio Gudin, quando ministro fracassado da
Fazenda Nacional, no período de 26-8-54 a 12-4-55.
Como sabemos todos, êste instrumento que liquidou
com as emprêsas nacionais em favor dos grupos
estrangeiros é datado de 18-1-55.
Por outro lado, Senhor Presidente, falece ao
Sr. Eugênio Gudin autoridade moral para insultar
quem quer que seja, quanto mais de tachar de
cretinice integral a interiorização da Capital da
República para o Planalto Central, com o que ofende
os brios da nacionalidade e insulta sobremodo o
Congresso Nacional por ter decretado a mudança.
Senhor Presidente, tenho reiteradamente sido
admoestado pelos Senhores Senadores por não
tratá-los nas conversas informais de "tu" e "você", tal

respeito que me inspiram os mais idosos. Em que
pêse à minha formação e ao aprêço que voto aos
anciãos, não consigo conter-me diante das
assertivas do Sr. Gudin. Mesmo porque, apesar da
idade, Sua Senhoria não é um homem comum, tem
um passado, e nêle fêz escola do monetarismo entre
nós. Em verdade, desserviu aos interêsses nacionais
nesse ponto. Concedo-lhe, todavia, o benefício
da dúvida, isto é, admitido que tenha sido
involuntàriamente, mas permitir-lhe, apesar de tudo,
intente contra Brasília, contra a fôrça propulsora do
desenvolvimento nacional, isto eu não posso, esta
Casa, o Congresso, não pode conceder-lhe.
Ora, Senhor Presidente, a impressão que se
tem ao ler o artigo do Sr. Gudin é que o autor parou
no tempo e no espaço, não tendo viajado neste
século para o interior brasileiro, e se estratificado ao
período da Inconfidência Mineira ou, quando muito,
ao período da Constituinte de 1891, e inspirado o
seu ponto de vista nos Anais referentes ao artigo 3º
da Constituição Republicana, pois só assim alguém
poderia motivar a interiorização da Capital Federal
pensando em "bombardeio de esquadra estrangeira".
Tivesse S. Sa. tido a coragem de colocar o
"guizo no gato" quando à frente do Ministério da
Fazenda, enfrentando a impopularidade e sobretudo
as conseqüências das suas desastrosas teorias e
remédios financeiros para problemas econômicos, se
tivesse tido a coragem de sair da simples fala,
quando o pessimismo e o derrotismo que lhe são
peculiares sôbre o combate à inflação, quando
acovardado e fugindo do problema, disse o Sr.
Gudin: "Sòmente há um único remédio: o de uma
redução substancial dos investimentos e de uma
redução apreciável do consumo. E, nesta época de
demagogia, quem terá a coragem de dizer

– 161 –
isso às massas? E quem executará êsse programa
de austeridade e de sacrifícios!" (Palavras do Sr.
Gudin transcritas de "Alguns Problemas Brasileiros"
da Conf. Nac. do Com. em 1955).
Repito, Senhor Presidente, tivesse o Sr. Gudin a
simples coragem de vir conhecer o Brasil, não lhe exijo,
pois, a coragem que êle desrespeitosamente nega ao
saudoso estadista Humberto de Alencar Castello
Branco, que não só arrostou a impopularidade e a
imcompreensão dos contemporâneos, negando de
fazer o que lhe pediam, para patrióticamente fazer o
que o povo precisava; Castello Branco recebeu sôbre
os seus ombros honrados tôdas as demonstrações de
"coragem" dos Gudins, uma inflação a níveis de 12%
ao mês, não traiu o seu passado de fidelidade às fôrças
armadas e ao Brasil. Resguardou o esfôrço e os
sacrifícios cometidos pelos verdadeiros patriotas, desde
a Independência, pela interiorização da administração
central e por esta razão não teve a "coragem" para
voltar a sede das decisões do País para o Rio de
Janeiro.
Mas, Senhor Presidente, o inesquecível
Castello Branco fêz muito mais. Não convidou, não
nomeou o Sr. Gudin e nem dêle aceitou as teorias
para o Ministério da Fazenda, impôs uma política de
austeridade como nunca se fêz antes neste País,
sem os "modelos importados", tão do agrado de
certos economistas, com um estilo bem "à brasileira"
do meio têrmo, uma associação do estruturalismo
com o monetarismo, incrementando como nunca,
observando prioridades, os investimentos, e
incentivando o consumo, ao mesmo tempo em que
continha, disciplinava e diminuía extraordinàriamente
os índices da inflação e hoje, graças a
seqüência
administrativa,
com
ligeiros
reparos e aperfeiçoamentos que foram sendo
feitos, aí estão os resultados. Brasília criou um

povoamento e um desenvolvimento econômico no
hinterland brasileiro, tal, que coitados dos que
tentarem ignorá-lo, pois correm e assumem o risco
de serem considerados idiotas e caducos e ainda
atropelados pelo Brasil que tem pressa de chegar ao
seu destino.
Senhor Presidente, um outro aspecto
abordado pelo Sr. Gudin que pode impressionar,
mas tão sòmente àqueles que nunca vieram
conhecer o verdadeiro Brasil no seu todo é a
alegação de que o transporte marítimo ou de
cabotagem é muito mais barato que o rodoviário.
Não há que discutir; o frete rodoviário é mais caro
sim. Contudo, recuemos à época do Sr. Gudin,
quando êle era dono da política econômica do Brasil
e vejamos o descalabro da navegação costeira, as
polpudas verbas, dinheiro suado do povo para cobrir
os deficits da mesma. Vejamos a tonelagem
transportada e iremos constatar a ociosidade dos
navios que não tinham o que carregar. Exauriam-se
as terras litorâneas, esgotaram-se as riquezas
próximas aos portos, o País recuava, urgia
interiorizar para extrair e produzir. Com as estradas
de ferro a situação era a mesma ou pior, poucas e
avacalhadas, carecendo uma fábula de recursos
para sua recuperação, tendo as suas áreas de
influência esgotadas e o seu prolongamento exigiam
investimentos enormes (que, diga-se de passagem,
negados pelo Sr. Gudin), sem falarmos nos
astronômicos deficits que vêm se arrastando através
dos anos, apesar da austeridade governamental dos
últimos tempos. Logo, segundo o Sr. Gudin, restavanos o recurso usado pelos norte-americanos na
conquista do Oeste, as diligências e os carros de boi,
ou então, contrariá-lo. Adotamos o racional.
As rodovias e os caminhões. O caminhão,
até mesmo para integrar a produção interior com
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os terminais ferroviários e portos. Êste é o caso, o
objetivo principal da Transamazônica, que irá ligar
entre si, todos os grandes rios navegáveis da
Amazônia, criando também a única condição
possível de um povoamento econômico, já que tôdas
as tentativas através das calhas dos rios foram e
serão frustradas pelas cheias e inundações
periódicas.
Senhor Presidente, a ojeriza do Senhor Gudin à
feliz realidade brasileira leva-o a ignorar que os EE.UU.,
com dimensões territóriais mais ou menos idênticas à
nossa, mantêm simultânea e paralelamente, num
mesmo sentido de direção, os três tipos de transporte:
o fluvial, mais lento, para cargas volumosas e de pouco
valor; o ferroviário, para as cargas intermerdiárias, e
rodoviário, para os artigos mais caros e, por
conseqüência, exigente de um transporte mais rápido,
com o que alcançaram o êxito de desenvolvimento
invejável que hoje desfrutam.
Alega, finalmente, que a União é "madrasta da
Guanabara". Estou neste aspecto fazendo um
levantamento, para ver se neste ângulo o Senhor
Gudin tem razão. Por enquanto o único dado que
tenho em mãos, além dos que aconselharam no
princípio e depois exigiram a mudança da Capital
para Brasília, é o fato de que, atualmente, 60% dos
recursos destinados aos menores abandonados do
Brasil todo, estão sendo consumidos na Guanabara,
porque o Govêrno estadual nega-se a assumir a sua
responsabilidade ante o problema. A êste respeito
voltaria a falar, oportunamente.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com muito
prazer.
O
SR.
BENJAMIN
FARAH:
–
Estou acompanhando, com a maior aten-

ção, o discurso de V. Ex.ª, mas, no que diz respeito
aos menores abandonados, eu queria dizer-lhe que o
Serviço do Bem-Estar dos Menores recebe menores
de todo o Brasil, não serve apenas aos menores da
Guanabara. Aliás, o próprio Serviço Estadual – já
não me refiro ao Nacional, que também recebe.
De modo que não presta serviços apenas aos
menores da Guanabara mas também aos de outros
Estados.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Nobre
Senador Benjamin Farah, eu não quis me deter
neste detalhe, mesmo porque estou prometendo
voltar a falar sôbre o assunto oportunamente. Mas
em verdade, de nossa parte, não vai nenhum
desapreço à Guanabara, achei de tôda forma
legítimo que o Sr. Gudin reivindique pela Guanabara,
que êle procure carrear recursos para a Guanabara.
Agora, o que não concordamos e não aceitamos, e
V. Ex.ª por certo como representante do povo não
concorda, é que êle, numa demonstração de
caduquice, de desamor a êste País, venha a insultar
tôda a consciência nacional e de maneira especial o
Poder Legislativo, que foi aquêle que decretou a
mudança da Capital, que foi aquêle que primeiro veio
para cá saciar os anseios da nacionalidade. Nessas
condições, fiz ligeiras alusões para mostrar que pelo
menos nesse aspecto, nesse tópico, falece àqueles
que reivindicam pela Guanabara, peçam mais,
reivindiquem mais do Govêrno Federal, vez que ali
estão, matemàticamente, sendo gastos mais de 60%
daquilo que está destinado a tôda esta imensidão,
que é o território nacional.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª me
permite? Não vou perturbar V. Ex.ª mais do que esta
vez.
O
SR.
BENEDITO
FERREIRA:
–
V.
Ex.ª
não
perturba,
V.
Ex.ª
ajuda.
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O SR. BENJAMIN FARAH: – Mas quero dizer
a V. Ex.ª, em aditamento ao meu primeiro aparte,
que o Serviço do Bem-Estar do Menor da Guanabara
não recebe auxílio federal, quem recebe é a
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Recebe
e espalha por todo o Brasil.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Gasta 60%
na Guanabara, êle não espalha.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Gasta com
menores da Guanabara e de outros Estado. Estamos
acostumados a receber menores do Estado do Rio
de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo mesmo,
do Paraná, de Goiás e até mesmo de Mato Grosso.
De vários Estados são enviados menores para
aquêle serviço, que, aliás, diga-se de passagem, é
um serviço muito bom. Está sob a direção do Dr.
Mário Altenfeld, que é um grande administrador,
competentíssimo, um homem que tem dado o melhor
dos seus esforços e da sua grande capacidade, na
direção daquele departamento. Mas, não endosso os
insultos feitos, nem ao Congresso, nem ao Poder
Executivo, pelo Sr. Gudin...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu tinha a
certeza.
O SR. BENJAMIN FARAH: – ... e não fui dos
mais entusiastas quando se elaborava o projeto de
mudança da Capital. Nunca defendi a mudança da
Capital, mas a esta altura ela é irreversível e é uma
loucura pensar no desmoronamento da Capital.
Há poucos dias fiz um discurso, aqui, falando
sôbre a melancolia que muitas vêzes nós
sentimos nesta terra, a nostalgia do planalto, mas
isto não impede que aqui possamos trabalhar
bastante, até melhor, com mais tempo, com mais
entusiasmo, pela defesa daquele povo que nos
honrou com o mandato. Acho que a Capital é irre-

versível insisto, e – seja dito de passagem – que o atual
Govêrno, faço justiça, tem dado a melhor atenção à
Capital, com a sua lealdade, a sua constância, o seu
apoio a esta cidade que cresce de maneira
impressionante e que é, sem dúvida, a sentinela
avançada para a ocupação dêsses grandes vazios que
deixamos abandonados durante muito tempo. Não
endosso, portanto, os insultos e, em princípio, estou
solidário com V. Ex.ª Em princípio, não no que tange
aos prejuízos que a Guanabara tem tido. Espero que o
Congresso olhe um pouco pela Guanabara e lhe dê o
de que ela precisa, para que continue a ser a Capital
permanente no coração dos brasileiros.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu agradeço a
V. Ex.ª, mas como homem nascido em Mato Grosso,
eu deploro êsse aspecto em que V. Ex.ª se enquadrou;
como um daqueles que Rachel de Queiroz, num artigo
magistral, que transcrevo no meu discurso – e isso V.
Ex.ª vai permitir que o diga – lembra que, sendo um
homem do Centro-Oeste, foi para a Guanabara, e se
esqueceu do interior, ao ponto de ter perdido a grande
oportunidade de engajar-se na campanha para a
mudança da Capital, e vir dar à região, que foi o berço
de V. Ex.ª, aquêle reparo que ela clamava, que ela
tanto queixava e que tôda a consciência nacional para
ela estava voltada.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª vai me
permitir, pelo menos, mais um aparte?
(Assentimento do orador.) V. Ex.ª não tem que
lamentar eu estar prestando à Guanabara, como
um representante do povo...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não
lamento, acho que tudo é Brasil.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Não lamente. E
V. Ex.ª vai me permitir, eu não aceito a afirmação de
V. Ex.ª de que eu esqueci do interior.
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O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas naquela
oportunidade...
O SR. BENJAMIN FARAH: – Nós podemos
servir ao interior, sem estar lá no interior. Aqui está,
por exemplo o Senador Filinto Müller, que foi Chefe
de Polícia lá no Rio de Janeiro, que serviu a Mato
Grosso como serviu ao Brasil, no Poder Executivo.
Depois veio representar Mato Grosso, mas também
servindo a todo o País. Eu me preparava, realmente,
para voltar para o interior do Estado. Estudei
Medicina, estava trabalhando em um ambulatório de
um Sindicato, no Serviço de Cirurgia do Exército, no
Serviço de Obstetrícia, trabalhando com o Professor
Fernando Magalhães, na Pro Matre, e eu trabalhei
com o Professor Villar, no São Francisco de Assis;
preparando-me para voltar ao interior.
Mas poucos dias antes de voltar ao interior,
quando já estava mais ou menos preparado para
isto, fui indicado pelo Partido Trabalhista para ser
representante do povo e aceitei. Duas semanas
depois, estava eleito. Estou emprestado à
Guanabara, mas não é por isso que iria abandonar o
interior ou esquecê-lo. V. Ex.ª se engana...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª
perdeu a oportunidade de engajar-se...
O SR. BENJAMIN FARAH: – Muitas vêzes
visitei certos Estados, dei a minha contribuição, o meu
esfôrço, a minha dedicação a muitas obras do interior,
inclusive na cidade de Campo Grande, onde me criei e
para a qual muito colaborei, auxiliando a construção
daquele grande hospital do "Pênfigo foliáceo" que é o
fogo selvagem, uma das piores doenças que se
conhecem. Estou falando diante do Senador Fernando
Corrêa, que de longa data conheço e admiro,
pelo brilhante serviço prestado a Mato Gros-

so e ao Brasil. Além dêsse hospital a que me referi,
ajudei igualmente outros serviços hospitalares,
como o de Alagoas, escolas, em vários Estados,
problemas do menor abandonado e muitos outros
serviços prestados a vários lugares da Federação.
Eu não esqueci o interior. Há poucos dias fui a uma
exposição, na sua terra, voltei encantado, dei aqui
meu depoimento, ofereci aqui minha colaboração
para tudo que se fizer em favor da pecuária. Sou do
interior, tenho sentimento provinciano, não poderia
esquecer o interior. Por isso estou aqui, quando
poderia ter ficado lá no Rio de Janeiro, onde estava
muito bem, mas estou aqui justamente para ajudar o
interior também e ajudar ao Brasil.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª. Mas, Sr. Presidente (retoma a
leitura), a verdade é que existem velhos e velharias,
muitas vêzes um jovem de pouca idade tem idéias
mumificadas e homens idosos de idéias que se
renovam, atualizam-se no dia a dia, como existem
também, aquêles que, embora preparados e cultos,
mas que, por teimosia ou vaidade, nos fazem
lembrar sábio Tobias Barreto, que de certa feita
impacientou-se com certas pessoas, disse mais ou
menos o seguinte: "Não estou obrigado a
quadrupedar com a jumentice alheia".
(Interrompendo a leitura.)
E no nosso caso, Sr. Presidente, a nossa
geração, à geração que, realmente, anseia por um
Brasil desenvolvido, não está obrigada a caducar
com a caduquice do Sr. Eugênio Gudin.
(Lendo.)
O certo é que o Brasil é um País nôvo, com
idéias novas e válidas, conservador dos sagrados
princípios morais, mas dinâmico e reformista na
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busca de melhores dias para os seus filhos. Daí o
superamento das idéias e teorias do Sr. Gudin, que
não quis evoluir junto com o seu País. Daí porque
buscaram-se outros técnicos que encontraram o
remédio adequado para os nossos males.
Não
pôde
o
Brasil
ficar
parado,
subdesenvolvido, como mero expectador ante a luta
travada entre economistas, cujas experiências nos
custavam os "olhos da cara", os resultados dos
esforços de milhões de brasileiros.
Por índole, pelas características marcantes da
nossa raça, caldeada e miscigenizada de diversos
"têmperos e sabores", somados aos profundos
contrastes da terra, vivia o Brasil atrofiado em virtude
da importação de métodos e normas estrangeiras, de
soluções inadequadas. Por muitos e muitos anos
assim vivemos, e ainda hoje, existem no nosso meio
resíduos danosos, da época do pejorativo "los
macaquitos"; a tudo e a todos tínhamos que imitar,
mesmo com flagrantes prejuízos. O "chic" era imitar,
andar na moda estrangeira.
Por pressa ou preguiça, a elite dirigente de
então, antes de buscar uma fórmula própria aos
nossos problemas, lançava mão de métodos e
sistemas importados, tirava-lhes o rótulo e aplicava o
nosso, mas o conteúdo naturalmente inadequado,
continuava original.
Ora, Senhor Presidente, sabemos todos que o
mundo hodierno tem disputadas as suas
preferências de desenvolvimento econômico por
duas escolas: a estruturalista e a monetarista.
Todavia, em um País em estágio de
desenvolvimento como o nosso, não podíamos nos
dar ao luxo de apoiar integralmente a uma ou a
outra. Tínhamos, isto sim, que aproveitar os
benefícios proporcionados por uma e outra.

Interessa-nos, e muito, o estruturalismo, eis
que, como já se disse acima, nosso estágio de
desenvolvimento é sui generis; temos reservas ainda
inexploradas; temos capacidade produtiva ociosa;
temos produtos requeridos por todo o Mundo.
Interessa-nos o monetarismo, muito mais em
função de fatôres externos, do que qualquer outro
elemento. É êle o indicativo, e a nosso ver apenas o
indicativo, de nossa posição no contexto da
economia mundial.
Mas, se conseguimos, em obediência à
política estruturalista, montar uma base de aumento
de produção, fatalmente teremos aquêle indicativo
apresentando boa posição.
Finalmente, no Brasil, estamos chegando ao
reconhecimento desta verdade: a aplicação de
uma política mista do estruturalista e do
monetarismo.
Sabemos que não temos condição de
enfrentar a competição universal em têrmos de
monetarismo. Mas possuímos base para nos
defrontar com o mundo em têrmos de competição
produtiva.
Estamos agora nos atirando ao sistema de
maior produção, a fim de exportarmos nossos
produtos, sem que nos façam falta, e por
conseqüência estamos podendo comprar mais e
melhores meios de produção e consumo.
A economia brasileira vem tendo como fulcro a
exploração do solo e do subsolo, partindo daí, então,
para a industrialização: exemplo típico de ação
estruturalista.
Sr. Presidente, as estatísticas, os números
irrefutáveis, indicam e provam que o Brasil, nos
últimos 10 anos, deu um salto colossal em busca do
desenvolvimento.

– 166 –
Para tanto, vejamos alguns setores: Energia
elétrica – No ano de 1959, tínhamos instalada, tão
sòmente, a capacidade geradora de 4.115 mil kwa.
Em 1968 alcançávamos 8.555 mil kwa e em 1969,
passávamos para a casa dos 10.262 mil kwa
instalados, podendo acrescentar mais 31 grandes
usinas geradoras em construção e que estarão
concluídas até o final de 1976, quando, então,
alcançaremos 22 milhões de kwa instalados e tudo
isso, o que é mais importante, com 80% de recursos
inteiramente nacionais.
Por outro lado, e êsse é talvez o mais
importante, neste período, o interior brasileiro, que
antes não sentia o Govêrno Central, nem bom, nem
ruim, isto é, simplesmente inexistia, passou a
receber o seu quinhão e ainda os reparos que lhe
eram devidos.
As regiões Norte e Centro-Oeste, as mais
esquecidas e abandonadas no setor energético, em
1961, tinha instalados 97.176 kwa. Em 1969,
alcançou 1.016 mil kwa, vale dizer, para um aumento
de 250%. Em têrmos nacionais em todo o País, o
Norte e o Centro-Oeste, receberam um aumento na
ordem de 1.000%.
No setor de transportes, especialmente em
têrmos de rodovias, em 1959 o Brasil todo possuía
então 29.830 km de rodovias federais e dêstes tãosòmente 7.457 km asfaltados, e, em 1968, atingimos
46.852 km, dos quais 19.353 asfaltados, valendo
acrescentar mais 4.000 km asfaltados nos anos de
1969 e 1970, aumentando assim, para 23.353 km, o
total de rodovias pavimentadas. No Norte e CentroOeste, em 1959, cabia tão-sòmente 7.037
km de rodovias federais, e destas apenas
787 km asfaltados e, já em 1968, os grandes
esquecidos, Norte e Centro-Oeste, já contavam
com 13.330 km de rodovias federais e destas,

1.307 km asfaltados. Nos planos estaduais, foram as
rodovias nas duas regiões elevados aos seguintes
números: Norte e Centro-Oeste, em 1959, contavam
com 10.835 km, dos quais, sòmente 70 km
asfaltados, 10 km em Goiás e 60 km no Pará. Já em
1967, a situação apresentava-se com 28.245 km, e
dêstes 1.161 asfaltados. Válido que se ressalte o
impulso ùltimamente dado às rodovias estaduais e
sobretudo nas rodovias federais na região,
destacando-se a Brasília–Belém, Brasília–Cuiabá,
Brasília–Fortaleza, Brasília–Acre, Transamazônica
etc. etc.
Para têrmos uma idéia da evolução econômica
dos reflexos das rodovias construídas no Norte e
Centro-Oeste, vejamos o crescimento do volume de
veículos existentes em 1957. Existiam em tôda a
área, 23.891 veículos, entre carros de passeio,
ônibus, caminhões e caminhonetas. Já em
1967, tínhamos 125.512 veículos circulando e
transportando as riquezas geradas na região.
Senhor Presidente, bem sabemos o quanto no
passado se gastou e se consumiu de recursos
públicos com a colonização dirigida, através do
INIC, sem quaisquer resultados práticos. O
despovoamento do interior, do Norte e Centro-Oeste,
a atrofia econômica possuía por total a grande área,
a salubridade inexistia e por esta razão os índices de
mortalidade alarmavam.
Em 1957, habitavam o Norte e o Centro-Oeste
4.733 mil, 3/4 do território e 7% da população e, em
1967, contava a região com 7.433 mil e 8.500 mil,
em 1970, o que correspondia a 9% da população.
Em 1969, Belém acusava um índice de
11,2 óbitos ao ano por 1.000 habitantes; em 1968,
caia para 7,8 óbitos ao ano por 1.000 habitantes.
Goiânia, que em 1959, acusava 11,4 óbitos por
1.000 habitantes, caía para 6,5 em 1968, o
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que equivale dizer, o mais baixo do Brasil, e
correspondendo a 300% menor do que o índice
verificado em Vitória, no Espírito Santo, onde as
estatísticas acusam 19,7 óbitos por mil habitantes ao
ano.
Sr. Presidente, não tenho em mãos os dados
que determinam isoladamente o crescimento da
participação do Norte e Centro-Oeste na formação
do PNB, e nas exportações, mas pelo crescimento
vegetativo havido no País, poder-se-á verificar o
progresso obtido na última década. Vejamos:
Tomando por base o ano de 1949, com o
número índice 100, chegamos a 1957, com o número
índice de 164,9, atingindo 282,4 em 1967.
Quanto às exportações, as estatísticas
acusam cifras mais que auspiciosas: em 1960, as
nossas exportações foram de US$ 1.268.772.000 e,
em 1970, atingimos a importância de US$
2.738.900.000.
O extraordinário crescimento das nossas
exportações crescerá de importância se verificarmos
que êle é fruto de um planejamento, de uma política
iniciada a partir de 1964, cujos efeitos só se fizeram
sentir nos últimos três anos. Isto porque, em 1967, o
nível das exportações vinha-se mantendo oscilante
na faixa de 1,5 bilhão de dólares. E mais,
multiplicamos as nossas exportações numa fase em
que decresce o índice de todos os países provedores
de produtos primários. O mais notável e importante,
talvez para o Brasil, foi o fato de elevarmos de 151
em 1966 para 454 milhões de dólares em 1970 as
nossas exportações de manufaturados.
Sr. Presidente, retratando com muita
propriedade e técnica o crescimento das exportações
brasileiras, transcrevo aqui um trecho de um trabalho
publicado no número 1 da revista Comércio Exterior,
págs. 13 e 14.

(Interrompendo a leitura.)
Não sei se é do conhecimento da Casa, mas o
nosso Itamarati, graças a Deus, por um trabalho ali
iniciado pelo eminente homem público e grande
financista, hoje nosso Colega, Dr. José de
Magalhães Pinto, como que se reencontrou. Através
da gestão extraordinária de S. Ex.ª o Ministro Mário
Gibson Alves Barboza, o Ministério das Relações
Exteriores lançou a revista Comércio Exterior, obra
que deve ser apreciada por todos nós, por todos que
amam o Brasil e se preocupam realmente com os
interêsses do País. O Ministério das Relações
Exteriores capacitou-se de que sua missão maior, no
mundo moderno, é procurar vender cada vez mais e
melhor os nossos produtos no exterior. Com o
lançamento dessa revista, com essa fonte
extraordinária de informações àqueles interessados
nas nossas exportações, sem dúvida, o Ministério
das Relações Exteriores dá um grande passo à
frente.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em
aproveitando o ensejo, ao transcrever em nossa fala
de hoje trecho ali publicado, espero demonstrar a
Vossas Excelências o extraordinário trabalho que
vem sendo realizado pelo nosso Ministério das
Relações Exteriores.
Diz o articulista:
(Lendo.)
"Com a impossibilidade de prosseguir
indefinidamente a compressão de importações, criase, em decorrência da estagnação das receitas de
exportação, um estrangulamento do setor externo
que, não sendo solucionado, conduz a economia
ao endividamento externo ou à estagnação do
crescimento.
Esta situação parece ter sido atingida no Brasil
em 1963, quando, após três anos consecutivos
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de deficits na balança comercial (US$ 511 milhões,
em 1960/62) e de aumento do endividamento
externo, o ritmo de crescimento da economia
reduziu-se de 10,3% em 1961 para 1,5% em 1963,
2,9% em 1964 e 2,7% em 1965, o que, em têrmos
per capita, indica uma diminuição de renda. No
período 1960/66, o índice médio anual de
crescimento econômico brasileiro se reduz a 4,3%,
inferior à média latino-americana de 4,9%, e à dos
países subdesenvolvidos, que foi de 4,4%.
Configura-se, a partir de 1964, a necessidade
de superar o problema do estrangulamento externo
da economia. Inicialmente, o problema é enfrentado
pela compressão adicional das importações,
decorrentes das restrições fiscais e monetárias de
combate à inflação. Em 1964 e 1965 as importações
brasileiras somam, respectivamente, em milhares de
dólares, 1.214 e 1.096, certamente um dos níveis
mais baixos dos anos recentes. Ao mesmo tempo,
entre 1964 e 1967, as exportações mostravam
tendência à recuperação, com um ritmo de
crescimento de 5,2% ao ano.
A experiência brasileira a partir de 1968 revela
a atribuição de um papel dinâmico ao comércio
exterior, encarado agora não apenas em relação às
importações, mas também particularmente em
relação ao aproveitamento das potencialidades do
setor de exportações.
Em 1968, 1969 e 1970 as exportações
brasileiras atingem de US$ 1,8, 2,3 e 2,7 milhões.
Esta expansão representa uma taxa média anual
de crescimento de 22,5%, resultado considerado
espetacular em comparação com a taxa média

anual de 13% entre 1966 e 1970 e com a taxa
anteriormente citada, de 0,9% no período 1950-68. O
que é mais indicativo, contudo, é a comparação com
a taxa de crescimento das exportações dos países
desenvolvidos que, entre 1968 e 1970, foi de 17,7%,
com as dos países em desenvolvimento, que, no
mesmo período, foi de cêrca de 10% . E com a da
América Latina, como um todo, que ficou no nível
insatisfatório de 7,6%".
Vale dizer, Sr. Presidente, as nossas
exportações, de acôrdo com os índices verificados,
tiveram aumento nos 3 últimos anos da ordem de
300% em relação a tôda a América Latina.
No desfecho do meu discurso trago tôdas as
razões em que fundei minha rebelião contra os
insultos do Sr. Eugênio Gudin e, nessas condições,
fundando-me, como vou a essa altura, àquilo que
justificou muitas e milhares de vêzes a implantação
da capital aqui, no planalto central.
Como se vê, Senhor Presidente, sòmente nos
poucos ângulos examinados, permiti-nos afirmar que
multiplicamos em poucos anos, realizamos o "milagre
brasileiro", fizemos uma grande infra-estrutura, criamos
uma nova estrutura, e a cada momento vamos
humanizando-a, colocando-a a serviço de nossa gente.
Até mesmo os derrotistas, os mais
empedernidos adversários do progresso brasileiro,
estão sendo forçados a curvarem-se ante o nosso
desenvolvimento. Sabem êles, como o sabemos
todos, o realizado até aqui deve ser encarado como
a fase da semeadura, e que a época da colheita não
tarda. As obras em andamento, o que está em
execução, tais como a abertura e a pavimentação
das novas rodovias, o povoamento e a colonização
por elas provocadas, a exploração dos recur-
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sos minerais, a exploração da navegabilidade dos
muitos milhares de quilômetros dos nossos rios, a
energização, a exploração das possibilidades
hidroelétricas, enfim, só a exploração racional do
nôvo distrito mineral que é a serra dos Carajás,
bastaria para assegurar-nos para as gerações
futuras a certeza de um Brasil melhor.
Senhor Presidente, o realizado até aqui, o que
vem sendo feito e ultimado, entendo eu, torna-se
irrelevante se comparado à maior conquista da
Nação brasileira neste final de século. Refiro-me à
fôrça propulsora da consciência motivadora, que
impulsiona a alma da nacionalidade, do despertar do
povo brasileiro, que saindo da letargia, despertando
e abandonando o sono do "berço esplêndido"
abdicando as delicias das nossas praias em busca
de soluções bem brasileiras, procuramos e
encontramos, no interior do nosso território, os meios
de subsistirmos com dignidade com grandeza.
O mais; importante, Senhor Presidente, é a
voluntariedade com que as gerações atuais vêm se
dispondo a contribuir, a dar um pouco de si na
consecução dos objetivos nacionais, conscientes que
estamos de que nenhum povo ou país se fêz
verdadeiramente grande sem que houvesse
sacrifícios e renúncias em favor do futuro.
Estamos ciosos do quanto foi feito, dos
resultados, e do quanto nos resta a fazer.
A quebra dos "tabus" criados, a maioria,
das vêzes, pelos traidores e incapazes. O
arrebentar das peias e grilhões dos interêsses
egoístas contrariados. O superar da "corredeira
contrária" do subdesenvolvimento e o promover
da demarragem do nosso progresso têm exigido
enormes sacrifícios de nossa gente e, no entanto, te-

nho a tranqüilidade, haurida dos contatos com o
nosso povo, que o brasileiro amadureceu e decidiu
fazer do Brasil uma grande potência, e disposto está,
por isso, a pagar o preço que a pátria exigir.
Cabe pois, Senhor Presidente, às lideranças,
aos nossos dirigentes, ao congressista e ao
Executivo, coordenar, liderar e conduzir o mais que
benfazejo impulso e tudo fazer para não desperdiçálo, não permitindo, mesmo de longe, a frustração
nacional, que significaria o retôrno à desesperança
do passado, à época do "deixa ficar como está, para
ver como é que fica."
A luta contra a inflação deve ser exercida, e
vem sendo feita, tendo por diretriz a valorização da
moeda, mas em têrmos reais de produtividade e não,
simplòriamente, em base de uma fictícia valorização,
como pretendeu o Sr. Gudin e como foi feita em
governos passados.
As obras de infra-estrutura sócioeconômica
devem ser atacadas, procurando-se sempre a meta de
valorização do recurso humano, que, em última análise,
é o próprio consumidor. Daí os projetos impactos que
vêm sendo lançados pelos Governos Revolucionários,
livres que estão das pressões da antiga metrópole.
Estas as razões dos ranços do Sr. Gudin
contra Brasília, por ter sido o berço e o veículo
das decisões que estão libertando o Brasil do
subdesenvolvimento.
Senhor Presidente, seria quase que trazer o
óbvio ao debate, seria como que perquirir quanto
ao sexo dos anjos, a esta altura examinar
as causas, as razões maiores que determinaram a
interiorização da Capital da República para
o Planalto Central. Contudo, por respeito ao
prestigio da imprensa junto à opinião pública e re-
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ceioso de que grande seja ainda o número dos que
lêem e levam a sério as descabidas afirmações do
Sr. Gudin, quanto a Brasília, façamos um rápido
recuo histórico.
O primeiro registro histórico quanto à
interiorizarão data dos Inconfidentes.
Logo após, vem a recomendação de José
Bonifácio aos Deputados brasileiros junto à Côrte de
Lisboa.
O Visconde de Pôrto Seguro, recomendando a
colocação da Capital no Planalto, para que daqui
baixassem as ordens, como baixam as águas para
todos os recantos da Pátria. Note-se que, em 1877, a
Francisco Varnhagem já não preocupavam as
alegações de "bombardeios". do Sr. Gudin. Pensavase em estradas, em equidistância, em posse efetiva
do território e na unidade da federação.
Os constituintes de 1891, preocupados em
resolver o problema da interiorização, estabelecemna no art. 3º da Constituição Republicana.
Os juristas mais respeitáveis entendiam-na
imperativa. Vejamos:
O monumental Carlos Maximiliano escreveu:
"No Brasil, a grande cidade que serve de Capital do
País faz pressão sobre o Congresso por meio da
imprensa, dos meetings, dos aplausos das galerias,
indo às vêzes a população até às vaias, à ameaça e
ao tumulto. Ora, os Deputados e os Senadores
representam a Nação. É possível que, traduzindo
o
pensamento
conservador
dos
seus
eleitores, contrariem, profundamente, as aspirações
e também os interêsses dos habitantes da
Metrópole Cosmopolita, grande porto do mar,
de população adventícia, dominada, no alto
comércio e nos bancos, por estrangeiros e dêles
também composta a côrte dos desocupados
e desordeiros que constituem a clientela
permanente de todos os agitadores." Prossegue

Maximiliano: "Isto tem feito mal enorme às finanças
nacionais; impressiona-se o Congresso com a
opinião da Capital, treme diante da imprensa, por
sua vez também forçada a agradar as paixões
dominantes para ter circulação remunerada e
decreta com freqüência deploráveis medidas de
favor a operários do Estado, obras adiáveis e
dispendiosas, dia a dia onerando os compromissos
do Tesouro."
Epitácio Pessoa, como jurista e como exPresidente, foi além, determinou e conseguiu,
através do Decreto Legislativo nº 4.484, o
lançamento da pedra fundamental da nova Capital
no Planalto, em comemoração ao centenário da
Independência, em 7-9-22.
Em tôdas as Constituições e reformas, foram
mantidas as disposições mudancistas, até a sua
consumação.
Os intelectuais mais eminentes, através da
palavra, ou escrevendo, defendiam a idéia da
atualidade: Vejamos a grande Rachel de Queiroz,
cuja visão e amor à verdade ninguém até aqui ousou
discutir ou pôr em dúvidas, ouçamos da brava e
patriota jornalista e escritora nordestina, com o que
irei pôr a "pá de cal" nos argumentos "dos piores
cegos, aquêles que não querem enxergar".
O título do artigo é: "Capital Nova – Brasil Nôvo"
"O Executivo e sua legião de servidores. O
Judiciário e todos os seus sacerdotes, do Ministro do
Supremo ao meirinho. Todos os Ministros e todos os
seus Ministérios e as suas candelárias. A direção
suprema das, Fôrças Armadas e os seus
Estados-Maiores. Senadores, Deputados, junto
com o complexo legislativo em massa. E os
tubarões, os banqueiros, os negocistas, a fauna
inumerável dos que vivem à sombra do poder,
da advocacia administrativa, das bênçãos oficiais.
Tudo de mala na cabeça, tudo de muda, tu-
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do abrindo estrada, comprando lote, construindo
casa, loja e apartamento no Planalto Central! Só
vaga para carro, quantas iremos ter na Esplanada? E
quanto carro de menos, destravancando as ruas? E
quanto palácio vazio para instalar os serviços do
Govêrno carioca que, como bom dono de casa, é o
pior agasalhado, e vive em quartos emprestados?
Creio que não há nenhum outro assunto a
respeito do qual se note tal unanimidade de
concordância no coração dos brasileiros: a mudança
da Capital. Muito difícil é encontrar argumentos para
discordar. Sim, esta cidade balneária, desta cidade
de prazer (que ora, por artes do diabo, é mais cidade
de perigo e de sofrimento), desta cidade de turismo,
tirar a capital administrativa e os serviços oficiais.
Arrancar de junto às tentações do Rio a gente que
tem obrigação de trabalhar e que, entre o
divertimento e o transporte, sobra-lhe tão pouco
tempo para o dedicar ao bem público. Desassociar o
binômio!' "Rio-e-emprêgo", ou "Rio-e-pôsto-político",
que é o sonho dourado de todo burocrata e de todo
político deste País.
Lá no centro do Planalto, no próprio coração
geográfico do Brasil, naqueles campos de Goiás, tão
belos, tão ricos, tão despovoados ainda, erguer uma
cidade nova, uma espécie de santuário do Govêrno,
destinada especialmente a essas atividades políticas
cujo prestígio a leviandade carioca desgastou:
uma cidade puramente administrativa, uma
cidade funcional para o Govêrno. De dentro do
Brasil, não daqui, de fora, os país da
Pátria hão de ter outra consciência da nossa
pobreza, do nosso desmesurado tamanho,
dos nossos aflitivos problemas. Lá, talvez, os
governantes aprendam a ser pessímistas, pois
o pessimismo é virtude excelente para quem tem

responsabilidade, e em vez de cômodo e indolente
ufanismo; passem a enxergar as deficiências, os males,
as necessidades inadiáveis. De dentro do Brasil e não
fora dos muros, nesta beira de praia que a Serra do Mar
isola tão completamente. E o Brasil não são estas areias
amáveis, nem êste mar, nem esta paisagem de baía; o
Brasil é lá dentro, no São Francisco e no Araguaia, nas
águas paradas que enxarcam a planície amazônica;
Brasil é pampa, é carrasco, é pantanal; Brasil é Minas
Gerais, Pará, é Maranhão. Brasil, só o que não é, é
Copacabana e Arpoador. Brasil é sêca, é enchente do
Amazonas, é geada no café, é aftosa no gado; é
esperança de petróleo, é mina de carvão, é minério de
ferro, é garimpo de diamante, é açude, é floresta a
plantar, é roçado de algodão e milho. Brasil é fábrica, é
monjolo, é vaqueiro, é peão, é rendeira e apanhadeira
de café. Brasil é tanta coisa e tanta gente: professôras,
padres, índios, caboclos, emigrantes, negros. Mas os
comedores de lótus daqui do Rio, esquecidos muita vez
de onde nasceram, pensam que o Brasil é só isto –
começa na Barra da Tijuca e acaba em Cascadura.
Perdem a perspectiva, perdem o contato, o pouco que
sabem é memória meio esquecida ou informação de
ouvir dizer:
Não sei como é que êsses homens que
põem sua ambição na vida pública ainda não
compreenderam que associar o seu nome à
mudança da Capital será escrever êsse nome em
caixas altas nas melhores páginas da História do
Brasil. Êles que inauguram dez vêzes o mesmo
edifício, que semeiam por aí verdadeiro cemitério de
pedras fundamentais, que disputam as paredes dos
monumentos a fim de aporem a sua plaquinha (vide
por exemplo a guerra das placas no Monumento
Rodoviário), como é que cada um não entende a
consagração suprema que será fazer, não uma es-
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tátua, não uma rua, mas uma cidade, para seu
monumento. Uma "urbs" inteira tê-lo como pai e
fundador? Poderíamos mesmo prometer que
daríamos o seu nome à cidade futura; não custaria
nada, afinal de contas, seria até um prêmio justo.
Quando penso nos benefícios da Capital nova,
nas estradas, nos trilhos – meu Deus, os trens e os
trilhos, máquinas apitando, mercadoria embarcando,
cidades nascendo à beira da linha, campos de
aviação, hospitais, escolas, fábricas –, quando penso
nisso tudo, me dá até vontade de chorar. Tanto por
fazer e ninguém aceitando a tarefa. Será que êsses
homens não compreendem que só levando a
Capital para o Planalto completarão a aventura
do Anhanguera, oficializarão as conquistas do
bandeirante, tornarão posse do Brasil?"
Senhor Presidente, não bastassem os
argumentos até aqui expostos para provar quão
absurdas são as assertivas do Sr. Gudin; por
acréscimo poderíamos lembrar a intranqüilidade que
reinava nos meios civis e militares quanto à cobiça
internacional sôbre a Amazônia brasileira, até então
totalmente abandonada pelo Poder Central do Brasil,
e, neste ponto, crer que nem mesmo o mais
insensível dos brasileiros negará a Brasília a
condição de trampolim e base para a conquista
efetiva que vimos ali realizando: tínhamos 7% da
população ocupando mais 2/3 do território, e esta
sem vias de comunicação, completamente isolada e
esquecida do restante do País.
Os
recursos
públicos
concentrados
e
totalmente
aplicados
na
região
Centro-Sul e antigo Distrito Federal, em virtude
da pressão exercida sôbre os governantes na
antiga metrópole, criou no interior a convicção que se

elegia um Presidente da República para no final vir êle a
ser um generoso Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
Quando no Ministério da Fazenda, o Dr. José
Maria Alkmim indicava e denunciava as distorções
encontradas, entre tantas, o fato de que o Banco do
Brasil, em 1955, emprestara mais dinheiro no antigo
Distrito Federal do que aquilo que aplicara em todo o
Norte-Nordeste e Centro-Oeste somados juntos. Neste
ponto invertiam os fatôres: 5% da população
desfrutando os benefícios, as regalias e os privilégios,
fruto do esfôrço e sacrifício dos restantes 95%
da população. Em 1955, 60% da população
econômicamente ativa e que trabalhava no interior, em
atividades primárias, extrativismo e agropecuária,
produziu pouco mais de 1/4 do Produto Nacional Bruto,
cêrca de 60 bilhões de cruzeiros, contribuindo com
98% no total das exportações; as atividades
secundárias, ocupando 14% da fôrça-trabalho,
produziram cêrca de 20% do P.N. B., próximo de 40
bilhões, e 26% ocupados no terciário auferiram 50%
do P.N.B., ou seja, cifra superior a 100 bilhões.
Desprezávamos o interior, as atividades primárias que
eram, como vimos, a nossa total fonte de divisas.
Senhor Presidente, vejamos um indicador, a
arrecadação de impostos no Brasil de então, para
têrmos uma idéia global das razões que exigiram a
interiorização da Capital Federal.
O Norte, que em 1939 contribuía com 1,4% do
lmpôsto de Consumo, caía para 0,7% em 1954, no
Impôsto de Renda, em 1939, 1,8%, e em 1954 caía
para 1,1%.
O Nordeste, que em 1939, pagava 5,8%, em
1954 contribuía tão-sòmente com 3,8%.
O
Centro-Oeste,
que
em
1939
contribuía com 0,3% no Impôsto de Con-
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sumo, em 1954 perdia 50% da sua capacidade, isto
é, pagou sòmente 0,2%.
Vejamos a questão por outro ângulo, para
concluirmos o quão desastratrado e perigoso à
unidade nacional seria se permanecesse a Capital
Federal no Rio de Janeiro:
Arrecadação – Brasil
Impôsto de Consumo em 1954
São Paulo – 7.300 milhões .........................
Distrito Federal (antigo) – 3.100 milhões ....
Demais Unidades – 4.100 milhões .............
Impôsto de Renda também em 1954
São Paulo – 6.470 milhões .........................
Distrito Federal (antigo) – 4.770 milhões ....
Demais Unidades – 4.090 milhões .............

%
50,21
21,47
28,32
42,15
31,10
26,75

Aí estão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as
razões porque entendo Brasília, mesmo com os
descaminhos e desatinos havidos na sua edificação,
como centro propulsor da conquista da Amazônia, do
desenvolvimento e do respeito internacional, e ainda
as razões da minha intolerância para com as idéias
do Sr. Eugênio Gudin.
Estas, Senhor Presidente, as minhas palavras
nesta oportunidade encaminhando anexo ao meu
pronunciamento, para publicação, o inteiro teor da
mais que tristemente famosa Instrução 113 da
SUMOC, para conhecimento daqueles que não a
conhecem, senão através dos seus maléficos efeitos.
INSTRUÇÃO 113
O Conselho da Superintendência da Moeda
e do Crédito, considerando a necessidade
de simplificar a regulamentação sôbre o
licenciamento de importações que independem
de cobertura cambial, bem como as vanta-

gens da criação de um clima favorável para os
investimentos de capitais estrangeiros no País,
resolve nos têrmos da Lei nº 2.145, de 29 de
dezembro de 1963, e de conformidade com o art. 6º
do Decreto-lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945,
baixar as seguintes instruções:
Do licenciamento de importações que
independam de cobertura cambial.
1º) – A Carteira de Comércio Exterior
(CACEX) poderá emitir. "licenças de importação sem
cobertura
cambial",
que
correspondam
a
investimentos estrangeiros no País, para conjuntos
de equipamentos ou, em casos excepcionais, para
equipamentos destinados a complementação ou
aperfeiçoamentos dos conjuntos já existentes,
quando o Diretor da Carteira dispuser de suficientes
elementos de convicção de que não será realizado
pagamento em divisas correspondentes ao valor
dessas importações.
2º) O investidor apresentará prova de que,
efetivamente, dispõe no exterior dos equipamentos a
serem importados ou de recursos para seu
pagamento. Esta prova será feita:
a) se os recursos ou equipamentos provierem
de país com qual o Brasil mantenha convênio de
pagamentos, por declaração do Banco ou
órgão executor do convênio, que contenha
autorização expressa de dispensa de pagamento de
seu valor;
b) se os recursos ou equipamentos provierem
de país de moeda de livre curso internacional, por
declaração de banco idôneo, a juízo do Banco do
Brasil S.A. Nesta hipótese, a prova poderá ser
dispensada pela CACEX, se a idoneidade e o vulto
da emprêsa investidora tornarem óbvia a existência
de tais recursos.

– 174 –
3º) Antes da emissão das licenças, deverá ser
apresentada declaração de compromisso do
investidor e, se fôr o caso, da emprêsa nacional, em
que irá ser feito o investimento, de que:
a) os equipamentos licenciados serão
incorporados ao Ativo da emprêsa nacional ou da
filial do investidor no Brasil, sem contrapartida no
Passivo exigível;
b) a emprêsa em que fôr realizado o investimento
ou a filial não efetuará pagamento ao exterior,
correspondente ao valor dos equipamentos importados;
c) os equipamentos permanecerão no Ativo da
emprêsa ou filial pelo prazo correspondente à sua
utilização normal.
A declaração e compromisso de que trata o
presente item conterá o reconhecimento expresso de
que a sua inobservância será considerada, para
todos os efeitos, como infringente do disposto no art.
11 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953,
ficando sujeito o infrator ás sanções correspondentes
e obrigando-se os interessados, nesse caso, ao
pagamento dos ágios que seriam exigíveis, caso a
importação não se tivesse realizado sem cobertura
cambial.
4º) A Carteira de Comércio Exterior ouvirá o
Conselho da Superintendência da Moeda e do
Crédito, caso o conjunto de equipamentos se destine
a produção de artigos classificados nas 4ª, e 5ª
categorias, de importação e que sejam notòriamente
supérfluos para a economia do País.
Do financiamento do exterior a emprêsas
brasileiras.
5º) A Carteira de Comércio Exterior (CACEX)
poderá licenciar, a favor de emprêsas brasileiras,
a importação de conjuntos de equipamentos

financiados no exterior, atendidas as seguintes
condições:
a) os conjuntos de equipamentos devem
destinar-se a produção de artigos classificados nas
1ª, 2ª e 3ª categorias de importação. Nos demais
casos, a Carteira ouvirá o Conselho da
Superintendência da Moeda do Crédito, sôbre a
essencialidade do produto, tendo em vista os
critérios propostos pelo Conselho Nacional de
Economia;
b) nenhuma prestação anual do pagamento
será superior a 20% (vinte por cento) do valor do
financiamento.
6º) A Carteira de Câmbio poderá conceder aos
beneficiários dos financiamentos, câmbio à taxa
oficial para o reembôlso a que se refere, a letra b
supra, mediante o pagamento antecipado de uma
sobretaxa que, até ulterior deliberação, é fixada em
Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros) por dólar americano
ou ao equivalente em outras moedas.
O compromisso cambial, por parte da Carteira
dependerá de suas disponibilidades em divisas,
devendo ser destacadas as importâncias que
corresponderem
às
obrigações
que
forem
assumidas.
Poderá, também Carteira de Câmbio permitir
que o pagamento se realize, no todo ou em parte,
pelo mercado, de taxa livre.
7º) Serão considerados, primeiramente, os
investimentos cujos projetos tenham sido submetidos
à apreciação do Govêrno.
8º) Ficam revogados e tornados sem efeito
a Instrução nº 81, de 22 de dezembro de 1953,
e os avisos desta Superintendência, de 22
de dezembro de 1953, 6 e 15 de janeiro e 24 de
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julho de 1954, entrando a presente Instrução em
vigor a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1955. –
Superintendência da Moeda e do Crédito Octávio
Gouveia de Bulhões, Diretor Executivo.
Na certeza e na expectativa de que a nossa
pobre fala, em que pêse ser pobre, envolve assunto
do mais alto interêsse nacional, que é refutar os
insultos do Sr. Eugênio Gudin ao povo brasileiro e a
esta Casa, solicito a V. Ex.ª que determine
considerado lido o restante do nosso discurso,
para que assim possam prosseguir os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):–
V. Ex.ª está atendido.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradecido a
V. Ex.ª.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Lindoso – José Sarney – Milton Cabral –
Paulo Guerra – Heitor Dias – Eurico Rezende –
Gustavo Capanema – Orlando Zancaner.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Na Sessão de 2 do corrente foi aprovado o
Requerimento nº 122, de 1971, do Senhor Senador
Amaral Peixoto, solicitando a constituição de uma
Comissão Externa para representar o Senado na
inauguração da XXIX Exposição Agropecuária e
Industria de Cordeiro e IV Exposição Estadual, a
realizar-se às 15 horas do dia 11 do corrente, no
Parque Raul Veiga.
De
acôrdo
com
as
indicações
das
Lideranças,
designo,
para
compor
a
referida
comissão,
os
Srs.
Senadores

Paulo Tôrres, Vasconcelos Torres e Amaral Peixoto.
Está finda a hora do Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Presentes 33 Srs. Senadores.
Não há número para deliberações.
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer
nº 188, de 1971) do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de
1971 nº 22-B/71, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 77 do Decreto nº 5.083, de 1º de
dezembro de 1926, que "institui o Código de Menores",
de iniciativa do Presidente da República.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro à
discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas, e não
havendo requerimento no sentido de que seja
submetida a votos, à redação final será considerada
definitivamente aprovada, sem votação, nos têrmos
do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 188, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de
1971 (nº 22-B/71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Lei da Câmara nº 15, de 1971, (nº 22-B/71, na Casa de
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origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 77
do Decreto nº 5.083, de 1º de dezembro de 1926,
que institui o Código de Menores.
Sala das Sessões, em 1º de julho de 1971. –
Antônio Carlos, Presidente – José Lindoso, Relator –
Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER
Nº 188, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
15, de 1971 (nº 22-B-71, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. 77 do Decreto nº 5.083, de 1º
de dezembro de 1926, que institui o Código de
Menores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 77 do Decreto nº 5.083, de 1º
de dezembro de 1926, que institui o Código de
Menores, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 77 – A autoridade protetora dos menores
pode emitir, para a proteção e assistência dêstes,
qualquer provimento que, ao seu prudente
arbítrio, parecer conveniente, ficando sujeita à
responsabilidade pelos abusos do poder.
Parágrafo único – Na competência atribuída
neste artigo não se inclui a de reduzir os limites
etários fixados nos certificados de censura de
diversões públicas emitidos pela Censura Federal."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):

de Lei da Câmara nº 19, de 1971 (nº 7-B/71, na Casa
de origem), que dá nova redação aos arts. 4º e 6º da
Lei nº 4.838, de 10 de novembro de 1965, que "cria,
no Ministério da Aeronáutica, o Quadro de OficiaisAviadores da Reserva de 2ª Classe, e dá outras
providências", de iniciativa do Presidente da
República.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Não
tendo
havido
emendas
nem
requerimentos no sentido de que seja submetida a
votos, a redação final é considerada como
definitivamente aprovada, nos têrmos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 189, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de
1971 (nº 7-B/71, na Casa de origem).

Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1971 (nº 7-B/71,
na Casa de origem), que dá nova redação ao item I
da letra b do art. 4º e aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da
Lei nº 4.838, de 10 de novembro de 1965, que cria,
no Ministério da Aeronáutica, o Quadro de OficiaisItem 2
Aviadores da Reserva de 2ª Classe, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em de junho de 1971. –
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim, Relator
em seu Parecer nº 189, de 1971) do Projeto – José Lindoso.
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ANEXO AO PARECER
Nº 189, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
19, de 1971 (nº 7-B/71, na Casa de origem), que dá
nova redação aos arts. 4º e 6º da Lei nº 4.838, de 10
de novembro de 1965, que cria, no Ministério da
Aeronáutica, o Quadro de Oficiais-Aviadores da
Reserva de 2ª Classe, e dá outras providências.

§ 1º – Por necessidade do serviço, e a critério
do Ministro da Aeronáutica, o período de convocação
poderá ser renovado, uma única vez, por mais 1
(um) ano.
§ 2º – No dia imediato ao em que completar 3
(três) anos de convocação, deverá o convocado ser
licenciado, exceto quando estiver sub judice,
hospitalizado ou aguardando reforma. Nos dois
primeiros casos, o licenciamento deverá ocorrer logo
após o desembaraço perante a Justiça ou a alta do
estabelecimento hospitalar.
§ 3º – O período de convocação que exceder
3 (três) anos, por estar o militar sub judice ou
hospitalizado, não será computado como serviço
ativo.
§ 4º – Poderá ser licenciado a qualquer tempo
o Oficial-Aviador da Reserva de Segunda Classe
cuja permanência no serviço ativo da FAB seja
considerada, pelo Ministro da Aeronáutica, nociva à
disciplina ou prejudicial aos interêsses do serviço,
em virtude de faltas cometidas.
§ 5º – Poderá, também, ser licenciado do
serviço ativo, a pedido, o Oficial da Reserva que,
tendo cumprido mais da metade do período de
estágio, requerer ao Ministro da Aeronáutica a sua
desconvocação e obtiver despacho favorável."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 4º e 6º da Lei nº 4.838, de 10
de novembro de 1965, que cria no Ministério da
Aeronáutica o Quadro de Oficiais-Aviadores da
Reserva de 2ª Classe, e dá outras providências,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º – Os militares de que cogita a presente
Lei terão suas promoções reguladas de modo que
respeitem as seguintes disposições:
a)
os
Aspirantes-a-Oficial-Aviador,
as
condições estabelecidas para os Aspirantes-aOficial-Aviador da Ativa;
b) os Segundos-Tenentes, desde que na data
do licenciamento do serviço ativo;
I – tenham servido 3 (três) anos na situação de
convocados;
II – tenham obtido conceito favorável ao
acesso."
"Art. 6º – Os alunos que concluírem o CF.O.A.R/2 e satisfizerem as demais condições
estabelecidas em regulamentos próprios serão
Item 3
declarados Aspirantes-a-Oficial-Aviador da Reserva
de Segunda Classe e convocados, na totalidade ou
Discussão, em turno único, da redação
em parte, para o serviço ativo da Fôrça Aérea final
(oferecida
pela
Comissão
de
Brasileira, por um período de estágio de 2 (dois) Redação em seu Parecer nº 159, de 1971) do
anos.
Projeto de Decreto Legislativo nº 1., de
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1971 (nº 2-B/71, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o Acôrdo Básico de Cooperação Técnica entre
a República Federativa do Brasil e o govêrno do Japão,
firmado em Brasília, a 22 de setembro de 1970".
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem, peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Não tendo havido emendas, nem requerimentos,
no sentido de que seja submetida a votos, a redação
final é considerada como definitivamente aprovada, nos
têrmos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:

ciso I, da Constituição, e eu, .......................................
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 1971
Aprova o Acôrdo Básico de Cooperação
Técnica entre o Govêrno da República Federativa do
Brasil e o Govêrno do Japão, firmado em Brasília, a
22 de setembro de 1970.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Básico de
Cooperação Técnica entre o Govêrno da
PARECER
República Federativa do Brasil e o Govêrno do
Nº 159, DE 1971
Japão, firmado em Brasília, a 22 de setembro de
1970.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 1, vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
de 1971 (nº 2-B/71, na Casa de origem).
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Item 4
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1971 (nº 2B/71, na Casa de origem), que aprova o Acôrdo
Discussão, em 1º turno (apreciação preliminar
Básico de Cooperação Técnica entre a República da constitucionalidade, nos têrmos do art. 297, do
Federativa do Brasil e o govêrno do Japão, firmado Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº
em Brasília, a 22 de setembro de 1970.
26, de 1971, do Senador Vasconcelos Torres, que
Sala das Sessões, 25 de junho de 1971. – "inclui a epilepsia ou disritmia cerebral entre as
José Lindoso, Presidente – Filinto Müller, Relator – doenças especificadas no art. 178 da Lei nº 1.711,
Adalberto Sena.
de 28 de outubro de 1952", tendo:
ANEXO AO PARECER
Nº 159, DE 1971.

PARECER sob nº 157, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
constitucionalidade.
nº 1, de 1971 (nº 2-B/71, na Casa de Origem).
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
Faço
saber
que
o
Congresso uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44, inEstá encerrada.
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A votação fica adiada para a próxima Sessão
Ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Celso Ramos.
O SR. CELSO RAMOS (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, a PETROBRÁS possui atualmente cinco
refinarias em operação.
A Refinaria Landulfo Alves, de Mataripe
(Bahia), com uma capacidade de 65.000 barris
diários, abastece o Nordeste do Brasil.
A Refinaria Duque de Caxias (Rio de Janeiro),
com uma capacidade de 125.000 barris, atende
bàsicamente aos Estados da Guanabara, Rio de
Janeiro e Espírito Santo.
A Refinaria Gabriel Passos (Betim, Minas
Gerais), com 120.000 barris diários, supre o Estado
de Minas Gerais e o Distrito Federal.
A Refinaria Presidente Bernardes (Cubatão –
São Paulo), com 125.000 barris, atende ao Grande
São Paulo.
A Refinaria Alberto Pasqualini (Rio Grande do
Sul), com 60.000 barris, abastece especialmente o
Estado onde se acha localizada.
Em
fase
de
construção,
possui
a
PETROBRÁS a Refinaria do Planalto (Paulina São
Paulo), sua sexta refinaria, que atenderá, com seus
125.000 barris diários, ao interior de São Paulo,
Norte do Paraná, Mato Grosso e Sul de Goiás.
O abastecimento de Santa Catarina e Paraná
se faz atualmente através da Refinaria Alberto
Pasqualini (Rio Grande do Sul) e pela Refinaria
Presidente Bernardes (São Paulo).
Dado
o
crescimento
da
demanda
de
petróleo,
planeja
a
PETROBRÁS,

até 1975, de acôrdo com o seu Plano Nacional de
Derivados, ampliar algumas das refinarias existentes
e construir uma nova na área Paraná–Santa
Catarina, a fim de que a capacidade instalada de
refino
possa
atender
à
expectativa
de
desenvolvimento econômico do País.
Pois bem, agora que a PETROBRÁS está em
busca de um local, na costa meridional do País, para
a instalação de sua sétima refinaria, com capacidade
para 125.000 barris diários, parece-nos chegado o
momento de Santa Catarina.
Já em 1962 êste Estado reivindicava uma
refinaria e nesse sentido dirigia-se ao Presidente da
Emprêsa Estatal, em memorial que eu tive a honra
de assinar na condição de Governador do Estado, no
qual punha tècnicamente os motivos de tal
solicitação.
Santa Catarina perdeu a reivindicação em
favor de São, Paulo e já agora, em 1972, entrará
esta refinaria – denominada Refinaria do Planalto –
em operação.
No instante em que a PETROBRÁS indaga
sôbre a melhor localização para a sua sétima
refinaria, que deverá atender à área Paraná–Santa
Catarina, justamente a que estará mais carente em
1975, justo que nós, os catarinenses, reivindiquemos
a sua localização no território catarinense, eis que
temos efetivamente as melhores condições técnicas,
de construção e distribuição.
O litoral de São Francisco, pela soma de
fatôres favoráveis que apresenta, é o local indicado
para a instalação da sétima refinaria da
PETROBRÁS.
Os recursos naturais e humanos, e a ambiência
técnica e econômica da região, conhecida por
litoral de São Francisco, permitem a instalação de
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uma refinaria com elevados padrões de eficiência e
produtividade, e, bem assim, que sejam restringidos
ao máximo os investimentos marginais do
empreendimento.
Do
ponto
de
vista
dos
mercados
consumidores, é inquestionável a privilegiada
posição de São Francisco.
Do ponto de vista portuário, possui a região o
Pôrto de São Francisco, que reúne as melhores
características entre os portos do Brasil Meridional e
atende às especificações para a moderna navegação
– até de petroleiros de grande tonelagem.
Conta a região com moderno sistema de
comunicações e abundante energia elétrica.
A mão-de-obra será ali arregimentada
facilmente. A região tem uma Faculdade de
Engenharia Operacional (Joinvile) e conta com um
dos melhores contingentes de mão-de-obra semiespecializada.
O operariado não qualificado será obtido a
baixo custo, eis que já existe em abundância na
própria região o que representa aspecto importante
tendo em vista principalmente os serviços auxiliares
da refinaria.
A captação de água para grandes projetos
industriais é fácil nos mananciais existentes nas
cercanias.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte, nobre Senador Celso Ramos?
O SR. CELSO RAMOS: – Com todo o prazer.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Desejo
solidarizar-me com V. Ex.ª, no momento em que
transmite, da tribuna do Senado, uma das mais
legítimas aspirações de nosso Estado, qual seja a
localização de nova refinaria de petróleo da
PETROBRÁS em terras catarinenses. E V. Ex.ª,
nobre Senador Celso Ramos, o faz com a auto-

ridade de quem subscreveu memorial primeiro,
solicitando essa medida. V. Ex.ª alinhou em seu
discurso uma série de fatôres que estão a indicar o
acêrto da medida, a localização dessa refinaria no
litoral norte do nosso Estado. Ainda agora dois
navios hidrográficos do Ministério da Marinha
encontram-se em São Francisco, realizando
trabalhos de melhoramento e de modernização da
barra e do canal de acesso. Dentro de poucos dias, a
draga Rio de Janeiro, que está concluindo os
trabalhos no pôrto de Itajaí, deverá ser transferida
para São Francisco, e, assim, melhorar, ainda mais,
as excepcionais condições naturais dêsse pôrto.
Quero, pois, apresentar a V. Ex.ª a minha
solidariedade
e
os
meus
aplausos
pelo
pronunciamento oportuno que faz da tribuna do
Senado.
O SR. CELSO RAMOS: – Agradeço o aparte
do meu eminente companheiro de Bancada, aparte
que, por certo, virá valorizar mais o meu
pronunciamento.
(Retomando a leitura.)
É a mais favorável, a situação dos transportes
rodoviário e ferroviário da região São Francisco do
Sul, com a nova BR-101 (Curitiba–Florianópolis–
Pôrto Alegre) e a SC-21 (São Francisco do Sul–
Joinvile–Pôrto União), se constitui num importante
eixo rodoviário de irradiação.
Tôdas essas condições, que a oportunidade
não me permite analisar com maior profundidade,
dão-nos a convicção de que as razões técnicas e
econômicas não oferecem outra alternativa.
Do ponto de vista político e social, estaremos
revitalizando expressiva área de Santa Catarina.
São Francisco do Sul e adjacências não têm
muitas opções, senão a de seguir a sua vocação
natural para empreendimentos que absorvam a
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sua potencialidade natural, tal como a refinaria que
ora se apresenta. Faltou a esta área do Brasil até
hoje o estímulo da presença de um grande
empreendimento federal.
A oportunidade, que se apresenta agora, não
pode ser perdida pelo litoral de São Francisco, sob
pena de se ver condenado irremediàvelmente à
marginalização do desenvolvimento nacional. Não
pode ser perdida também pelo Brasil, que encontra
ali reunidas tôdas as condições necessárias a
permitir a construção e a operação de
empreendimento tão importante para o crescimento
e a segurança dêste País.
Isso tudo nos leva a crer que a alta
administração da PETROBRÁS haverá por
reconhecer o litoral de São Francisco como o local
indicado para a instalação da sua sétima refinaria.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
anos encontrava-me em Salvador, quando nos deu a
honra de mais uma visita à Bahia êsse admirável
homem público que é Irineu Bornhausen. E nas visitas
que fiz a vários pontos da cidade com o exGovernador de Santa Catarina, tive oportunidade de
levar S. Ex.ª ao Teatro Castro Alves, em cujo foyer
Lula Cardoso Aires realizava uma exposição. Quando
me encontrava com Irineu Bornhausen percorrendo os
quadros do grande pintor pernambucano, S. Ex.ª
notou que uma môça se demorava diante de uma
das telas. E voltando-se para mim, disse: "Tenho
a impressão de que aquela môça é de Santa
Catarina." Era, realmente. Dirigiu-se até ela e pergun-

tou-lhe o que fazia ali. E ela lhe respondeu: "Como
o Senhor sabe, eu estudo Belas-Artes lá no nosso
Estado. Mas, vim conhecer a Bahia e, de tal
maneira, fui dominada pelo espírito de Arte que há
na velha Capital do Brasil, que me transferi para
aqui."
Realmente, Sr. Presidente, Salvador tem tudo
para ser, de fato, a verdadeira Capital da Arte no
Brasil.
As construções que vêm da criação do Brasil,
as igrejas, os santuários feitos por homens simples
da terra, tudo isso foi impregnando a cidade de um
gôsto artístico, de um estímulo pela Arte que, ainda
no Império, era fundada a Escola de Belas-Artes da
Bahia.
E, daí para cá, Salvador continua a ser um
celeiro, um campo admirável para o trabalho dos
grandes artistas.
Quando Caribé, o argentino Caribé, vindo de
Buenos Aires para o Rio de Janeiro, como paginador
da Última Hora, teve oportunidade de conhecer a
Bahia, de lá não saiu mais, transformando-se no
grande artista que é.
De outra feita, encontrei-me com aquêle
marinheiro paisagista principalmente de marinhas –
que era Pancetti. Êle me disse também: "Nunca
pensei encontrar o que encontrei na Bahia. – o
material e o espírito para a realização dos meus
trabalhos." Muitas de suas telas são dedicadas
principalmente à tonalidade do mar da Bahia – e não
digo isso por bairrismo – tonalidade tôda especial, de
um verde diferente dos outros verdes.
A Bahia é, assim, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, êste cenário que fêz com que o único
filme brasileiro premiado tivesse sido realizado na
Bahia – "O Pagador de Promessas".
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Então, nós temos na Bahia, desde muitos
anos, artistas privilegiados. Já não quero me referir
aos nomes hoje mortos, como os de Perciliano Silva,
o homem dos interiores de igreja, e Mendonça Filho,
para me ater aos mais novos, aos que ainda atuam
em Salvador.
Pois bem, Sr. Presidente, um dêstes
grandes artistas da Bahia, da moderna geração
de
artistas
daquele
Estado,
acaba
de
desaparecer: Genaro Carvalho. Filho de um pintor
de parede, acostumou-se, de cedo, a manejar a
tinta e o pincel. Contava mesmo, êle, que o pai,
um dia, o encontrou com o pincel, rabiscando
qualquer coisa, e lhe perguntou: "O que é isso?"
– Respondeu: "É a ilha de Itaparica." Era o gôsto
que vinha no sangue do menino, do filho de um
pintor de parede, para as artes plásticas. Genaro
Carvalho, daí em diante, não se afastaria do
pincel.
Quando enveredou pelo trabalho de
tecelagem, que o consagrou, tinha uma mágoa, que
cansou de revelar aos íntimos: lamentava que o
pintor, que êle era, tivesse ficado abaixo do homem
dos painéis ali.
É verdade que os painéis de Genaro, de início,
eram pinturas suas, depois transferidas para tela,
onde as suas tecedeiras faziam ou completavam o
seu trabalho.
Certa feita, um grande teceleiro francês,
passando por Salvador, viu, num dos hotéis da
Bahia, uma tela de Genaro. Perguntou de quem era
a tela; responderam-lhe que era de um artista
baiano.
Êsse artista francês, já consagrado, fêz tudo
para que Genaro o acompanhasse e fôsse trabalhar
na França. Genaro não quis; fêz questão de ficar na
Bahia, e, dali, irradiar seu talento artístico.

O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Permite-me
V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não, Senador
Antônio Fernandes.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – V. Ex.ª tem
tôda a razão. Perde a Bahia famoso artista plástico e
tapeceiro, com a morte de Genaro Carvalho.
Representa sensível perda também para a arte
brasileira. Genaro foi sempre considerado um grande
mestre tapeceiro; seus tapêtes, conhecidos e
disputados em todo o País, retratavam o seu talento
e o seu gênio criador. Sua morte abre um vazio em
nosso Estado, pois era uma das glórias das artes
baianas. Permita V. Ex.ª juntar ao seu
pronunciamento a renovação de pesar à família
enlutada, rendendo também uma homenagem ao
grande artista desaparecido.
O SR. RUY SANTOS: – Obrigado a V. Ex.ª
eminente Colega.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Nobre Senador
Ruy Santos, a Liderança do MDB, eventualmente
sob a minha guarda, acompanha V. Ex.ª nessa
manifestação de solidariedade cristã ao grande
morto, ao artista Genaro Carvalho, que a Bahia
acaba de perder. Genaro, cujo nome e cuja obra
ultrapassaram as fronteiras do seu Estado, chegou
também à Guanabara, que tenho a honra de
representar, onde êle era muito admirado. A V. Ex.ª,
também a nossa solidariedade.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado
a V. Ex.ª. Mas não ficou só na Guanabara e
nem ficou no Brasil, Sr. Presidente e Srs.
Senadores; a arte de Genaro chegou à Europa,
onde teve oportunidade de realizar um curso
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com a Bôlsa que lhe foi concedida por uma
instituição francesa. E chegou a outros países,
Genaro sempre consagrado como um grande
artista. Depois de passar para os seus tapêtes e os
seus painéis as coisas típicas da Bahia, por último
achou de retratar e de fixar o que nós temos de
precioso, que é a mulata baiana. E a última
exposição que fêz na Guanabara foi justamente
calcada em tipos da mulata da velha Terra de
Salvador.
Genaro, que era um hipertenso, esgotado pelo
trabalho e martirizado por críticas por vêzes injustas,
retornou a Salvador, de avião, contra seu hábito,
porque não gostava de viajar dêsse modo.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Sr. Senador Ruy
Santos, V. Ex.ª presta, neste instante, uma
homenagem não só da Bahia mas do Brasil, a um
dos grandes artistas dêste País. Genaro foi a
expressão máxima das artes plásticas da Bahia, de
suas cores, da Bahia mágica, seus temas humanos,
todos êles retratados em seus desenhos e em seus
motivos, nas suas tapeçarias, nos seus quadros.
Compreendo a extensão da perda que a Bahia
acaba de sofrer. Mas não só a Bahia; podemos
extrapolar, porque a morte de Genaro constitui perda
extraordinária para a arte brasileira. Genaro morre
ainda no vigor da sua criação artística, ainda
procurando inventar formas, experimentar figuras,
buscar caminhos novos para a sua arte. É um artista,
sim, que morre em pleno vigor da sua criação. Seus
tapêtes – e é lugar comum repetir-se aqui, neste
instante, que êle foi o criador da tapeçaria no Brasil –
guardam, além das suas cores, da sua temática e
da sua composição plástica e do cuidado do seu

artesanato, muito da cultura brasileira no que ela tem
aquém dos homens e além das formas. Dizem, e V.
Ex.ª acaba de tentar examinar êsse tema que
Genaro morreu com um saibo de amargura, pelas
críticas feitas a sua última experiência – as mulatas,
as suas mulatas, que foram os últimos trabalhos que
pintou. Verdade ou lenda, desejo, neste instante,
prestar um depoimento, nesta Casa, em sua
memória: Vi êsses quadros e a mim me pareceu que
êle buscava um caminho mais alto nas suas artes,
em que procurava reinventar a mulata, tema místico
e mítico para nós, brasileiros, e sobretudo para os
baianos. Acho mesmo que se êle morreu com êsse
saibo de amargura, pelas críticas feitas a seus
trabalhos, será redimido, redimido pelo que a sua
obra contém no seu todo, como uma linha sem
curvas, na unidade da sua arte, do seu talento,
talento que ficará permanentemente na história da
arte brasileira como um dos seus pontos mais altos.
Assim, seria pouco que nós apenas disséssemos
que é a Bahia que perde Genaro e não
afirmássemos que é o Brasil que perde um dos
maiores de seus artistas. Muito obrigado.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado a V.
Ex.ª.
Mas Genaro integrava, por último, na Bahia,
uma equipe admirável – e eu não sou muito dado
aos têrmos das artes plásticas, mas aos de
Economia – que extrapolava a sensibilidade artística
da minha terra, e da qual fazem parte Mário Cravo,
Gener, Carlos Bastos, grupo êsse, liderado por êsse
admirável escritor que é Jorge Amado.
Êsses artistas constituem uma equipe que
vem criando elementos novos e hoje, na Bahia, há
uma infinidade de novos artistas surgindo para
projeção futura dos Genaro, dos Mário Cravo, dos
Perciliano, dos Mendonça Filho.
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O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. HEITOR DIAS: – Embora tivesse a
oportunidade de levar pessoalmente a minha
homenagem ao grande morto, que é o nosso
Genaro, não posso deixar de me associar às
palavras de V. Ex.ª, já que o faz com muito brilho em
nome de nossa terra. Não poderia, portanto,
constituir uma exceção, não só na admiração ao
grande artista como, também, na estima ao bom
amigo.
Genaro projetou-se o bastante para os
aplausos de quem lhe conheceu a grande arte.
Êle teve o julgamento dos críticos consagrados e
sem frustração e os aplausos de todos que
admiram a boa arte. Assim, associando-me ao
pronunciamento de V. Ex.ª, quero renovar os
sentimentos que são de todos nós e, como bem
disseram os outros aparteantes, de todo o Brasil,
pela perda de um grande artista, que morreu bem
môço ainda, com imaginação bastante vigorosa
para novas concepções da sua arte, bela e
admirável.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado a V.
Ex.ª. Eu me encontrava em Salvador quando os
jornais trouxeram a notícia, que, pràticamante,
siderou tôda a alma baiana, da doença de Genaro e
fui à casa de saúde onde êle se encontrava
internado, convencido pelos meus restos de noções
médicas de que êle não se levantaria.
Fui recebido por uma sua irmã, que havia
sido minha aluna, e balbuciei, com discrição, as
minhas suspeitas. Ela me disse: "Todos nós
estamos certos de que Genaro não se levantará",
Realmente, há dois ou três dias, Genaro
desaparecia e ao seu entêrro compareceu tôda a
Bahia, das mais altas autoridades e intelectuais
a homens do povo, até "mães de santos"

foram levar o adeus ao grande artista que o Brasil
perdeu.
Acho do meu dever, Sr. Presidente, não
sòmente como baiano, mas como homem que
admira os valores humanos, deixar consignadas, nos
Anais do Senado, estas palavras de pesar pelo
desaparecimento de Genaro de Carvalho, que foi, de
fato, um dos grandes artistas do nosso País.
Obrigado. a V. Ex.ª (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Lembro aos Senhores Senadores que amanhã, às
10,30, haverá Sessão Solene do Congresso
Nacional destinada a homenagear Castro Alves, por
ocasião do centenário de sua morte.
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, vou encerrar a Sessão, designando,
antes, para a de amanhã, às 14,30, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em 1º turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade nos têrmos do art. 297 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº
26, de 1971, do Senador Vasconcelos Torres, que
"inclui a epilepsia ou disritmia cerebral entre as
doenças especificadas no art.178 da Lei nº 1.711, de
28 de outubro de 1952", tendo:
PARECER sob nº 157, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade.
2
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 31, de 1970 (nº 4.045-B/66,
na Casa de origem), que cria o Conselho
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Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, e nº 4, de 1971 (nº 163-B/70, na Casa de origem), que
dá outras providências, tendo:
aprova as Emendas de 1966 à Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana
PARECERES sob nos 650 e 651, de 1970, e no Mar, de 1960, tendo:
174, 175 e 176, de 1971, das Comissões:
Sôbre o projeto:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 169 e
– de Legislação Social, favorável;
170, de 1971, das Comissões:
– de Finanças, favorável;
– de Relações Exteriores; e
Sôbre as Emendas do Plenário:
– de Transportes, Comunicações e Obras
– de Constituição e Justiça, contrário às
Públicas.
Emendas nos 1 e 2 de Plenário e apresentando as de

nos 1 a 8-CCJ;
5
– de Legislação Social, contrário às emendas de
Plenário e às da Comissão de Constituição e Justiça;
– de Finanças, contrário às emendas de
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Plenário e às da Comissão de Constituição e Justiça. Lei do Senado nº 17, de 1970, que regula a fundação
de sindicatos e federações rurais no Estado da
3
Guanabara e no Distrito Federal, e dá outras
providências, tendo:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 1971 (nº 87-B/71, na Casa de
PARECERES, sob nos 177, 178 e 179, de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
1971, das Comissões:
que introduz alterações no Decreto-lei nº 972, de 17
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento
de outubro de 1969, que dispõe sôbre a profissão de
–
pela
constitucionalidade e juridicidade; 2º
jornalista, tendo:
pronunciamento – pela constitucionalidade e
PARECER FAVORÁVEL sob nº 185, de 1971, juridicidade do Substitutivo da Comissão de
Legislação Social, com emenda que oferece, de nº 1da Comissão:
CCJ
– de Legislação Social.
– de Legislação Social, favorável ao projeto,
nos
têrmos
do Substitutivo que apresenta.
4
Está encerrada a Sessão.
Discussão,
em
turno
único,
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 20
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo minutos.)

72ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA EM 6 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita – Flávio Brito – Cattete Pinheiro
– Renato Franco – Clodomir Millet – José Sarney –
Waldemar Alcântara – Duarte Filho – Ruy Carneiro –
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias –
Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende –
Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin Farah –
Nelson Carneiro – Gustavo Capanena – Magalhães
Pinto – Orlando Zancaner – Benedito Ferreira – Osires
Teixeira –Filinto Müller – Accioly Filho – Mattos Leão –
Ney Braga – Daniel Krieger – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 30
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
Sôbre a mesa expediente que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
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 8, DE 1971
(Nº 5-B, na Câmara dos Deputados)
Aprova o Convênio Básico de Cooperação
Técnica entre o Govêrno da República Federativa do
Brasil e o Govêrno da Espanha, firmado em Brasília
no dia 1º de abril de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o
Básico de Cooperação Técnica

Convênio
entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o
Govêrno da Espanha, firmado em Brasília, no dia 1º
de abril de 1971.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de
Economia e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O expediente lido vai à publicação.
Passa-se à hora destinada ao Expediente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Cattete
Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, representantes da Amazônia, nesta
Casa, revelaram os problemas da enchente do
Rio Amazonas, anormal neste ano, causando
grandes prejuízos à economia regional. Notícias
tivemos da distribuição de socorros às
populações atingidas e do empenho dos
Governos locais na execução de medidas de
emergência. Era a rotina, em situações
semelhantes, traduzindo a solidariedade humana
ante o flagelo e o sofrimento.
Iniciou-se, há poucos dias, a vasante dos
rios. As terras da denominada "várzea"
amazônica estarão descobertas dentro em pouco,
propícias como sempre, à agricultura de ciclo
curto e ao pastoreio do gado. Voltarão as
populações ribeirinhas às facilidades do "verão"
amazônico, com a fartura do peixe, da carne e
das frutas.
Há
muito,
venho
lutando
no
município onde nasci, para que na cha-
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mada região do Baixo-Amazonas, onde está
integrado, sejam criadas condições que possam
libertar a sua economia dos problemas da enchente
cíclica dos rios, sempre ameaçadora.
Quando o Govêrno Nacional afirma "exequível
a abertura de sentido social, através de novos
instrumentos de disseminação dos resultados da
prosperidade nacional, e de sentido regional, pela
ação revigorada em favor do Nordeste e da
Amazônia", vejo fortalecidas as esperanças de um
novo
ciclo
econômico
naquela
área.
E,
principalmente, pela nossa integração no "modêlo
econômico fundado na aliança, de um lado, entre
Govêrno e setor privado, êste último responsável
precípuo pelos setores diretamente produtivos e por
certas áreas de infra-estrutura; e, de outro lado, entre
União e Estados, com esfôrço crescente de
compatibilização
de
suas
prioridades
de
investimentos, e políticas setoriais".
Na convicção da necessidade de um esfôrço
decidido que possa conduzir à integração de nossa
área no modelo econômico em que o País se vai
situando, fui encontrar no Baixo-Amazonas, no Pará,
ação renovadora e estimuladora que poderá conduzir
ao desenvolvimento, eliminando, como necessário,
os efeitos negativos das enchentes dos rios na
incipiente agropecuária regional.
E como?
Inicialmente, libertando da dependência da
"várzea" e criando condições para as culturas e o
pastoreio nas terras altas, nos períodos adequados.
Êstes comentários venho fazer, para
destacar ação iniciada pelo Banco do Brasil,
na região referida, abrindo linhas de crédito
com base no "programa especial de crédito
rural orientado" instituído pela Resolução nº
181, do Banco Central. Acompanhei de

perto, há poucos dias, os trabalhos dessa nova
programação,
propiciando
empréstimos
para
fundação ou recuperação de culturas específicas da
região, permanentes ou de longa duração; para
açudagem, obras de irrigação e melhoramento das
explorações rurais, agrícolas e pecuárias; para
aquisição de pequenas propriedades rurais.
Com real emoção, pude constatar as novas
oportunidades que se apresentam aos pequenos e
médios produtores de meu Estado, justamente
aquêles cuja produção anual não é superior a 100 ou
1.000 vêzes o maior salário-mínimo vigente, e que
ainda desconhecem os benefícios do crédito rural.
Assistir a uma assembléia de agricultores,
criadores e pequenos comerciantes, na qual o
gerente da Agência do Banco do Brasil, em
Santarém, indo ao Município de Monte Alegre,
com entusiasmo, dedicação e empenho em servir,
deixou patenteada a renovação que se opera nos
métodos de ação daquele Banco. Era o Crédito
Rural chegando pela primeira vez àquela
comunidade. Era o Banco do Brasil indo ao
homem rural daquele Município, até então
ignorado e à margem dos estímulos do crédito. E
não sòmente isso, mas a ação educativa da
ACAR, pelos seus técnicos ali presentes,
orientando e assistindo na abertura de novos
caminhos para a vida, a começar da aquisição do
próprio módulo em que se fixar o rurícola não
proprietário. Era, enfim, o Crédito Rural Orientado
que a ação patriótica do Govêrno do Presidente
Emílio Médici vai tornando realidade para a
reabilitação do homem do campo. E por que o
afirmo? Porque os financiamentos de valor até
50 vêzes o maior salário-mínimo poderão
ser concedidos sem constituição de garantia
real; porque o prazo é de 8 anos, inclusive
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3 de carência, pagando o financiado apenas os
juros neste período; porque o reembôlso será em 5
parcelas, a partir do término do período de
carência, em prestações anuais de 10%, 15%, 20%,
25% e 30%, do valor dos financiamentos; porque os
juros serão de 12% ao ano, debitados
semestralmente e exigíveis na época em que o
financiado dispuser de rendimento, de suas
atividades, sendo, no entanto, cobrado do
financiado o correspondente a 7% e ficando a cargo
do Banco Central o subsídio dos restantes 5%, com
recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento
Agrícola.
É de destacar, portanto, o significado do
programa em execução nas áreas rurais do Norte e
do Nordeste, numa primeira atitude decisiva da
União para levar o Crédito Rural a áreas como a
nossa, até então inteiramente marginalizadas.
Louvando o realismo da programação
decorrente da Resolução nº 181, do Banco Central,
quero congratular-me com a Presidência do Banco
do Brasil, pela sua pronta e eficiente execução no
Pará, ao mesmo tempo me congratulando também
pelo empenho decisivo de sua Diretoria de
Operações da Primeira Região, em tornar efetivo o
crédito rural orientado naquela área, em inequívoca
demonstração de real sensibilidade aos seus
problemas.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Com todo
prazer.
O SR. FLÁVIO BRITO: – Senador Cattete
Pinheiro, V. Ex.ª traz ao conhecimento da Casa
providências que êsse grande estabelecimento de
crédito, que é o Banco do Brasil, tem tomado em
favor, especìficamente, da nossa área da Amazônia.
Tão logo começou essa grande preocupação dos

amazonenses, que foi a enchente, procurei o
Presidente do Banco do Brasil e o Diretor da
Carteira, o Dr. Oziel Carneiro, e êste mostrou-me os
telegramas, as ordens de serviço, as providências
que o gerente do Banco em Manaus já transmitira às
agências do Baixo Amazonas. Congratulo-me com V.
Ex.ª por trazer ao conhecimento desta Casa essas
medidas e outras, que, como V. Ex.ª assinalou, são
novos créditos de que o Presidente e o Diretor do
Banco anunciaram a sua primeira execução em
Manaus. Muito obrigado.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Agradecido a
V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Quero somar à
palavra do Senador Flávio Brito também o
meu testemunho. É uma questão de justiça, que
devemos sempre fazer. Realmente, o Banco do
Brasil, através da atuação do Dr. Oziel Carneiro, que
é o Diretor da 1ª Região, como disse o eminente
colega da representação do Amazonas, tomou tôdas
as providências, dentro, naturalmente, dos
esquemas possíveis de atendimento à região
amazônica – não só o Amazonas, como também o
Pará – no problema da enchente. É de se louvar, Sr.
Senador Cattete Pinheiro, nós os homens do Norte,
que temos tido a ventura de ter no conjunto da
Diretoria do Banco do Brasil, no Conselho maior do
Banco do Brasil – o grande estabelecimento que é o
suporte da economia brasileira – um homem
do gabarito do Dr. Oziel Carneiro, sensível
aos nossos problemas, que interpreta e faz a
adaptação necessária dos instrumentos de trabalho
do Banco à realidade amazonas. V. Ex.ª ao dar
êsse depoimento, como eu disse anteriormen-
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te, apoiado na palavra do Senador Flávio Brito e pelo
meu testemunho, nós da Amazônia fazemos ato de
justiça ao Banco do Brasil, um ato de
reconhecimento à dedicação, ao espírito de servir
com sinceridade, com escrúpulo, com verdadeiro
sentido de amazonidade, do Dr. Oziel Carneiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Agradeço aos
nobres representantes do Amazonas, Senadores José
Lindoso e Flávio Brito, o testemunho que trazem, de
absoluta justiça, à atuação do Dr. Oziel Carneiro à frente
da Diretoria de Operações da 1ª Região do Banco do
Brasil. Vieram S. Ex.as deixar-me, de certa maneira,
muito mais à vontade para concluir êsse registro,
porquanto nas expressões que tiveram, louvando e
enaltecendo o trabalho do Dr. Oziel Carneiro, não terei
mais o que acrescentar, e poderei, assim,
tranqüilamente, concluir êste ligeiro pronunciamento a
que me propus, para destacar o papel do Banco do
Brasil no trabalho que se desenvolve pela integração da
Amazônia no desenvolvimento brasileiro.
Espero que o convênio recentemente assinado
entre o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia
possa traduzir-se, em breve, na prática de um
programa de Crédito Móvel, levando o Crédito Rural
Orientado a todos os municípios da Amazônia,
integrando-a progressivamente no desenvolvimento
nacional, para definitiva recuperação e reabilitação,
do brasileiro que ali heròicamente soube manter, ao
longo do tempo, a unidade nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão
do orador.): – Sr. Presidente e Srs.

Senadores, o Sr. Presidente da República enviou ao
Congresso – e se encontra em exame na Câmara –
o projeto que ali tomou o número 185, dispondo
sôbre medidas preventivas e repressivas ao tráfico e
uso de substâncias entorpecentes, ou que
determinem dependência física ou psíquica.
Ao encaminhar esta mensagem, diz o Sr.
Presidente da República:
"Dentre os males que afligem a mocidade,
comprometendo-lhe a saúde, abalando-lhe a
consciência ética e causando-lhe desajustes
psicossociais, um dos mais graves é, sem dúvida,
a toxicomania. O problema não é apenas nacional.
O uso de entorpecentes e de substâncias que
determinam dependência física e psíquica assume
o caráter de flagelo dos nossos tempos, atingindo
tôdas as nações. Os entorpecentes geram
neuroses, estimulam a criminalidade, desagregam
a família, corrompem os costumes, provocam
perversões e põem em risco a segurança
nacional."
Êste projeto de lei, enviado pelo Poder
Executivo, já mereceu comentários aqui, no Senado,
de parte do Sr. Senador Osires Teixeira.
A preocupação é antiga no Brasil, quanto à
legislação pondo fim ao uso de entorpecentes.
Já em 1830, o Conselho Municipal do Rio de
Janeiro proibia em lei "vender ou empregar o pango,
destinado a ser fumado, ou conservar esta
substância em lugar público".
No que toca à maconha, ela foi trazida para o
Brasil pelos negros, nos navios negreiros. A história
revela que um escravo fêz com que Carlota Joaquina
usasse e abusasse da maconha. Tanto que, à
hora quase de morrer, ela chamou o escravo que
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a iniciou no uso do tóxico, Felisbino, e pediu que lhe
desse um chá da fôlha. E morreu tomando-o. O
mesmo se deu com o escravo, pouco, depois.
Desde 1921, a legislação brasileira trata do
problema.
Em 1938, pelo Decreto nº 891, foram definidas
quais as substâncias entorpecentes.
Em 1946, autoridades sanitárias e policiais dos
Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia
se reuniram em Salvador, para estudarem as
conseqüências do abuso da maconha entre nós, com
predominância naquela região. E do relatório, das
conclusões a que chegaram figuram: destruição de
plantação, tratamento e proteção, principalmente,
dos adolescentes.
O Código Penal de 1940, no seu artigo 281,
proibia "plantar, importar, exportar, ou ministrar
substâncias entorpecentes". Em 1968, foi dada nova
redação a êsse artigo do Código, como, em 1969,
houve também legislação neste sentido.
A questão de entorpecente, entretanto, não é
uma questão nacional; é uma preocupação
internacional. E, já em 1912, á Convenção de Haia
recomendava a fixação de normas de cooperação
internacional de combate ao tóxico. Ainda
recentemente, o Papa Paulo VI, recebendo os
participantes de um congresso internacional de
toxicologia, dizia que aos médicos compete uma
tarefa de fundamental importância. E acrescentava:
"Que a vossa voz se levante com fôrça e
autoridade para fazer uma admoestação que nasce
da ciência e na consciência de cada um de vós que
estais socialmente empenhados na luta contra os
danos a que pode ficar sujeita a juventude, exposta
ao perigo de se degradar no corpo, na alma e nos
costumes."

O problema, entretanto, na luta contra os
entorpecentes, não pode ficar afeto aos médicos,
nem mesmo às autoridades. O problema da
campanha contra o tóxico é uma questão em que
as nações tôdas devem empenhar-se, e, dentro de
cada país, é um trabalho que deve estar reservado
a todos nós, a cada um isoladamente, aos grupos
sociais, aos professôres, aos pais, que são outros
educadores; todos devem levar a sério o
problema, tôda a comunidade. Onde se encontrar
a tendência ou o uso do tóxico, cada um de nós
deve empenhar-se para que sejam eliminados os
abusos, porque a disseminação do abuso do
tóxico vem-se fazendo em escala crescente, em
todo mundo. É uma espécie, nestes dias, de fuga
à realidade vivida; como que se busca no
entorpecente um desvio, um esquecimento ou um
não querer olhar para o que se passa em tôrno de
nós. A solução, porém, contra a realidade que
pode ser difícil viver não está na fuga, mas, sim,
em enfrentar essa realidade, ou modificá-la, pelo
menos, porque, em verdade, o tóxico domina o
indivíduo.
A semana passada, o Jornal do Brasil do dia
2 publicava uma entrevista com um Juiz de
Menores da Guanabara, que pediu à Assembléia
Legislativa vigilância para acabar como o vício do
tóxico. E dizia o Juiz de Menores, o Sr. Alírio
Cavalieri:
"...com relação apenas ao mês de maior
movimento dêste ano, em que ocorreram 124 casos
de consumo de tóxicos, dos quais 120 entre homens
e 4 entre mulheres..."
Aqui é a parte mais dolorosa:
"...7 tinham apenas 14 anos, 14 tinham 15, 41
tinham 16 anos e 62 já haviam completado 17."
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Quer dizer: a grande maioria de menores de
18 anos.
(Lê:)
"68 eram da classe pobre. 23 da classe média
e 35 da classe alta. Quanto ao grau de instrução, 7
eram analfabetos, 56 de nível primário e 61 do nível
ginasial."
A tentação pelo tóxico é de tal natureza que
não me posso furtar de contar um episódio, que
corre nos meios intelectuais brasileiros como
autêntico, sôbre um grande escritor nacional, hoje.
Vindo do Norte, ainda adolescente, pobre, magro e
feio, foi ao Assírio, onde estava sendo apresentada
uma cantora argentina, realmente muito bonita. Êste
jovem adolescente nordestino pediu um copo de
chope e ficou ouvindo a cantora. Notou, porém, em
certo momento, o interêsse dela por êle, sumido lá
no fundo do Assírio, tomando o seu copo de bebida
e, no intervalo, a artista veio até a sua mesa,
mostrando interêsse.
O rapaz lhe disse: "– Vim aqui, apenas, pelo
prazer de ouvi-la e me encantar com a sua beleza.
Mas sou um rapaz pobre: só tenho no bolso o
dinheiro para o chope que pedi."
A artista virou-se para êle e lhe disse: " – Não
tem importância. Depois venho ceiar com você."
Ao final de sua apresentação veio para a mesa
do jovem, pediu ceia para os dois, pagou, e disse: "–
Vamos para o meu apartamento."
O apartamento da artista era numa das ruas
de Botafogo.
Ao chegarem lá, a cantora preparou-se e
entrou para o quarto, onde o moço já se encontrava.
E antes de mais nada, disse: "– E o pòzinho?"
Disse-lhe êle: "– Que pòzinho?"
– Você não estava, todo o tempo, levando o
polegar ao nariz, indicando que o tinha?

Respondeu o jovem: – Não, não tenho pó
algum, eu estou com uma espinha no nariz.
Ela apanhou a roupa do rapaz e jogou-a
pela janela do apartamento na rua e o pôs para
fora.
Quer dizer, o tóxico faz na criatura essa
tentação.
Temos o caso dos Beatles, que dominaram,
principalmente, a mocidade com a sua música, e que
são viciados. Um dêles concordou até em ser filmado
com a sua mulher, ambos despidos. Dos Beatles
vieram os hippies que, em grande parte, usam o
tóxico, vivem desasseadamente, não têm o menor
preconceito social, nem a menor censura ao
comportamento.
A literatura é rica quanto ao tema do uso dos
tóxicos. Alexandre Dumas, no seu "Conde de Monte
Cristo", aborda o tema. Eu mesmo tive oportunidade,
na minha vida intelectual, de escrever um romance
sôbre os tomadores de morfina, que é o Teixeira
Moleque.
Encontramos na literatura endeusadores da
maconha. O meu eminente colega, e brilhante
médico, Professor que é, Waldemar Alcântara, citou
a página de Baudelaire. Realmente, Baudelaire –
tenho o trecho – disse:
"Os sentidos tornam-se extraordinàriamente
agudos e finos; os olhos alcançam o infinito; o ouvido
percebe o mais imperceptível no meio dos sons mais
agudos. As alucinações começam; os objetos
assumem aspectos monstruosos e se revelam sob
formas novas e, finalmente, entram nos vossos
sêres, ou vós entrais nêles mesmos; os sons têm
cheiro e as côres são musicais."
E Gautier:.
"Ao cabo de alguns instantes, o entorpecimento
me invadiu. Parecia que meu corpo se tinha dissol-
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vido e se tornado transparente. Eu via nítido, dentro
de mim, o veneno que tinha comido, sob a forma de
uma esmeralda de onde saíam milhões de pequenas
centelhas. As minhas pestanas alongavam-se até ao
infinito e enrolavam-se como fios de ouro sôbre
pequenas rodas de marfim que giravam sôbre si
próprias com extraordinária rapidez."
Mas, tanto Gautier como Baudelaire, faziam
parte, integravam um clube que usava e abusava, na
França, do haxixe, quer dizer, da maconha. E para
que isto? Diziam êles: para "fugir ao ambiente
burguês". Buscavam as alucinações.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: –
Senador Ruy Santos, permite V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador.) Eu me permito
interromper o brilhante discurso de V. Ex.ª para
aliviar-me, vamos dizer, de uma situação
angustiosa por que estou passando. Tenho
compromissos com a Comissão de Estudos do
Nordeste, onde deverá comparecer, dentro de
pouco tempo, um convidado ilustre que poderia
tomar a minha ausência como desapreço à
pessoa dêle. De modo que fico privado de ouvir
êsse brilhante discurso, mas não ficarei de lê-lo
amanhã. Quero, ainda me valendo dessa
oportunidade, agradecer a comunicação – foi
muito gentil, muito atencioso – que V. Ex.ª me
fêz, de que hoje trataria do assunto, o que me
obrigou, dentro de pouco tempo, a fazer extremo
esfôrço de memória, uma vez que estou apartado
da minha pequena biblioteca, que continua no
Ceará. Não obstante, fiz ligeira pesquisa na
Biblioteca da Câmara, e colhi algum material que
tanto podia acudir às idéias de V. Ex.ª como às
minhas. E isso me obriga a voltar ao assunto, não
mais para tratar simplesmente de entorpecentes,
ou de maconha, mas sobretudo para dar

interpretação,
cuja
ausência
no
projeto
governamental foi, não digo severamente criticado
por mim, mas foi registrado. Falta ao projeto do
Govêrno – que, como todos os outros que
ùltimamente têm aparecido, traz características de
impacto e, por isso mesmo, defeituoso – a visão
sociológica do problema. Não pretendo mais discutir
com V. Ex.ª a história, o uso da maconha, mas me
comprometo com V. Ex.ª a trazer um estudo que,
tanto quanto me ajudar o engenho e a arte, será um
estudo de maior profundidade sobre êsse problema,
sobretudo do ponto de vista sociológico. O problema
não pode ser, de modo nenhum, tratado, como vem
no projeto, com repressão policial. O problema tem
outras conotações, está dentro do contexto do que
convencionamos chamar fase da contestação, do
protesto. A maconha se insere na realidade brasileira
como manifestação de contestação. Êste é um
aspecto que explorarei, espero, dentro de poucos
dias. Poderia ser até hoje, mas iria interromper
largamente o discurso de V. Ex.ª. E, como tenho
compromissos de estar presente à Comissão do
Nordeste, por isto peço desculpas a V. Ex.ª de
não acompanhar seu discurso. Para mim é muito
honroso saber que um simples aparte que ofereci ao
Senador Osires Teixeira, que tratou do assunto há
poucos dias, um aparte informal e realmente
improvisado, inspirou V. Ex.ª para trazer a Plenário
um estudo histórico e que, certamente, vai descer
aos efeitos e, possìvelmente, às causas que
determinam a toxicomania. Isto para mim é uma
honra. Neste momento me desobrigo de estar
ouvindo o discurso de V. Ex.ª e tomo o compromisso
de voltar ao assunto; se por acaso tiver de dissentir
em alguma ideia, será dentro do maior respeito que
nutro por V. Ex.ª. Antes de V. Ex.ª prosseguir –
porque me vou ausentar – gostaria de deixar
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bem claro quais as idéias que sustentei no aparte
que ofereci ao discurso do Senador Osires
Teixeira. Primeiro, mostrei os defeitos do projeto
que, simplesmente, deixou de enumerar o que
chama entorpecente. E como não tenho – e V.
Ex.ª também chegará a mesma convicção – a
maconha como entorpecente, logo ela não
poderia ser incluída no projeto que trata de
entorpecentes. Outra observação que fiz é que
faltava a visão psicológica, sobretudo a precisão
farmacodinâmica no conceito de dependência. De
modo algum V. Ex.ª poderá demonstrar – não
digo provar, porque isto transcenderia dêste
ambiente e passaria para o de laboratório – mas,
nenhum autor que tenha tratado sèriamente do
problema considera a maconha como substância
capaz de criar dependência psíquica e física.
Outro êrro do projeto.
O SR. RUY SANTOS: – Se V. Ex.ª ouvir meu
discurso, verá que irei provar.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: –
Aguardarei para ver. Não vou provar; já disse; só
poderia fazê-lo em laboratório, e estamos em
mera discussão verbal. Também poderiam me
acusar de ter minimizado os efeitos da maconha.
Mantenho êsse ponto de vista. Por último, fiz
críticas ao projeto no que respeita aos remédios
que o Govêrno oferece no combate aos
entorpecentes de modo geral e, particularmente,
à maconha. Portanto, nada tenho a retirar do que
disse; ao contrário, tenho de reiterar o que disse,
agora com fundamento em autores que busquei
na biblioteca do Senado, muito conhecidos de V.
Ex.ª, e muito do agrado de V. Ex.ª. Lembro,
simplesmente, a opinião do Professor Décio
Barreira, da Academia Nacional de Medicina,
desde já. Então eu considero o problema
polêmico sob certos aspectos. Agora, quero dar a

interpretação verdadeira da toxicomania que existe e
invade o Brasil, como invade todas as nações. Isso
tem causas muito mais profundas, e vou mostrar a V.
Ex.ª se tivera honra de merecer a atenção de V. Ex.ª
e espero que não aconteça, no dia em que eu for
falar, o mesmo que está acontecendo comigo hoje,
que sou obrigado a me retirar, lamentando e
pedindo desculpas a V. Ex.ª.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre Senador,
não desejava interferir no discurso de V. Ex.ª, mas, a
propósito do aparte do eminente colega Waldemar
Alcântara, eu desejava fazer duas observações, e
pedir a V. Ex.ª que as considerasse. Uma, que não
diz respeito pròpriamente ao assunto que V. Ex.ª
está versando. Mas, o nobre Senador Waldemar
Alcântara, ao se referir a remessa do projeto ao
Congresso Nacional, fêz alusão ao seu aspecto de
impacto, e, por isso mesmo, capaz de conter
grandes falhas. Quero deixar bem claro, na
oportunidade primeira em que tenho o ensejo de
falar sôbre esta classificação, o seguinte: o Govêrno,
em nenhum momento, por nenhum dos seus órgãos,
classificou os projetos que tem estudado
exaustivamente, e que tem enviado ao exame do
Congresso, como de medidas de impacto ou de
atitudes de impacto, ou de projetos de impacto. A
expressão "impacto" não é do Govêrno da
República, não é dos elementos que compõem o
"staff" do Presidente da República, não é de
nenhum dos elementos ligados à administração
executiva do País. A imprensa tem usado esta
classificação para alguns dos projetos enviados
ao exame do Congresso pelo Presidente Emílio
Médici. Desejo deixar bem claro que o Govêrno
procura solucionar os nossos problemas, aquêles
mais sentidos, aquêles que estiveram ao abandono
durante longos anos, aquêles que, durante
muitos anos, não se cuidou. O Govêrno pro-
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cura solucioná-los da maneira que lhe parece mais
acertada e não dá classificação aos projetos que envia
às Casas do Parlamento. Outra observação refere-se à
observação do eminente e nobre Colega,
Representante do Ceará, sôbre falhas do projeto.
Naturalmente tôda obra humana tem falhas. E
justamente o projeto é remetido ao Congresso para
receber a colaboração dos Deputados e dos
Senadores. Os projetos referentes a tóxicos e a
medicamentos, vêm êles com um prazo bastante longo
para apreciação, quer na Câmara dos Deputados, quer
no Senado da República. Então, é projeto sôbre o qual
poderemos
debruçar-nos,
sobretudo
aquêles
Deputados e Senadores de alto valor intelectual, como
o Senador Waldemar Alcântara, especialista, médico e
homem de grande cultura, os quais poderão apresentar
emendas que modifiquem, que aperfeiçoem essas
proposições, como acabamos de fazer, nós, mais
especializados em assuntos políticos, em relação ao
projeto da Lei Orgânica dos Partidos.
Dispõem os Srs. Congressistas de muito mais
tempo: 45 dias na Câmara dos Deputados, e outros
45 dias no Senado Federal. Se o Projeto tem falhas –
e deve tê-las, como já disse, pois representa uma
obra humana, um trabalho humano – durante a
tramitação, essas falhas poderão ser minoradas
perfeitamente, através da intervenção livre dos Srs.
Senadores e dos Srs. Deputados. Estas, nobre
Senador Ruy Santos, as observações que desejava
deixar inseridas, no momento em que Vossa
Excelência focaliza, com grande competência, com
grande autoridade de médico e de homem intelectual,
problema tão sério e tão grave como o dos tóxicos,
para o qual o Govêrno procura encontrar solução.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: –
Permite-me mais uma vez? (Assentimen-

to do orador.) Apesar de já ter recebido aviso de
que o conferencista se encontra à minha espera,
não podia deixar de congratular-me com meu
ilustre Líder, por sua declaração, em caráter
oficial; a qualificação de "impacto" não é aceita
pelo Govêrno. Fêz muito bem S. Ex.ª em
esclarecer, porque eu já estava ficando como que
alérgico a esta palavra "impacto" ainda que
remotamente, parece-me que ela traz uma
conoctação com algo improvisado. Então, o
Govêrno fêz muito bem, através da palavra de seu
Líder, em protestar contra a característica que se
tem dado, altamente divulgada, sôbre "impacto".
Já vivemos sob tantos impactos, que não seria de
se esperar que o Govêrno o acolhesse – não sei
bem se êsse qualificativo ou êsse substantivo –
para caracterizar as medidas que ùltimamente tem
tomado. Valeu a pena o aparte do nobre Senador
Filinto Müller. Realmente saio daqui aliviado de um
problema de consciência, por poder ouvir de sua
Excelência, e agora de outro Senador, de que o
Govêrno não aceitou qualificação de impacto para
os projetos que vem baixando, por sua própria
autoridade, ou submetendo à apreciação do
Congresso.
O SR. RUY SANTOS: – Agradeço o aparte e
lamento que V. Ex.ª tenha de retirar-se.
Sr. Presidente, a propósito de impacto,
impacto sofri eu quando, durante o discurso do
Senador Osires Teixeira, ouvi o ilustre Senador
Waldemar Alcântara, com autoridade de mestre,
dizer:
"Não estou sendo muito ortodoxo ao dar esta
informação. Não me consta que a maconha seja um
tóxico e nem tampouco determine o que se chama
de dependência."

– 195 –
E o impacto aumentou porque...
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Isto é
uma verdade científica.
O SR. RUY SANTOS: – Eu mostrarei, como
não é. E já que V. Ex.ª usou a palavra "contestação",
terei oportunidade até, se possível, de contestar.
Reuni um pouco de material, apenas para
argumentar ou procurar repor a coisa no verdadeiro
lugar.
Fui obrigado a vir à tribuna e não deterei V.
Ex.ª mais aqui, porque outro médico da Casa,
sanitarista, Dr. Fausto Castello-Branco, pintou,
também, a maconha como uma "coisinha inofensiva"
que há por aí. Sendo médico, não quis passasse em
julgado essa afirmação de dois eminentes colegas.
Vou procurar explicar o problema de divergência.
Existem autores.
O SR. WALDEMAR. ALCÂNTARA: –
Permite-me V. Ex.ª?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Gostaria
que V. Ex.ª atentasse para o que diz Décio Parreiras,
da Academia Nacional de Medicina. Me descreve o
que chamou "a crise canábíca" e – infelizmente não
posso ler todo o texto, porque iria tomar tempo – e
conclui:
"É o momento de protestarmos contra o êrro
nacional e estrangeiro de considerar maconha como
planta entorpecente. Ela nunca o foi."
O SR. RUY SANTOS: – Décio Parreiras, está
aqui também:
"A vista das observações brasileiras, já se
pode concluir que a resina da cannabis sativa,
plantada e cultivada no território nacional, pode
determinar, quando aspirada..." – Vou chegar à as-

piração e ao canabiol a que Vossa Excelência se
referiu – "...distúrbios psíquicos em 65% dos casos,
distúrbios que vão desde o riso abundante e
inconseqüente até à alucinação, à loucura e ao
homicídio."
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Ainda
para constar do discurso de Vossa Excelência, peço
permissão para fumar o narguilé com o nobre colega
em outra oportunidade.
O SR. RUY SANTOS: – A divergência que há,
as anotações encontradas, em alguns tratadistas, – e
o nobre Senador Waldemar Alcântara fêz referência
ao canabiol – o problema advém de dois fatos: em
primeiro lugar, a maconha varia de toxidez, conforme
plantada nos climas quentes ou nos climas frios. A
maconha, nos Estados Unidos, por exemplo, possui
teor tóxico diferente da maconha encontrada nos
trópicos da Asia, na África e aqui no Brasil.
Outro aspecto: quando estudantes – e lamento
o Professor Waldemar Alcântara já ter-se retirado e
não estar aqui o Professor Corrêa da Costa, mais ou
menos da minha idade, para não falar nos outros,
médicos, como o Senador Cattete Pinheiro, muito
mais môço do que eu e o Senador Lourival Baptista –
nós estudávamos muito à base dos aforismas latinos
– e os latinistas me corrijam se eu estiver errado.
Então, aprendia-se em farmacologia que corpora non
agunt nisi soluta – os corpos não agem senão
dissolvidos. Aí está porque o canabiol, a solução de
um extrato da cannabis sativa, não traz êsse
resultado. O problema está na resina que, queimada,
leva o éter, tóxico em percentagem muito maior
do que normalmente. E os nobres Senadoresmédicos me fizeram ir até Heródoto: nos banhos,
em que se apanhavam grãos de cânhamo,
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encerravam-se em suas tendas de festa, e os
lançavam sôbre pedras candentes. Justamente
para a volatização do éter, tóxico existente na
resina.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – A
matéria está sendo abordada tècnicamente por V.
Ex.ª como o foi pelo eminente Senador Waldemar
Alcântara. Eu poderia, aqui, com todo o respeito,
usar uma expressão do interior do meu Estado:
"em festa de nambu, jacu não entra." Eu não
poderei, de maneira alguma, examinar êsses
aspectos, mas é evidente que V. Ex.ª não está
falando só para médicos, nem só para técnicos;
está falando para leigos como eu, e me parece
que o seu objetivo é esclarecer a matéria. Diante
de um aparte do Senador Waldemar Alcântara, V.
Ex.ª fêz essa pesquisa, interessante, no meu
modo de ver, mas, se me fôsse permitido um
esclarecimento – certamente V. Ex.ª vai-me
permitir que solicite – eu gostaria de indagar se,
no ponto de vista do eminente colega, aquêle que
se deixa vitimar na dependência da maconha
deve ser punido ou deve ser internado. E se ouso
interromper o discurso eminentemente científico,
de V. Ex.ª, é porque recentemente, no meu
Estado, houve um Congresso de Membros do
Ministério Público, em que foi levantada, por um
Promotor do Rio Grande do Sul, tese subordinada
ao titulo "O toxicômano não deve ser apenado
e, sim, medicado." Se V. Ex.ª puder prestarme êsse esclarecimento, vou me dar por feliz
com uma verdadeira aula sôbre maconha.
A maconha, adquirindo dignidade senatorial,
vindo aqui, saindo da Delegacia de Costu-

mes e de Repressão de Tóxicos, para merecer êste
oportuníssimo debate, sustentado por V. Ex.ª e pelo
nobre representante do Estado do Ceará.
O SR. RUY SANTOS: – Agradeço o aparte de
V. Ex.ª, pois não respondi a um aspecto do aparte do
Senador Waldemar Alcântara, uma vez que S. Ex.ª
teve de se retirar. S. Ex.ª disse que o projeto era
apenas punitivo. E não é. V. Ex.ª não leu o projeto,
porque êle chegou à Câmara e depois é que virá
para cá. Mas o projeto distingue – e disto eu ia tratar
no fim do meu discurso – o viciado do traficante de
tóxico: o viciado é tratado, internado, assistido,
recuperado; agora, o traficante, que é o criminoso,
êste é punido. Além disso, a ação é retirada da
Polícia para a Justiça.
E como o Senador Waldemar Alcântara falou
que não há, no projeto, aspecto sociológico, aí está.
Não sou sociólogo, mas aí está o aspecto, nessa
distinção entre o viciado e o traficante. Mas, na
Bahia, quando se começou a falar que a maconha
não era tóxico, um Professor de Farmacologia e um
Professor da Cadeira de Clínica Neurológica
acharam de fazer observações sôbre a maconha. Eu
estava na Bahia, nessa época, e sei que o professor
de Neurologia que foi "brincar" com a maconha se
arrependeu – teve conseqüências graves e se
arrependeu da experiência que queria fazer. Mas
aqui está, num volume das Nações Unidas, um
trabalho do Prof. Roberval Cordeiro de Farias,
conhecido de quase todos aqui, irmão do Gen.
Osvaldo Cordeiro de Farias, que foi, durante muito
tempo, Chefe de Serviço na Saúde Pública. É
trabalho exaustivo sôbre a maconha e se refere a
experiências feitas na Bahia, nessa época. Claro
que não teve publicidade êsse acidente com
o professor, mas há aqui observações com um
médico de 31 anos, cujas iniciais são G.G. Não
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vou dar o nome mas o Senador Nelson Carneiro
conhece.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Seria
bom que V. Ex.ª o dissesse.
O SR. RUY SANTOS: – Não é Getúlio Vargas.
O médico é morto, foi um rapaz admirável, brilhante
jornalista.
Acendeu o primeiro cigarro às 15,11h; foi
tomado de grande salivação; sete minutos mais
tarde, constatou secura da bôca, notou que certas
partes de sua bôca estavam sêcas, apesar de as
glândulas sublinguais continuarem a funcionar; às 15
horas e 37 minutos, isto é, 20 e poucos minutos
depois, acendeu outro cigarro; oito minutos mais
tarde, secura enorme na bôca e na garganta, e êle
não quis chegar ao terceiro cigarro.
Outra observação com um homem de iniciais
J.C., de 55 anos, sem instrução. Êsse homem
chegou ao terceiro cigarro, e os mesmos fenômenos:
irritação dos lábios, da ponta da língua etc.
As observações assim feitas na Bahia, como
as feitas por Décio Parreiras, que realizou viagem ao
São Francisco, fazendo estudos a respeito, são
experiências que não deixam dúvidas quanto à
dependência psíquica ou estado de toxidez. A
maconha não é um tóxico – está nos autores – do
mesmo nível, por exemplo, da morfina, do ópio etc.,
mas é igualmente tóxica. O Professor Hélio Gomes,
na sua "Medicina Legal", abordou um aspecto da
maconha:
"A maconha é notável fator criminógeno.
Os crimes mais comuns entre os diambistas
são a vadiagem, os crimes sexuais, as lesões
corporais, furtos, desordens, homicídios. Os crimes
são instantâneos e sem motivo. Geralmente, o

criminoso não conhece a vítima, não foge, não
reage; deixa-se prender e, se continua livre,
comparece, via de regra, ao entêrro da vítima."
Houve um tempo, Srs. Senadores, em
que me dediquei um pouco ao estudo da
Psicanálise. Não tenho pretensão de ser um
psicanalista; apenas um leitor, e tenho a
impressão de que um dos fenômenos do uso ou
do abuso da maconha está em fazer no indivíduo
um retôrno ao "id", ao primitivismo. Por quê? –
Por dois aspectos: sabem aquêles que são dados
mais a estudo médico, o que se chama sordície
da primeira infância: falta de asseio, a
despreocupação com o asseio; como também há
a sordície dos alienados, dos que têm
perturbação mental.
Então, nos que abusam da maconha,
encontramos rigorosamente isso. É ver os "hippies",.
a preocupação do desasseio do "hippy".
Outro aspecto é a retirada daqueles elementos
de censura, que, na formação do "ego" e, depois, do
"superego", vão constituindo a personalidade e,
então, se dá o regresso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trouxe um
trabalho do Professor Felipe Nery Moschini, de
São Paulo, sôbre a maconha. Mas antes de
chegar lá, eu me lembrei que li há tempos – e
trago para ficar no meu discurso – o que se diz no
interior de Minas Gerais e deve-se dizer em
outros lugares: "Negro que pita maconha perde a
vergonha".
Claro que não deve haver preconceito racial
nisso, porque também o branco que pita deve perder
a vergonha, no sentido de perder aquelas condições
morais.
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O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Não ouvi todo o
discurso de V. Ex.ª, mas uma parte dêle. V. Ex.ª me
havia dito que iria pronunciá-lo hoje. É um tema
grave, é um tema sério e que deve ser encarado não
mais como um aparte puramente parlamentar, mas
como um aparte, que é fundamentado e, sobretudo,
de natureza ecológica. V. Ex.ª acabou de dizer que
"negro que pita maconha perde a vergonha". Na
minha terra se diz que "O negro que pita não apita".
Nem isso foi verdade. Está provado por todos
aquêles que pesquisaram a cultura de Folk, que a
maconha, contra a qual V. Ex.ª se bate e cuja
invasão está sendo feita hoje no nôvo mundo, nem
sempre foi um tóxico; nem sempre foi um demônio.
O negro fumava, ou pitava, o seu cigarro para se
encorajar a fim de vencer as vicissitudes da vida que
levava. Êsse o conhecimento real e V. Ex.ª sabe
disso muitíssimo bem. Não vamos...
O SR. RUY SANTOS: – Eu falei no comêço do
meu discurso: a fuga à realidade.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Eu também
disse que não tinha ouvido o discurso de V. Ex.ª
desde o princípio. Queria apenas dar o testemunho,
porque na minha terra, Alagoas, resistiu o último
reduto de negros rebeldes: a Guerra dos Palmares.
Travou-se a luta, e no meu município localizouse o último reduto, de Dom Bragança. Tive a
curiosidade, com um grupo de estudantes naquela
época, de estudar a respeito disso. Então, temos
que distinguir três pontos fundamentais a respeito
da maconha. A maconha foi sempre plantada
no Brasil, inclusive até patrocinada pelo

Govêrno, não em têrmos oficiais. O homem fumava
a sua maconha tranqüilamente como nós, hoje,
fumamos nosso cigarro de fumo comum. O homem
trabalhava fumando a sua maconha, pitando a sua
maconha. O excesso dela era que determinava,
então, o "pita e não apita". Mas quero dar-lhe um
testemunho sôbre negros de minha região: êles
nunca abusaram. Na Guerra dos Palmares, feita a
pesquisa tôda, nenhum dêles era viciado em
maconha. O próprio negro Zumbi era contra a
plantação de maconha. É estranho isto mas é um
depoimento de cultura: nenhum negro da zona do
engenho onde me criei era viciado em maconha.
Ocorreu o vício – o vício que, hoje, está andando
por tôda a parte – mas nós temos que defender
uma coisa primacial, Sr. Senador: que isto não
ocorreu hoje, isto vem de longa data e se hoje
invade a juventude, invade a maturidade, invade a
velhice é um êrro de século, não é um êrro do
tempo atual.
Êste o meu depoimento a V. Ex.ª. Então, que
diria? Que houvesse um pouco de conteúdo num
ataque a tudo isso, porque todos nós pertencemos a
êsses mesmos vícios de cultura, e V. Ex.ª sabe
muito bem disso.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado a V.
Ex.ª. Mas, dizia eu que o Professor Felipe Nery
Moschini, num trabalho sôbre "Maconha e
Maconheiros" traz o seguinte:
"Por volta do ano de 1090, em plena Idade
Média, portanto, surgiu uma seita que se erigiu em
sociedade secreta: a seita dos "Hachchachin",
palavra que significa "fumadores de haxixe". Seu
fundador foi o persa Hassan i Sabbah, conhecido
como o "Velho da Montanha" e que construiu
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uma fortaleza no alto de escarpado monte: o
Alamut. Aos sequazes que o visitavam, ministrava
o haxixe, para torná-los dóceis às suas
sugestões. Inebriados com a droga, viam
daquelas alturas espetáculos paradisíacos e se
dispunham a obedecer cegamente as ordens do
Velho: a galope atravessavam o deserto, em
direção de Basra ou de Bagdad, para, às
escondidas, assassinar os chefes inimigos de
Hassan i Sabbah. Ao regressar à fortaleza
recebiam a recompensa: mais haxixe. A seita dos
"Hachchachin" ou dos "embriagados pelo haxixe",
assassinou, assim, o vizir de Malikchah, Nizan Al
Mulk, em 1092, Raimundo de Trípoli, em 1152 e
Conrado de Monferrato, em 1192. Foi assim
também que outro mestre da seita, Sinam, tentou
eliminar a Saladin. Os "Hachchachin" mataram
muitos cristãos, na época das Cruzadas:
Segundo Littré, o têrmo francês "assassin" tem aí
a sua origem, donde "assassino", em português."
Ora, isto, de fato, é impressionante. É a
história a se repetir. Trouxe ainda um outro trabalho
das Nações Unidas, realizado em Marrocos, sôbre a
maconha.
Vou ler apenas os subtítulos: Estados
Pseudodissociativos,
Estados
de
Confusão
Prolongada, Síndromes Alucinatórias, Degradação
Psíquica Canábica, Ataques Somáticos, Reações
Antissociais, Psicoses Agravadas etc.
Há
uns
dados
estatísticos
neste
trabalho realizado em Marrocos – sempre
que faço referências a dados estatísticos
procuro dizer que vejo o dado estatístico
com muito cuidado, sem dar a êle um valor
absoluto. Não me esqueço de um rapaz que um

dia, defendendo uma tese, falou que certa moléstia
incidia em 100% de prêtos. Êle só tinha um caso de
prêto e como tinha um só caso e era de prêto, êle só
observou o prêto e então concluiu que atingia a
100% de prêtos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.)
(fazendo soar a campainha.): – A Presidência
lembra ao nobre orador que o tempo de S. Ex.ª está
esgotado.
O SR. RUY SANTOS: – Vou concluir, Sr.
Presidente.
Quanto à idade: alguns casos raros de meninos
entre 12 e 15 anos. Todos em Casablanca. O marco
mais elevado, mais considerável é de 30 a 35 anos.
Sexo: é quase que exclusivamente masculino.
Estado civil – e aí, com o devido respeito, chamo
a atenção do meu eminente colega, Senador Nelson
Carneiro – o pauperismo impera. E existe uma
tendência igualmente considerável de divorciados.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Com prazer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª acaba
de ler vários depoimentos de médicos, de estudiosos
brasileiros. Todos êles demonstram a incidência
grave dos tóxicos na vida brasileira, o que levou o Sr.
Presidente da República a enviar ao Congresso esta
mensagem. Como é notório, no Brasil não existe
divórcio. Também naqueles países onde não existe
divórcio, há tóxicos que se precisam reprimir.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
Vou terminar, Sr. Presidente.
Tenho
aqui
uma
revista
da
Organização
Mundial
de
Saúde,
que
diz: "Em 1961, a Conferência das Nações
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Unidas para a Adoção da Convenção Única sôbre
Estupefacientes, decidiu incluir o cânhamo indico, e
sua resina, na Lista IV". São as Nações Unidas que
estão recomendando.
A Comissão renovou, em 1963, que os
governos deviam aumentar seus esforços para
erradicar o abuso e o tráfico ilícito de "Cannabis",
fomentar a investigação e o avanço da informação
médica complementar, e tomar medidas para fazer
frente à publicidade em prol da legalização ou
tolerância do uso médico da "Cannabis" como uma
droga inócua."
Mas, a propósito dessa seita a que acabo de
me referir, nós como que encontramos a História a
se repetir. Parece que no mundo está-se criando
uma nova seita, depois daquela. E coisa mais
dolorosa foi indiscutìvelmente aquela do assassinato
da atriz Sharon Tate.
Sr. Presidente, Paulo VI, há poucos dias,
concluiu sua fala aos membros de um Congresso de
Toxicologia, dizendo:
"Há algum tempo esperávamos que nos fôsse
dada ocasião para dizer-vos, também nós, uma
palavra franca, amorosa e, ao mesmo tempo, severa,
sôbre a assustadora difusão de alguns venenos que
associam ao seu pernicioso efeito a tração de
inebriantes emoções e constituem, atualmente, um
dos perigos e dos males mais graves e mais
ameaçadores de nossa geração: os estupefacientes."
Ora, Sr. Presidente, a mensagem do Sr.
Presidente da República, para ficar na fala do Santo
Padre, reclama amor com o viciado, assistência,
tratamento, recuperação; e severidade com o
traficante do tóxico.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Lindoso – José Esteves – Milton
Trindade – Alexandre Costa – Fausto CastelloBranco – Petrônio Portella – Virgílio Távora –
Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Domício Gondim – Milton Cabral – João Cleofas –
Paulo Guerra – Wilson Campos – Luiz Cavalcanti –
Teotônio Vilela – Leandro Maciel – João Calmon –
Amaral Peixoto – Danton Jobim – Milton Campos –
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Emival Caiado
– Fernando Corrêa – Saldanha Derzi – Antônio
Carlos – Celso Ramos – 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 60, DE 1971
Dispõe sôbre o cálculo da "remuneração", a
que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
que "institui a gratificação de Natal para os
trabalhadores".
Art. 1º – O artigo 1º da Lei nº 4.090, de 13 de
julho de 1962, passa a vigorar acrescido de mais um
parágrafo, com a seguinte redação:
"§ 3º – No cálculo da remuneração a que se
refere o § 1º dêste artigo incluem-se as gratificações,
as horas extras e o adicional noturno recebidos pelo
empregado."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto irá às comissões competentes.
Está terminado o período destinado ao
Expediente.
Estão presentes na Casa 61 Srs. Senadores.
Há número para deliberação.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em 1º turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade nos têrmos do art. 297 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº
26, de 1971, do Senador Vasconcelos Torres, que
"inclui a epilepsia ou disritmia cerebral entre as
doenças especificadas no art. 178 da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952", tendo:
PARECER sob nº 157, de 1971, da Comissão:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade.
A
discussão
do
projeto
quanto
à
inconstitucionalidade foi encerrada na Sessão anterior,
sendo a sua votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.): –
Sr. Presidente, uma inconstitucionalidade a mais,
uma inconstitucionalidade a menos, já não me
causa surprêsa. (Risos.) É assim, tem que ser
assim, e eu não tenho outra alternativa senão
aceitar o que os meus prezados Pares julgam

que está certo. Ainda hoje, o meu prezado
amigo Senador Daniel Krieger referia-se a uma
notícia verdadeira que saiu no Jornal do Brasil,
quando eu comentava que a Comissão de
Constituição e Justiça podia se poupar ao trabalho
de
reuniões
e
apanhar
um
carimbo
–
"Inconstitucional" e, ao entrar no protocolo, colocar.
Isto poupava tempo.
Mas, Sr. Presidente, entendo que, pelo
simples fato de chamar a atenção para um
determinado problema, eu já estou cumprindo o meu
dever.
Pelejei para na Mensagem do Executivo
propondo mais uma categoria de moléstia, que
permitiria ao servidor civil aposentar-se, inserir,
como emenda, o projeto que agora vai cair,
evidentemente, Sr. Presidente, contra o meu voto.
Não logrei êxito porque já a Comissão de
Constituição e Justiça tinha deliberado. Pedi ao
Senador Relator da matéria, mas disse-me S. Ex.ª
que apesar de eu ter dado a emenda não tinha
chegado a seu conhecimento.
Quero então aproveitar esta oportunidade para
pedir ao Executivo que considere essa idéia, que
visa fazer justiça aos funcionários vítimas dessa
cruel enfermidade que é a epilepsia incurável e a
disritmia.
Peço, Sr. Presidente, ao eminente Chefe
do Govêrno, General Emílio Garrastazu Médici,
e ao digno Ministro da Saúde que a recebam
como sugestão de um parlamentar voltado, não
para a política paternalista, porque essa eu
condeno, mas pelo menos, no desejo de colaborar,
de ampliar o quadro, já que me parece, em
têrmos médicos, os argumentos em que me
estribei para apresentar o projeto, de fato, são
irrefutáveis.
O SR. BENJAMIN FARAH: – V. Ex.ª permite
um aparte?
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O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permito.
O SR. BENJAMIN FARAH: – O projeto de
autoria de V. Ex.ª, no qual inclui epilepsia entre
as doenças especificadas no art. 178 da Lei
nº 1.711, em verdade vai receber o não da
maioria do Senado, porque, hoje, não se pode
mais ter iniciativa, nesta Casa, de fazer nada em
benefício de ninguém. Até isto aqui, que os
doutos Jurisconsultos da Casa consideraram
inconstitucional, é um projeto humano, não fere
artigo da Constituição. Mas os juristas dizem
que fere, e não podemos contestar a sua alta
sabedoria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg.)
(fazendo soar a campainha.): – A Presidência
cientifica ao nobre aparteante que, nos têrmos do
Regimento, em encaminhamento de votação não são
permitidos apartes.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Agradeço o
esclarecimento de V. Ex.ª. Quero dizer a V. Ex.ª
que sou calouro no Senado. E também, queria
lamentar que, aqui, quando temos uma iniciativa,
ainda que seja de interêsse humano, um projeto
dessa natureza, temos que sofrer o reprovo do
Senado. E ficamos na lamentação, ou implorando
a caridade do Executivo para que venha em
favor de brasileiros. Estou com V. Ex.ª, nobre
Senador Vasconcelos Torres, e cairei com
V. Ex.ª.
O SR. VASCONCELOS TORRES: –
Obrigado, nobre Senador.
Sr. Presidente, se porventura lograr que a
matéria chegue a assessoria presidencial; se puder
comprovar que, na realidade, êsse assunto não pode
ser descurado pelas nossas dignas autoridades, eu
já me dou por satisfeito. E, aqui no caso, eu, de
qualquer maneira, chamando a atenção para o
projeto, já fico naquele dever, Sr. Presidente, de lutar
por êle em outra oportunidade. É o que vou fazer, tão

logo se me ofereça a oportunidade adequada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
É a seguinte a matéria rejeitada:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 1971
Inclui a epilepsia ou disritmia cerebral entre as
doenças especificadas no art. 178 da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
incluir entre as doenças enumeradas no artigo 178
da Lei nº 1.711, de 1952, a epilepsia ou disritmia
cerebral grave.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 31, de 1970 (nº 4.045-B/66, na Casa
de origem), que "cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Psicologia, e dá outras
providências", tendo:
PARECERES, sob nos 650 e 651, de 1970, e
174, 175 e 176, de 1971, das Comissões:
– de Legislação Social, favorável;
–
de
Constituição
e
Justiça,
contrário
às
Emendas
nos
1
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e 2 de Plenário e apresentando as de nos 1 a
8-CCJ;
– de Legislação Social, contrário às emendas
de Plenário e às da Comissão de Constituição e
Justiça;
– de Finanças, contrário às emendas de
Plenário e às da Comissão de Constituição e
Justiça.
Êste projeto teve sua discussão encerrada no
dia 9 de setembro do ano passado. Tendo recebido,
em Plenário, duas emendas, voltou às Comissões a
fim de que estas se manifestassem sôbre as
emendas.
Dispõe o art. 371 do Regimento Interno:
"No início de cada legislatura, os projetos
originários da Câmara dos Deputados e os
de lei do Senado, em segundo turno ou turno
único, os de decreto legislativo do Senado
e os substitutivos em turno suplementar,
procedentes de legislatura anterior, prosseguirão
o seu curso, reabrindo-se as discussões
encerradas."
Nessas condições, deve ser reaberta a
discussão do Projeto.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 125, DE 1971
Nos têrmos do art. 311, alínea "c", do
Regimento
Interno,
requeiro
adiamento
da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 31,
de 1970, que cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Psicologia, e dá outras
providências, a fim de ser feita na Sessão de 15 do
corrente.
Sala das Sessões, 6 de julho de 1971. – Ruy
Santos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em virtude da aprovação do requerimento, a matéria
sai da Ordem do Dia, devendo a ela retornar no dia
15 do corrente.
Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 1971 (nº 87-B/71, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que introduz
alterações no Decreto-lei nº 972, de 17 de outubro de
1969, que "dispõe sôbre a profissão de jornalista", tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 185, de 1971,
da Comissão:
– de Legislação Social.
Sôbre a mesa, emendas que vão ser lidas pelo
Sr. 1º-Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1
(SUBSTITUTIVO)
Dispõe sôbre o registro profissional de
jornalista e altera a redação do § 5º do art. 8º do
Decreto-lei nº 972, de 17 de outubro de 1969.
Art. 1º – O registro de jornalista profissional,
desde que requerido no prazo de um ano, contado
da publicação desta Lei, será deferido, mediante a
comprovação prevista no art. 10 do Decreto-lei nº
972, de 17 de outubro de 1969, e obedecido o
disposto em seus parágrafos:
I – aos que se encontravam no exercício da
profissão a 21 de outubro de 1969; ou
II – aos que tenham exercido a profissão por
doze meses consecutivos em período anterior à data
referida no inciso anterior.
Art. 2º – O parágrafo 5º do art. 8º
do
Decreto-lei
nº
972,
de
17
de
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outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 5º – O registro trancado suspende
a titularidade e o exercício das prerrogativas
profissionais, mas pode ser revalidado mediante a
apresentação dos documentos previstos nos incisos
II e III do art. 4º".
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A
Câmara
dos
Deputados
aprovou
substitutivo
ao
projeto
original
do
Poder
Executivo.
O art. 1º do projeto encaminhado ao
Senado Federal modifica o art. 10 do Decretolei nº 972, de 17 de outubro de 1969. A
modificação suprime os parágrafos 1º e 2º do
citado artigo que dispõe sôbre a instrução do
requerimento. Assim, o Sindicato de jornalistas
não opinará sôbre o pedido nem o Ministério do
Trabalho poderá verificar a procedência das
alegações.
O art. 2º contém inovação. O "jornalista
proprietário de jornal do interior", ou já era
jornalista registrado, ou, então, é apenas
diretor-proprietário
do
jornal,
com
registro
especial previsto no art. 5º do Decreto-lei nº
972/69.
A presunção de que todo "proprietário de
jornal de interior" exerce também as funções
peculiares do "jornalista profissional" não teve
a sua validade suficientemente demonstrada.
De qualquer modo, sem qualquer alusão ao
art. 5º do Decreto-lei nº 972/69, o substitutivo
resultaria
em
tornar
obrigatório
dois
re-

gistros: o de diretor-proprietário e o de jornalista.
Desnecessária a modificação proposta sôbre o
artigo 12 do Decreto-lei nº 972, já que o preceito em
questão autoriza o Poder Executivo a dispor em
contrário, isto é, a eliminar a autorização para admitir
não diplomados, ou "fixar limites diversos" do
estabelecido no artigo, à vista de estudo por parte do
Departamento Nacional de Mão-de-Obra.
Sala das Sessões, 6 de julho de 1971. – Ruy
Santos.
EMENDA Nº 2
Ao art. 5º
Suprima-se.
Justificação
A alteração proposta pelo Relator da
Comissão de Legislação Social e que figura como
art. 5º do Substitutivo desta Comissão, visando a
modificar o art. 12, do Decreto-lei nº 972, de 17 de
outubro de 1969, não oferece redação superior à do
texto original, que melhor disciplina a matéria.
Sala das Sessões, em 6 de julho de 1971. –
João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutir
a matéria, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão. A matéria irá às
comissões competentes, em virtude do recebimento
de emendas em Plenário.
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 4, de 1971 (nº
163-B/70, na Casa de origem), que "aprova as
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emendas de 1966 à Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1960",
tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 169 e
170, de 1971, das Comissões:
– de Relações Exteriores; e
– de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores querendo discutilo, declaro encerrada a discussão.
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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 1971
(Nº 136-B/70, na Casa de origem)
Aprova as Emendas de 1966 à Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana
no Mar, de 1960.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as Emendas à
Convenção Internacional para a Salvaguarda da
Vida Humana no Mar, de 1960, adotadas pela
Resolução A.108 (ES.III), de 30 de novembro
de 1966, da Organização Marítima Consultiva
Intergovernamental.
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 primeiro turno. do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 1970, que "regula a
fundação de sindicatos e federações rurais no
Estado da Guanabara e no Distrito Federal, e dá
outras providências", tendo:
PARECERES, sob nos 177, 178 e 179, de
1971, das Comissões:
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento
– pela constitucionalidade e juridicidade; 2º
pronunciamento – pela constitucionalidade e
juridicidade do Substitutivo da Comissão de
Legislação Social, com emenda que oferece, de nº 1CCJ.
– de Legislação Social, favorável ao projeto,
nos têrmos do Substitutivo que apresenta.
Em discussão o substitutivo, o projeto e a
emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilos, darei por encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência
regimental, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
o
substitutivo.
Fica,
em
conseqüência, prejudicado o projeto.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria irá à Comissão de Redação
para redigir o vencido para o segundo turno
regimental.
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É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO
Regula a fundação de sindicatos e federações
rurais no Estado da Guanabara e no Distrito Federal,
e dá outras providências.
Art. 1º – Constituem bases territoriais, para os
fins previstos no artigo 3º do Decreto-lei nº 789, de
28-8-69, as Regiões Administrativas em que estão
divididos o Estado da Guanabara e o Distrito Federal.
Parágrafo único – No caso das Unidades
Federais referidas neste artigo, fica reduzido para 3
(três) o número mínimo de sindicatos exigidos para a
formação de federações.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
É a seguinte a emenda aprovada:
SUBEMENDA Nº 1-CCJ
Ao Substitutivo da Comissão de Legislação
Social:
Acrescente-se no art. 1º, após a expressão
"Regiões Administrativas", a palavra "rurais".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, no dia 26 de junho,
no Município de Propriá, em meu Estado, foi
inaugurado um sistema de irrigação dos mais
modernos, na Fazenda Jundiahy, de propriedade
do Dr. Herval de Brito, em cerimônia que contou

com as presenças dos Governadores Paulo Barreto
de Menezes, de Sergipe, e Afrânio Lages, de
Alagoas, do Coronel Wilson Santa Cruz Caldas,
Superintendente da SUVALE, e grande número de
homens voltados para a agricultura e pecuária em
Sergipe e Alagoas.
Iniciativa pioneira, de tecnologia aprimorada,
teve a mesma o registro da simpatia e do apoio do
Governador do nosso Estado, bem como do ilustre
Superintendente da SUVALE.
A área irrigada é de 350 hectares, dos
quais 130 foram reservados para pastagens e
220 para a cultura de arroz. Na primeira parte
usa-se um sistema de aspersão para conduzir a
água a cada pasto, que é irrigado durante duas
horas, de nove em nove dias. Na segunda,
constituída de várzeas e, portanto, mais apropriada
para cultura de arroz, a irrigação se faz por
inundação, processo que consiste na distribuição da
água por um sistema perimetral, pelo qual ela flui
com facilidade.
Um
conjunto
complexo
de
tubulões,
instalado em uma declividade do terreno,
conduz a água de maneira uniforme em tôda
a várzea. O líquido necessário ao abastecimento
de tôda área é fornecido pelo Rio São
Francisco.
No momento em que o Govêrno do eminente
Presidente Garrastazu Médici se volta para a
solução dos grandes problemas do nosso
desenvolvimento, é com satisfação que vejo a
colaboração do Poder Público com a iniciativa
privada, garantindo-se assim o êxito do projeto,
que dará condições de trabalho a 600
lavradores.
Não poderia deixar de situar a palavra do
Governador Paulo Barreto de Menezes, que anunciou,
em Propriá, que três projetos semelhantes já estão
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sendo estudados e contarão com o apoio do seu
Govêrno.
O registro que ora faço tem por finalidade
renovar o meu otimismo e a minha confiança nos
destinos de Sergipe, que assim se integra no plano
de desenvolvimento do País, que a Revolução de
Março de 1964 levou a uma posição de progresso e
como se processou em todo País, sem exceção, de
renovação realizadora que só se consegue com
trabalho e também com paz e tranqüilidade que
vemos reinantes em tôda Nação brasileira. (Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador Danton Jobim.
(Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
assunto que me traz a esta tribuna é a respeito do
Ministro da Fazenda, Sr. Delfim Netto, cujo
pronunciamento, hoje, na aula inaugural do 41º
Curso Intensivo para Administradores do Banco do
Brasil, em Brasília, merece o registro nesta alta Casa
Legislativa, por isso que se trata de matéria relevante
e da maior oportunidade para a economia brasileira.
Aquêle titular afirmou que o Banco do Brasil é
o instrumento mais importante para agilizar o
desenvolvimento macro-econômico em nosso País e
a mais poderosa alavanca com que conta o Govêrno
nesse sentido.
Em verdade, Sr. Presidente, a Nação tem
os
olhos
voltados
para
aquêle
grande
estabelecimento
bancário.
Eis
porque
a
sociedade, nos seus setores multiformes, está
participando das atividades do Banco do Brasil, e

as ações daquela Casa têm uma cotação que
grangeou a confiança generalizada.
O Ministro Delfim Netto, na sua fala, deu
ênfase
aos
inibidores
ao
desenvolvimento
nacional:
1 – incapacidade da sociedade para mobilizar
poupanças internas;
2 – incapacidade de pagar no exterior;
3 – falta de mão-de-obra qualificada.
No que tange ao primeiro item, o Banco
do Brasil terá uma ação decisiva para mobilizar
recursos da sociedade brasileira, estou por dizer,
êste papel do Banco está evidenciado com rara
habilidade.
Quanto ao segundo item, ou melhor, o
segundo inibidor, o Ministro da Fazenda considera
mais grave. Nós estamos de pleno acôrdo com S.
Ex.ª. Precisamos, na verdade, dar o melhor dos
nossos esforços para a eliminação dêsse inibidor,
que só poderá atingir êsse objetivo com uma
exportação rápida e feita em moldes a libertar o
Brasil do imperialismo do dinheiro. Êsse imperialismo
tem suscitado, no meu Partido, sérios debates, e
agora mesmo na "Carta de Recife", elaborada com
a participação de tôdas as Lideranças do MDB,
uma das mais importantes recomendações é
precisamente esta, libertar o Brasil do jugo do
dinheiro.
Não é só importar. Não é só assumir
compromissos, deixando uma pesada herança para
nossos filhos. Precisamos exportar.
A exportação foi o grande tema debatido
na
Primeira
Conferência
do
Comércio
e
Desenvolvimento,
realizada
em
1964,
na
cidade de Genebra. Os países subdesenvolvidos
alí
representados,
lutaram
heròicamente,
pedindo aos industrializados uma situação
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melhor para os produtos de sua exportação.
Clamaram em vão naquela época.
Por isso, não podemos negar o nosso apoio
a essa orientação do Ministro Delfim Netto,
que considera a exportação como o instrumento
de grande validade para o fortalecimento da
nossa economia. Estou de pleno acôrdo com o
ponto de vista do Ministro, quando diz que a
alavanca do Banco do Brasil desempenha um
papel extremamente importante e está preparado
para um papel ainda mais importante, sob a
liderança de Nestor Jost, sobremodo quando
se atira nessa grande batalha do Comércio
Exterior.
Pronuncio com o maior respeito e entusiasmo
o nome do presidente daquele grande Banco,
porque tive a honra de ser seu colega na
Câmara Federal, e identifiquei nêle um homem
organizado, com enorme capacidade de trabalho,
um acendrado amor à causa pública e ao
Brasil.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENJAMIN FARAH: – Pois não.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Quero
fazer minhas as palavras de V. Ex.ª, cujo elogio
ao Banco do Brasil adquire uma tonalidade
muito especial de sinceridade, porque revela o
senso político de V. Ex.ª. Em sendo um homem
da Oposição, não regateia aplausos ao que nesta
área do Govêrno está sendo feito em benefício
da coletividade. O Ministro Delfim Netto, que
acaba de regressar de uma cruzada vitoriosa, – não
sei de Ministro da Fazenda que tenha colhido tantas
vitórias em tão pouco tempo quanto S. Ex.ª – foi a
Portugal, anunciou a criação de três entrepostos,
inclusive
dois
em
províncias
ultramarinas;
inaugurou a agência do Banco do Brasil em Londres,

que foi um passo avançadíssimo para nossa Pátria,
porque é a Capital financeira da Europa. S. Ex.ª foi a
Paris e contratou o aluguel de um prédio, onde irá
funcionar também a sucursal do nosso principal
estabelecimento bancário. Estabeleceu providências,
para que igualmente na Itália fôsse instalado o
Banco do Brasil. Voou até Washington. Contornou
dificuldades a respeito do problema do Acôrdo
Internacional do Café. Conseguiu empréstimos que
atingiram cifras jamais alcançadas em qualquer
tempo ou em qualquer Govêrno. Êsse Ministro, hoje,
impôs à nossa estima e – vou dizer, aqui, a palavra
acertada – merece a gratidão de todos, porque o
Brasil, lá fora, tem sua imagem gradativamente
melhorada. Se elementos impatrióticos, com base na
paixão política, procuram deformar o que se faz, o
valor do nosso desenvolvimento econômico é
provado e, mais do que provado, é comandado por
êsse brilhante paulista que, atualmente, se inscreve
entre os grandes homens públicos da nacionalidade.
Quanto ao Presidente Nestor Jost, também quero
comungar com V. Ex.ª – e o faço de maneira muito
especial. Não sei se é do conhecimento de V. Ex.ª,
agradame muito ouvir elogios ao Banco do Brasil,
porque sou funcionário daquela Casa. Eu e o
Senador Ruy Carneiro somos advogados do Banco
do Brasil. Fomos colegas do atual Presidente
Nestor Jost. Portanto, a palavra de V. Ex.ª nobre
Senador Benjamin Farah, tem significação especial,
especialíssima. Mostrando uma Oposição sincera,
estabelecendo um diálogo, V. Ex.ª não está
enganando os seus eleitores, porque o lado positivo
V. Ex.ª é o primeiro a apontar. Congratulo-me com
as duas autoridades mencionadas, bem como o
nobre Amigo, por abordar êsse assunto no dia de
hoje.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Muito
obrigado pelo aparte de V. Ex.ª, apar-
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te que veio dar maior brilho ao meu discurso.
(Retomando a leitura.)
A nossa confiança em Nestor Jost é grande. E
êle tem correspondido a essa confiança, que não é
só minha. Essa confiança vem de outros Governos e
está patente no pensamento de milhões de
brasileiros.
Sr. Presidente, todo e qualquer esfôrço do
Govêrno no sentido de incentivar a exportação, só
pode merecer o apoio de quantos brasileiros
desejem a emancipação econômica dêste País. Essa
exportação não pode ser calcada em produtos
primários, sòmente. Mas, deve ser diversificada,
sobretudo levando para fora, além dos produtos
agropecuários, os artigos manufaturados.
Sr. Presidente, o pronunciamento do Sr.
Delfim Netto na manhã de hoje, preconizando
a eliminação dos três inibidores do nosso
desenvolvimento, constitui um motivo de alento para
todos nós, que aspiramos um Brasil grande, forte e
respeitável.
Acredito, Sr. Presidente, que esta Nação, com
a boa vontade inata da alma e no coração da nossa
gente e com esfôrço do Govêrno, no futuro próximo,
poderá dar a cada brasileiro o bem-estar, a paz
social e a felicidade almejada por todos. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Milton Cabral.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, há dias o nobre Senador
José Lindoso fêz da tribuna desta Casa elogio a um
relatório sôbre as atividades da Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos.

Trago, hoje, apêlo que me foi entregue
por numerosos operadores postais, e endereçado
aos dirigentes daquela organização. Vivem êsses
operadores num regime de fome, classificados
que são nos níveis 6 e 8, evidentemente níveis
inferiores às suas necessidades mínimas de
remuneração.
Não bastam, portanto, elogios à ação dos
dirigentes da Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Assim, resta-nos pedir para que êsses
dirigentes sejam sensíveis às necessidades e à
angústia de seus servidores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, o dia de hoje,
parece-me, pertence ao Sr. Ministro Delfim Netto,
porque ainda há pouco, o nobre Senador Benjamin
Farah enaltecia, – e o fêz merecidamente – as
providências tomadas pelo Titular da Fazenda,
providências que se embutem no contexto de uma
sadia política desenvolvimentista.
O jovem Professor já agora não constitui uma
expectativa. Pelo que realizou, tem seu nome
imarcescìvelmente ligado ao País, motivo de orgulho
para o Govêrno Federal, por possuir um verdadeiro
mago das finanças. Cidadão jovem ainda, provindo
de São Paulo, encontrando situação anômala, quase
na fronteira do caos, S. Ex.ª pôde, pacientemente,
aceitar o desafio e realizar o trabalho mais notável já
feito por um Ministro da Fazenda, em qualquer
tempo, neste País.
Se Murtinho constitui no passado a
glória
da
nacionalidade
no
setor
fazendário,
no
momento,
a
projeção
do
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nome de Delfim Netto está justamente na tela
cinemascópica em que todo povo brasileiro, gregos e
troianos, arenistas e emedebistas pode ver e
testemunhar. Sua infatigável capacidade de trabalho
no Ministério da Fazenda faz com que S. Ex.ª seja
talvez a autoridade mais solicitada neste País. S. Ex.ª
tem que ser um Ministro que, além de despachar com
o Presidente da República, obrigatòriamente precisa
de falar com os outros Ministros. Contendo na reprêsa
dos interêsses nacionais as verbas que se destinam a
êste ou àquele programa, o Ministro Delfim Netto tem
tido uma acuidade, tem tido um radar especial.
Enxergando longe, possui, sem dúvida, qualidade
muito particular, muito própria do seu temperamento:
previsão.
E aqui se poderia falar no adágio: "prever para
prover".
Hoje, o titular da Fazenda já foi elogiado. Em
aparte, relatei a memorável cruzada de S. Ex.ª pelo
continente europeu e, em seguida, pelo norteamericano, vindo com sua pasta repleta de informes
valiosos e mais do que isto, nos trazendo conclusões
precisas sôbre as negociações efetuadas e que
colocam êste País na vanguarda pela qual todos nós
ansiamos. Além disto faz com que nos envaideçamos
– e é com alegria que, como Senador da República, o
posso dizê-lo – de um Brasil como grande potência.
Aquilo que ainda há pouco o General Meira Mattos
referiu, em memorável conferência em Natal – as
suas previsões sociológicas e econômicas – S. Ex.ª
teve a bondade de me enviar uma cópia dessas
previsões, que estudei detalhadamente. Já sinto, Sr.
Presidente, e é com envaidecimento emocional que
proclamo, que a nossa Pátria realmente, hoje, se
alinha como potência.
Mas,
Sr.
Presidente,
tenho
um
apêlo a dirigir a S. Ex.ª o Sr. Ministro da

Fazenda, apêlo êste conectado com o interêsse do
próprio Ministério: com o advento da Emenda
Constitucional nº 1, foram retirados dos fiscais das
diferentes categorias dêsse Ministério os estímulos
relativos à chamada cota-parte. Houve uma queda
violentíssima – vamos colocar a palavra adequada,
penosíssima – nos vencimentos dos funcionários
federais subordinados ao Ministério da Fazenda:
enquanto em outros Estados, inclusive no meu, se
procurou compensar a perda com uma providência
denominada de "incentivo à produtividade", no
Ministério da Fazenda, Sr. Presidente, ficou ela
apenas delineada e não pôde se objetivar. Um fiscal
municipal – de um município pequeno, não precisa
ser grande – ou um agente fiscal ou um fiscal de
rendas estadual, está ganhando 2, 3, 4, vêzes
mais do que um fiscal aduaneiro, do que um fiscal
do Impôsto de Consumo, do que um fiscal do
Impôsto de Renda. E me parece que isso constitui,
não só grave injustiça como também disparidade,
que, tenho certeza, não levará ao desestímulo os
abnegados funcionários fazendários, mas, Sr.
Presidente, faz com que tenham problemas de
ordem familiar e não passam desenvolver a
contento, as suas atividades, passando as
dificuldades por que passam, sem atender às
despesas mínimas de alimentação, vestuário,
habitação e educação para os seus filhos.
Então, a êste grande Ministro da Fazenda
quero fazer chegar o meu apêlo, que outro
não é senão o da União Nacional dos Agentes
Fiscais dos Tribunais Federais, conhecidos pela
sigla UNAFISCO a qual, em seu Comunicado
nº 8, relata o que se passa, dando conta das
suas
atividades
às
diferentes
Delegacias
Seccionais, e estabelece uma comparação entre
os salários recebidos, atualmente, por um

– 211 –
funcionário fiscal da Fazenda e pelos funcionários
dos Estados e dos Municípios.
É um trabalho muito importante. A êle
apensado está um estudo, já encaminhado ao
Ministro da Fazenda, onde se trata da discrepância
salarial, que não se justifica, quer quanto à
complexidade de tarefas, quer quanto aos resultados
obtidos ou a condições específicas de trabalho.
Os outros ocupantes da carreira de Agente
Fiscal de Tributos Federais compreendem os
funcionários fiscais das extintas carreiras de
Agentes Fiscais dos Impostos de Consumo, de
Renda e Aduaneiro. Após essa integração, os
seus componentes passaram a exercer atividade
fiscalizadora sôbre os seguintes tributos:
"Impôsto
de
Produtos
Industrializados;
Impôsto de Renda; Impôsto de Importação; Impôsto
de Exportação; Impôsto Único sôbre Minerais;
Impôsto Único sobre Combustíveis Líquidos e
Gasosos e Impôsto sôbre Energia Elétrica."
Ao ser extinta a cota-parte e a participação do
Fisco na arrecadação de tributos, através do art. 196
da Constituição Federal de 1969, houve diminuição
do patrimônio dos servidores fiscais, sem uma
compensação condizente com suas elevadas
funções.
Como disse, alguns Estados da Federação
como São Paulo, Rio de Janeiro, Guanabara, Rio
Grande do Sul, S Catarina e outros, no interêsse da
própria arrecadação, concederam, de imediato,
compensação dessa renda, que vinha também ao
encontro dos interêsses da Fazenda Estadual.
Foi
reconhecida
também
essa
anomalia
e
proposta
sua
regularização,
através
de
exposição
de
motivos
diri-

gida ao Exmo Sr. Ministro da Fazenda, pelo
Secretário da Receita Federal.
Essa exposição de motivos encontra-se,
atualmente, em poder do Exmo Sr. Ministro da
Fazenda, a quem apelo, no sentido de dar solução
equânime ao problema, que vem ao encontro do
interêsse da Fazenda Nacional.
Ademais, tenho conhecimento de que em
alguns Estados e até Municípios os agentes do Fisco
vêm percebendo até 3 e 4 vêzes – falei há pouco –
mais da remuneração do Fisco federal.
Ora, Sr. Presidente, tal situação contraria
inclusive o art. 13, item V, da Carta Federal de 1969:
"os limites máximos de servidores estaduais e
municipais não poderão exceder o fixado pela Lei
federal." Assim sendo, analògicamente, apelava para
o Sr. Ministro da Fazenda, a fim de conceder a
produtividade aos agentes fiscais federais, medida
que visa principalmente regularizar situação de fato e
concorrer para o aumento da arrecadação da União.
É justamente com êste objetivo, de concorrer
para o.aumento da.arrecadação da União, que
formulo veemente apêlo ao Exmo Sr. Ministro da
Fazenda, encaminhando à Mesa os documentos a
que há pouco me referi, para que constem,
devidamente, da minha fala.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR VASCONCELOS TORRES EM SEU
DISCURSO.
"Senhor Ministro:
Como
decorrência
das
alterações
de
ordem
constitucional,
no
tocante
à
política
de
retribuição
dos
cargos
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em regime anterior de participação na arrecadação
de tributos, os servidores fiscais do Ministério da
Fazenda ficaram sujeitos às disposições contidas no
Decreto-lei nº 1.024, de 21 de outubro de 1969, que
estabeleceu forma básica de retribuição através de
vencimento, acrescido de até 100% do seu valor, a
título de gratificação de exercício.
Medidas similares foram adotadas para os
servidores fiscais dos Estados, também atingidos
pela restrição constitucional ao regime de
participação na arrecadação de tributos e cotaspartes de multas.
Embora tenham sido mantidos, na sistemática
aprovada pelo Decreto-lei nº 1.024/69, os níveis de
retribuição dos servidores do Ministério da Fazenda,
estudo, comparado com os critérios salariais de
servidores da Administração Fiscal dos Estados mais
representativos na receita tributária da União – São
Paulo e Guanabara – revela uma discrepância
salarial que não se justifica, quer quanto à
complexidade de tarefas, quer quanto aos resultados
obtidos ou a condições específicas de trabalho.
Tal discrepância, superior a 100%, resulta da
instituição, nas leis estaduais, de gratificação por
produtividade, que se acresce à retribuição mensal
daqueles servidores, estando excluída dos limites de
retribuição prevista na Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1965, a que estão ainda sujeitos os servidores do
Ministério da Fazenda, não obstante as sucessivas
ressalvas para outras categorias funcionais, tais
como constantes da Lei número 4.863/65 e
Decretos-leis nos 81/66, 177/67, 728/69, 1.020/69 e
1.086/70.
Com o objetivo de reduzir, em parte, o
impacto negativo causado pela discrepância
referida, com relação a servidores em regime
de dedicação exclusiva, bem como de obter um

efetivo estímulo à elevação dos atuais padrões de
desempenho, através da adoção de métodos
racionalizadores e, ainda, facilitar a introdução de
técnicas modernizantes da ação fiscalizadora, é que
venho submeter à apreciação de Vossa Excelência o
anexo projeto de portaria que institui incentivo à
produtividade dos servidores fiscais do Ministério da
Fazenda.
A sistemática proposta apresenta três
características básicas.
Em primeiro lugar, utiliza a unidade tempo
como padrão comum de medida, tendo em vista a
elevada diversificação das atividades da fiscalização
federal. A adoção de escala de tempo-padrões para
as diversas atividades de fiscalização elimina a
valorização de algumas atividades em detrimento de
outras, igualmente importantes para a administração
fiscal, evitando-se a evasão de mão-de-obra dessas
atividades menos complexas, tal como ocorria no
anterior regime de participação, na arrecadação e na
quota-parte de multas. A produtividade seria
calculada através da relação entre o tempo-padrão
estimado para cada atividade, e o tempo-real
despendido na sua execução. Cabe aqui salientar
que a adoção desta sistemática, aplicada pela
maioria das grandes emprêsas, tornou-se possível
através da implantação do efetivo dispositivo de
contrôle e avaliação do desempenho dos servidores
fiscais.
A segunda característica do incentivo ora
proposto é a sua aplicação não individualizada,
mediante a aferição da produtividade em
conjunto, por Grupo de Fiscalização ou Grupo
de Vigilância. Esta medida objetiva maior
integração das diversas equipes de trabalho,
valorização e dignificação da Função do Supervisor
Fiscal e maior motivação no aperfeiçoamento
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pessoal através da troca de experiência e do
trabalho conjunto.
Finalmente, sua terceira característica básica
é a de que o incentivo à produtividade, sòmente se
adiciona à atual retribuição do servidor a partir de um
efetivo acréscimo de esfôrço despendido, uma vez
que, em caso de padrão normal do desempenho
aferido, não se aplicará o incentivo e sim a
retribuição atual correspondente ao respectivo cargo.
O acréscimo do incentivo far-se-á mediante o
pagamento do valor correspondente, a título de
parcelas ou sua fração, ao supervisor do Grupo
de Fiscalização ou de vigilância, extensivo aos
integrantes do grupo na seguinte forma: em igual
valor, aos agentes fiscais de Tributos Federais e em
25% (vinte e cinco por cento) do valor calculado,
para os fiscais auxiliares de impostos internos e
guardas aduaneiros.
O anexo projeto de portaria prevê para o mês
de julho do corrente ano o início da vigência do
pagamento do incentivo à produtividade dos
servidores fiscais da união.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do mais profundo
respeito."
UNIÃO NACIONAL DOS AGENTES FISCAIS
DOS TRIBUTOS FEDERAIS-UNAFISCO
Comunicado Nº 8
Rio de Janeiro, GB
Prezados Colegas:
Dando conta de nossas atividades exercidas
após a remessa do Comunicado nº 7, alinhamos
no presente os fatos mais importantes, de
interêsse da Classe, principalmente para os colegas
que não tomaram conhecimento dos assuntos
discorridos na reunião do Conselho Deliberativo,
realizada nos dias 31-3, 1 e 2-4-71, con-

tando com a presença dos Presidentes, ou seus
legítimos representantes, das seguintes Seccionais:
1 – Brasília
2 – Campinas
3 – Curitiba
4 – Fortaleza
5 – Guanabara
6 – Joinvile
7 – Niterói
8 – Pôrto Alegre
9 – Rio Grande
10 – Santa Maria
11 – Santos
12 – São Luís
13 – São Paulo
14 – Sorocaba
15 – Taubaté
2. Inicialmente, é de mister assinalar que
alguns dos quinze (15) Conselheiros presentes
à mencionada reunião arguíram o não-recebimento
de parte dos Comunicados expedidos por
esta Diretoria Nacional, fato êste que, embora
contrariando nossa melhor expectativa, escapa
do domínio de nossa vontade. Entrementes,
procurando sanar essas deficiências postais,
passaremos a enviar aquela correspondência
em duplicata, sendo uma para a Repartição da
Seccional e outra para o endereço particular do
Dirigente da UNAFISCO (desde que tenhamos êste
enderêço.)
3. Conforme escrevemos no Comunicado nº 7
"o Sistema de Produtividade dos AFTFs, continuava,
em pauta". De fato, nossa constante diligência
junto às Autoridades Fazendárias responsáveis
pelo andamento do projeto respectivo, bem como
certas "demarches" por nós iniciadas com vistas
ao melhor êxito do benefício em tela, conferiam-nos
credenciais para emitir aquelas informações. Tanto
é verdade que, em natural prosseguimento de
nossa atuação, agora obtivemos cópia autêntica
do referido projeto, inclusive com a ex-
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posição de motivos pela qual o Secretário da Receita
remete a minuta da Portaria ao Sr. Ministro da
Fazenda, em cujo poder se encontra, desde o dia 15
de março recém-findo (vide anexo 1). Esperamos
que Sua Excelência reconheça a necessidade
urgente de corrigir a desigualdade de tratamento dos
AFTFs. em relação aos Fiscais de muitos Estados da
Federação.
4. Quando, no parágrafo anterior, nos
referimos a certas "demarches" por nós iniciadas
com vistas ao melhor êxito do benefício em tela,
aludimos a uma solicitação que fizemos aos
Presidentes das cinco (5) Seccionais existentes no
Estado de São Paulo, para que tentassem conseguir
documento comprobatório do "quantum" pago aos
Fiscais de Rendas daquele Estado. Como já
tínhamos sólido conhecimento de que ditos fiscais
estão percebendo, desde setembro de 1970, os mais
altos salários do Fisco de todo o País – a quantia
média mensal de Cr$ 7.500,00 – sendo o mínimo
Cr$ 6.000,00 e o máximo Cr$ 11.000,00 –
concebemos então a hipótese de utilizar um recurso
jurídico de inteira lisura, qual fôsse uma
Ação Popular, com base na inconstitucionalidade
da referida discrepância de tratamento em relação
aos Agentes Fiscais dos Tributos Federais. Na
fraternal solicitação que dirigimos aos dignos
Representantes das Seccionais paulistas explicamos
lealmente as razões que nos levavam a defender
a tese dêsse apêlo ao Judiciário, que, deixe-se
bem claro, não se vincularia, nem de longe, a
qualquer ato das Autoridades Federais. Assim,
baseados em vasta experiência própria vivida
em situações idênticas, e imbuídos da mais pura
intenção de bem servir a nossa Classe, havíamos
tomado aquela iniciativa, que entretanto não foi bem
compreendida pelos colegas solicitados, e foi afi-

nal rejeitada de plano pelo Conselho Deliberativo da
UNAFISCO presente à última reunião. Contudo,
estamos conscientes de que a simples notícia dessa
hipotética Ação Popular surtiu efeito positivo no
desemperramento
do
projeto
de
nossa
Produtividade.
5. Cumpre-nos chamar a atenção dos ilustres
colegas para as referências feitas a prazos e
trimestres nos itens 1 e 3 da minuta de portaria da
Produtividade ("aplicação do sistema a partir de 1º
de julho; a apuração far-se-á considerando o
desempenho por trimestre vencido; a produtividade é
função da retribuição do Supervisor no trimestre
imediatamente seguinte ao da aferição da
produtividade"). Conquanto no final da exposição de
motivos do Secretário da Receita diga-se que o início
do pagamento está previsto para julho de 1971, esta
"previsão" não consta, de modo algum, no texto da
portaria. Ao contrário, no item 3 fala-se em trimestre
vencido e trimestre seguinte (ao vencido). É evidente
que, se fôr assinada a Portaria, seu aplicador (o
Diretor do Pessoal) poderá, interpretá-la de modo, a
mandar pagar a Produtividade a partir de 1º de julho
de 1971, mas, se isto, não acontecer, teremos de
esperar muito tempo mais. Também devemos
salientar o trecho da exposição de motivos e em
que o Secretário da Receita afirma textualmente...
"estudo comparativo com os critérios salariais
de servidores da administração fiscal dos
Estados mais representativos da receita tributária
da União – São Paulo e Guanabara – revela
uma discrepância salarial que não se justifica..."
Tal discrepância, superior a 100%, resulta da
instituição nas leis estaduais de gratificação por
produtividade..." (grifo nosso). Conforme observam
os nobres colegas, existe na Administração
Fazendária
a
consciência
amadurecida
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de
que
estamos
rudemente
postergados
financeiramente em relação aos Fiscais dos Estados
de São Paulo e Guanabara; todavia, a atual
promessa de correção dessa injustiça propõe
expressamente "que seja reduzido apenas em parte
o impacto negativo causado pela referida
discrepância de tratamento" (vide parágrafo 5 da
exposição de motivos). É interessante frisar que
tôdas essas revelações oficiais vêm corroborar
nossa tese (vencida) explanada na carta que
dirigimos em fevereiro último às Seccionais do
Estado de São Paulo.
6. Neste ensejo informamos todos os colegas
de que nos meses de fevereiro e março do corrente
ano fomos por duas vêzes à presença do DiretorGeral do DASP. Dr. Glauco Lessa, a quem levamos
as seguintes reinvindicações de nossa Classe:
a) transformação da Série de Agente
Fiscal dos tributos Federais em Classe Singular,
correspondente à atual letra "C" (igualdade aos
Técnicos de Tributação);
b) aposentadoria ordinária dos AFTFs, aos 30
anos de serviço e compulsório aos 65 anos de idade.
Essas medidas tornam-se muito oportunas
face à proximidade de implantação do nôvo
Plano de Classificação de Cargos dos Funcionários
Civis, cujo decreto está em urgente elaboração
para ser assinado até junho vindouro, bem como
o Projeto de Lei Complementar à Constituição
Federal que estabelecerá os casos de aposentadoria
especial de várias classes de servidores, e que
será remetido ao Congresso Nacional dentro
em pouco. Igualmente, entregamos ao Sr.
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, Dr.
José Flávio Pécora, trabalho escrito no mesmo
sentido – aposentadoria – cuja cópia segue anexa

à presente. Em ambos os casos notamos alguma
receptividade para ditas reivindicações, restando
aguardar o trato da matéria nas equipes técnicas que
elaboram os projetos definitivos sôbre os referidos
assuntos. Também damos conhecimento de que
pelo Ofício nº 005/71, desta Diretoria Nacional,
solicitamos ao Coordenador-Geral do CETREMFA
que generalize a todos os candidatos a promoção à
letra "C", qualquer alteração de questões ou critérios
que decorrente de recurso, possa ter repercussão na
classificação geral dos concursandos. Em Ofício de
nº 149/71, a autoridade solicitada prometeu atender
o nosso objetivo.
7. Reiteramos aqui nosso apêlo formulado no
parágrafo 6 do Comunicado nº 6, para que remetam,
o quanto antes, o enderêço completo da respectiva
Diretoria Seccional (algumas já enviaram para que
possamos proceder ao registro das Seccionais no
C.G.C. – MF, necessário para o funcionamento
regular de alguns setores da mesma Entidade.
Também encarecemos que ponham em dia a
contribuição estatutária devida à Diretoria Nacional –
30% da arrecadação local – tendo o cuidado de
remeterem as quantias, de preferência, através do
Banco da Bahia S/A – Agência CASTELO – Rio GB.
8. Levamos ao conhecimento oficial dos
dignos colegas que, por alteração do Estatuto
da União Nacional dos Agentes Fiscais dos Tributos
Federais, levada a cabo na recente reunião do
Conselho Deliberativo, foi revogado o art. 56 do
citado Estatuto. Redação anterior: "Enquanto não
houver condições para o cumprimento do
disposto no art. 1º, parágrafo único, a UNAFISCO
tem sede e fôro na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara". Redação alterada:
"Provisòriamente, até o fim do 1º mandato, a ex-
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pirar-se em 31 de maio de 1972, a UNAFISCO
terá sede e fôro na Capital do Estado do Presidente
eleito, passando a vigorar, a partir daquela data
em tôda sua plenitude, o disposto no artigo 1º,
parágrafo único". Conforme ressalta da redação
imprimida ao artigo 56, houve a preocupação de
mudar a sede e fôro da UNAFISCO, durante o
período restante do presente mandato, do Estado
da Guanabara para a Capital do Estado do
Presidente eleito. Com efeito, não ficou bem
claro se "a Capital do Estado do Presidente eleito"
será a capital do Estado em que êle nasceu,
ou a Capital do Estado de sua localização
administrativa. Por questão de ordem prática,
admitimos que a redação dada pretenda exprimir
a Capital do Estado da localização administrativa
do Presidente da UNAFISCO. Assim sendo, se êste
fôr removido, para outro Estado, voluntàriamente
ou de ofício, a sede e fôro da UNAFISCO
deslocar-se-ão com êle. Em todo o caso, tal
eventualidade só poderá ocorrer até 31 de maio de
1972, quando a sede e fôro da UNAFISCO estará na
Capital Federal, segundo a referida emenda do
Estatuto.
9. Finalizando, reafirmamos nossa disposição
de luta para obtermos equiparação retributiva aos
Fiscais estaduais de São Paulo, esfôrço êste
que tem sido a tônica de nossa atividade. Esperamos
contar com a colaboração de todos os A.F.T.Fs,
para atingirmos êsse objetivo. Se necessário,
deveremos acionar nos próximos meses uma
vigorosa campanha no sentido de levar o Sr.
Ministro da Fazenda a compreender nossa justa
reinvidicação.
Cordialmente. – F. de Assis O. Bezerra,
Presidente em exercício – Heromar Paranhos,
Diretor Administrativo."

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº ...
Senhor Ministro:
Como decorrência das alterações de ordem
constitucional, no tocante à política de retribuição
dos cargos em regime anterior de participação na
arrecadação de tributos, os Servidores Fiscais do
Ministério da Fazenda ficaram sujeitos às
disposições contidas no Decreto-lei nº 1.024, de 21
de outubro de 1969, que estabeleceu forma básica
de retribuição através de vencimento, acrescido de
até 100% do seu valor, a título de gratificação de
exercício.
Medidas similares foram adotadas para os
Servidores Fiscais dos Estado, também atingidos p e
1 a Restrição Constitucional ao regime de participação
na arrecadação de tributos e quotas-partes de multas.
Embora tenham sido mantidos, na nova
sistemática aprovada pelo Decreto-lei nº 1.024/69, os
níveis de retribuição dos Servidores do Ministério da
Fazenda, estudo comparado com os critérios
salariais de Servidores da Administração Fiscal dos
Estados mais representativos na Receita Tributária
da União – São Paulo e Guanabara – revela um
discrepância salarial que não se justifica, quer
quanto à complexidade de tarefas, quer quanto aos
resultados obtidos ou a condições específicas de
trabalho.
Tal discrepância, superior a 100%, resulta da
instituição, nas Leis Estaduais, de Gratificação
por Produtividade, que se acresce à retribuição
mensal daqueles servidores, estando excluída dos
limites de retribuição prevista na Lei nº 4.242, de 17
de julho de 1965, a que estão ainda sujeitos
os Servidores do Ministério da Fazenda, não
obstante as sucessivas ressalvas para outras
categorias funcionais, tais como as constantes da Lei
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nº 4.863/65 e Decretos-leis números 81/66, 177/67,
728/69, 1.020/69 e 1.086/70.
Como o objetivo de reduzir, em parte, o
impacto negativo causado pela discrepância referida,
com relação a servidores em regime de dedicação
exclusiva, bem como de obter um efetivo estímulo à
elevação dos atuais padrões de desempenho,
através da adoção de métodos racionalizadores
e, ainda, facilitar a introdução de técnicas
modernizantes da ação fiscalizadora, é que venho
submeter à apreciação de Vossa Excelência o
Anexo Projeto de Portaria que institui incentivo à
produtividade dos Servidores Fiscais do Ministério da
Fazenda.
A sistemática proposta apresenta três
características básicas.
Em primeiro lugar, utiliza a unidade tempo
como padrão comum de medida, tendo em vista a
elevada diversificação das atividades da Fiscalização
Federal. A adoção de escala de tempo-padrão para
as diversas atividades de fiscalização elimina a
valorização de algumas atividades em detrimento de
outras, igualmente importantes para a administração
fiscal, evitando-se a evasão de mão-de-obra dessas
atividades menos complexas, tal como ocorria no
anterior regime de participação na arrecadação e
na quota-parte de multas. A produtividade seria
calculada através da relação entre o tempo-padrão
estimado para cada atividade, e o tempo-real
despendido na sua execução. Cabe aqui salientar
que a adoção desta sistemática, aplicada pela
maioria das grandes emprêsas, tornou-se possível
através da implantação do efetivo dispositivo de
contrôle e avaliação do desempenho dos Servidores
Fiscais.
A
segunda
característica
do
incentivo ora proposto é a sua aplicação
não
individualizada,
mediante
a
afe-

rição da produtividade em conjunto, por grupo de
fiscalização ou grupo de vigilância. Esta medida
objetiva maior integração das diversas equipes
de trabalho, valorização e dignificação da função
do Supervisor Fiscal e maior motivação no
aperfeiçoamento pessoal através da troca de
experiência e do trabalho conjunto.
Finalmente, sua terceira característica básica
é a de que o incentivo à produtividade sòmente
se adiciona à atual retribuição do servidor a partir
de um efetivo acréscimo de esfôrço despendido,
uma vez que, em caso de padrão normal do
desempenho aferido, não se aplicará o incentivo e
sim a retribuição atual correspondente ao respectivo
cargo.
O acréscimo do incentivo far-se-á mediante o
pagamento do valor correspondente, a títulos de
parcelas ou sua fração, ao Supervisor do grupo de
Fiscalização ou de Vigilância, extensivo aos
integrantes do grupo na seguinte forma: em igual
valor, aos Agentes Fiscais de Tributos Federais e em
25% (vinte e cinco por cento) do valor calculado,
para os Fiscais Auxiliares de Impostos Internos e
Guardas Aduaneiros.
O anexo projeto de portaria prevê para o mês
de julho do corrente ano o início da vigência do
pagamento do incentivo à produtividade dos
Servidores Fiscais da União.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do mais profundo
respeito. – Antônio Amilcar de Oliveira Lima,
Secretário da Receita Federal.
O Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o disposto no artigo 7º do Decretolei nº 1.024, de 21 de outubro de 1969,
resolve aprovar as diretrizes do sistema de in-
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centavo à produtividade de ação fiscalizadora mente seguinte ao de aferição da produtividade;
programada pela Secretaria da Receita Federal, na
PB – Pagamento-Base, considerado o
forma das instruções anexas. – Antônio Delfim Netto, vencimento do cargo efetivo respectivo, acrescido da
Ministro da Fazenda.
gratificação do exercício;
TP – Tempo-Padrão acumulado no trimestre,
INSTRUÇÕES
segundo os resultados aferidos e a qualidade do
trabalho realizado;
ANEXAS
TR – Tempo Real do trabalho despendido no
trimestre.
À PORTARIA GB – Nº ....
4. Na aplicação da fórmula prevista no item
anterior, a expressão TP/TR terá limite inferior
O sistema do incentivo à Produtividade da Ação igual a 0,85 e limite superior igual a 2,00 (0,05 TP/TR
Fiscalizadora aplicar-se-á, a partir de 1º de julho do 2,00).
corrente ano, exclusivamente aos Servidores ocupantes
5. O total da retribuição mensal do supervisor,
de cargos de Agente Fiscal dos Tributos Federais, Fiscal nos têrmos do item anterior, não poderá ultrapassar
Auxiliar de Impostos Internos e Guarda Aduaneiro, em de 90% (noventa por cento) de acréscimo ou de
exercício na Secretaria da Receita Federal.
13,5% (treze e meio por cento) de redução do valor
Será considerada para a percepção do incentivo do pagamento-base.
a que se referem estas instruções, a produtividade
6. O valor do incentivo à produtividade da
obtida pelos Supervisores de Grupos de Fiscalização ação fiscalizadora, calculado na forma do item 3
ou Vigilância em atividades de Fiscalização destas Instruções, será devido ao Agente Fiscal
programada, segundo padrões a serem fixados por ato de Tributos Federais no exercício da função
do Secretário da Receita Federal, tomando por base:
especial de Supervisor de Grupo de Fiscalização
a) estimativa de tempo a ser despendido na ou Vigilância, mediante a atribuição de parcelas,
execução dos programas de Fiscalização, tendo em em cada mês do trimestre seguinte ao que
vista a dimensão do contribuinte, o tipo de atividade serviu de cálculo para aferição do rendimento
fiscal, o volume e o local de trabalho;
respectivo.
b) tempo de trabalho real despendido;
7. O quantitativo em parcelas previsto no
c) qualidade de trabalho real despendido;
item anterior é extensivo, em igual valor mensal,
3. A apuração da produtividade do supervisor aos Agentes Fiscais de Tributos Federais,
far-se-á por grupo de fiscalização ou vigilância integrantes do grupo de fiscalização ou vigilância
supervisionado. Considerado o desempenho por respectivo, proporcionalmente ao período de
trimestre vencido, de acôrdo com a seguinte fórmula: efetivo exercício no grupo durante o trimestre em
TM = PB + (TP/TR – 1) X 0,9 x PB onde a que se aferiu a produtividade, bem como aos
produtividade é representada pela relação TP/TR, Fiscais Auxiliares de Impostos Internos e Guardas
sendo:
Aduaneiros, no valor de 25% (vinte e cinco
TM
–
Total
de
retribuição
mensal por cento), segundo a freqüência no grupo
do
supervisor,
no
trimestre
imediata- respectivo.
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8. Nos casos de produtividade menor que 1
(um) o valor calculado para a redução será deduzido
da gratificação do exercício a ser pago ao Supervisor
e aos componentes do Grupo de Fiscalização ou
Vigilância respectivo.
9. O Secretário da Receita Federal expedirá
os atos complementares à regulamentação da
sistemática instituída nestas Instruções.
10. Fica revogado, a partir de 1º de julho do
corrente ano, o limite de retribuição mensal previsto
para a função especial de Supervisão, constante do
Quadro III das instruções anexas à Portaria nº GB
423/69."
"Excelentíssimo Senhor
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda
A União Nacional dos Agentes Fiscais dos
Tributos Federais, entidade oficial representativa
de todos os Agentes Fiscais do Ministério da
Fazenda, vem respeitosamente encarecer a V.
Ex.ª seu valioso auxílio no sentido de obter a
aposentadoria dos referidos funcionários em
menor tempo de Serviço Público, sem prejuízo da
retribuição integral.
A exemplo do que já ocorre com várias
classes de funcionários – Membros do Ministério
Público, Integrantes do Serviço Judiciário da União e
Autarquias, Taquígrafos, Revisores e Assessôres
Legislativos, Servidores dos Correios e Telégrafos,
Professôres e Agentes da Polícia Federal – todos
beneficiados com aposentadoria aos 25 e 30 anos de
serviço, também os Agentes Fiscais dos Tributos
Federais aspiram legìtimamente a tratamento
semelhante.
Conforme é do conhecimento de V.
Ex.ª,
os
Agentes
Fiscais
cumprem
obrigação
legal
de
trabalhar
em
re-

gime de tempo integral e dedicação exclusiva,
onerando-lhes
ainda determinadas restrições
peculiares, tais como proibição total do exercício da
advocacia, permanente censura moral de seus atos
públicos e privados, tudo isso implicando em vivência
de tensão constante, que efetivamente desgasta a
pessoa humana.
Entre
as
atribuições
típicas
dêsses
funcionários, avolumam-se tarefas pródigas de
conflitos de interêsses do Estado e do indivíduo, daí
resultando sempre a necessidade de atuação nunca
bem compreendida, circunstâncias estas que põem
em risco até a própria vida do Agente Fiscalizador.
Assim é que êle vê-se obrigado a apontar
astutos sonegadores, contrabandistas audazes e
outros criminosos do gênero, assim definidos em lei
penal, o que sem dúvida coloca ditos funcionários
públicos em situação especialmente espinhosa em
comparação com aquela experimentada pela maioria
de seus colegas. Assim podemos acrescentar a
condição de mobilidade constante a que estão
sujeitos os funcionárias fiscais. Tôda vez que a alta
administração fazendária decide executar programas
intensivos de fiscalização em certas Regiões do
País (lembre-se a recente Operação Bandeirante)
são êstes funcionários imediatamente deslocados
para repartições distantes onde permanecem em
atividade até o fim do desiderato tributário respectivo.
Igualmente é de mister citar as regiões fronteiriças,
as zonas interioranas quase inóspitas e até o mar
territorial, em cujas paragens está marcada a
presença dêsse representante do Fisco, em última
análise um defensor dos recursos financeiros de
nossa Pátria.
Eis
por
que,
Senhor
Secretário,
parece-nos
justa
nossa
presente
reivindicação
–
aposentadoria
ordinária
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aos 30 anos de serviço e compulsória aos 65 anos
de idade – neste momento em que se delibera
objetivamente sôbre a elaboração de diretrizes
ministeriais que deverão subsidiar o DASP e a
própria Presidência da República na redação
definitiva de Projeto de Lei Complementar que regerá
definitivamente o assunto.
Neste ensejo apresentamos a V. Ex.ª
protestos de nossa mais distinta consideração. – F.
de Assis O. Bezerra, Presidente em exercício –
Heromar Paranhos, Diretor Administrativo."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores pedindo a
palavra, vou encerrar a Sessão, convocando uma
Sessão Extraordinária a realizar-se às 18 horas de
hoje, 6 de julho, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 1970 (nº 333-B/67, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 1.061 do
Código Civil Brasileiro (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro
de 1916), tendo:

– de Finanças, (após audiência dos Ministros
da Fazenda e do Planejamento e CoordenaçãoGeral), contrário.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99-B/71, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dá nova redação a disposição da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras
providências, tendo:
PARECER sob o nº 184, de 1971, da
Comissão:
– de Legislação Social, favorável, com
Emendas nos 1 e 2-CLS, que apresenta.
3
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Finanças sôbre a Mensagem nº 141/71
(nº 216/71, na Presidência da República) submete ao
Senado a escolha do Doutor João Agripino Filho
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União.

PARECERES, sob nos 172 e 173, de 1971,
Está encerrada a Sessão.
das Comissões:
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 32
– de Constituição e Justiça, favorável; e
minutos.)

73ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 6 DE JULHO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CARLOS LINDENBERG E RUY CARNEIRO
Às 18 horas, acham-se presentes os Srs. o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo
Senadores:
número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sôbre a mesa há expediente que será lido
Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José
pelo
Sr.
1º-Secretário.
Lindoso – José Esteves – Cattete Pinheiro – Milton
É lido o seguinte:
Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa –
Clodomir Milet – José Sarney – Fausto CastelloBranco – Petrônio PorteIla – Virgílio Távora –
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte
Mariz – Duarte Filho – Jessé Freire – Domício

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro – João

Submetendo à aprovação do Senado escolha
Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Luiz de Diplomata, nos seguintes têrmos:
Cavalcanti – Teotônio Vilela – Leandro Maciel –
MENSAGEM
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias
Nº 146, DE 1971
– Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende
– João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Tôrres –
Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Danton
Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema –
Magalhães Pinto – Milton Campos – 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.
Lindenberg): – A

PRESIDENTE
(Carlos
lista de presença acusa

(Nº 230/71, 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 Luiz Leivas Bastian Pinto, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador junto ao Govêrno da República
Árabe Unida, nos têrmos dos artigos 22 e 23 da Lei nº
3.917, de 14 de julho de 1961.
2. Os méritos do Embaixador Luiz Leivas
Bastian Pinto, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
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anexa informação do Ministério das Relações
– Cônsul de Terceira Classe, por concurso,
Exteriores.
1936.
Brasília, 6 de julho de 1971. – Emílio G. Médici.
– Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por
merecimento, 1938.
INFORMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
DAS
– Segundo Secretário da Embaixada em Lima,
RELAÇÕES EXTERIORES
1939 a 1943.
– Encarregado de Negócios em Lima, 1940 e
Em 6 de julho de 1971.
1941.
– Segundo Secretário da Embaixada em La
G/DP/DAf/SRC/C/211/312.4
Paz, 1943 a 1946.
– Encarregado de Negócios em La Paz, 1945
A Sua Excelência o Senhor
e 1946.
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici,
– Promovido a Primeiro-Secretário, por
Presidente da República.
merecimento, 1947.
Senhor Presidente:
– Secretário da Comissão de Organização da
Tenho a honra de submeter à assinatura de Conferência Interamericana para a Manutenção da
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Paz e da Segurança no Continente, Rio de Janeiro,
Senado Federal, destinada à indicação do Senhor Luiz 1947.
Leivas Bastian Pinto, Ministro de Primeira Classe, da
– Chefe da Divisão do Pessoal, 1948 a 1949.
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
– Primeiro-Secretário da Embaixada em
Embaixador junto ao Govêrno da República Árabe Madrid, 1949 a 1952.
Unida, conforme preceituam os artigos 22 e 23 da Lei nº
– Delegado do Brasil ao Congresso da União
3.917, de 14 de julho de 1961.
Postal das Américas e da Espanha, Madrid, 1950.
O Itamarati elaborou o curriculum vitae do
– Primeiro-Secretário da Missão junto às
Embaixador Luiz Leivas Bastian Pinto, o qual, Nações Unidas, 1952.
juntamente com a Mensagem ora submetida à
– Membro da Delegação do Brasil às VI, VII e
aprovação de Vossa Excelência, será apresentado VIII Sessões da Assembléia-Geral das Nações
ao Senado Federal, para exame e decisão de seus Unidas (ONU), Paris e Nova York, 1951, 1952 e
ilustres Membros.
1953.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
– Conselheiro da Missão junto às Nações
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu Unidas, 1952 a 1955.
mais profundo respeito. – Mário Gibson Barboza.
– Encarregado da Missão do Brasil junto às
Nações Unidas, 1952.
"CURRICULUM
VITAE"
DO
SR.
– Promovido a Ministro de Segunda Classe,
EMBAIXADOR LUIZ LEIVAS BASTIAN PINTO
por merecimento, 1956.
– À disposição da Delegação Especial dos
Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, 17 de Estados Unidos da América às Solenidades de
dezembro de 1912. Bacharel em Direito, pela Posse do Presidente da República, 1956.
Universidade do Rio de Janeiro. Diplomado pela
– Membro da Missão Especial às Solenidades
Escola Superior de Guerra, no Curso Superior de de Posse do Presidente do Panamá, 1956.
Guerra, 1955.
– Chefe da Divisão Política, 1956.
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– Membro da Missão Brasileira para a
elaboração de normas de aplicação dos Tratados de
Petróleo com a Bolívia, La Paz, 1957.
– Membro da Missão Especial às Solenidades
de Posse do Presidente da República Argentina,
1958.
– Membro da Comissão Permanente para a
Aplicação do Tratado de Amizade e Consulta Brasil–
Portugal (CTAP), 1959.
– Ministro-Conselheiro da Embaixada em
Buenos Aires, 1959 a 1961.
– Encarregado de Negócios em Buenos Aires,
1959, 1960 e 1961.
– Delegado do Brasil à V Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores das
Repúblicas Americanas, Santiago, 1959.
– Promovido a Ministro de Primeira Classe,
por merecimento, 1961.
– Embaixador em Havana, 1961 e 1965.
– Membro da Delegação do Brasil à Reunião
Informal de Chanceleres Americanos, Washington,
1962.
– Membro da Delegação do Brasil à XVII
Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque
1962.
– Embaixador em Estocolmo, 1965 a 1969.
– Participante da Reunião de Embaixadores
do Brasil na Europa Ocidental, Roma, 1966.
– Chefe da Delegação do Brasil à
Conferência de Estocolmo sôbre a Propriedade
Intelectual, 1967.
– Embaixador em Montevidéu, 1969 a 1971.
– Membro da Delegação do Brasil à Reunião
Tripartite Brasil–Argentina–Uruguai, Montevidéu,
1970.
– Membro da Comitiva do Presidente da
República no Encontro com o Presidente do Uruguai,
Chuí, 1970.

O Embaixador Luiz Leivas Bastian Pinto, nesta
data, encontra-se no exercício de sua função de
Embaixador em Montevidéu.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
6 de julho de 1971. – Ayrton Gil Dieguez, Chefe da
Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
OFÍCIOS
DO SR.
EXTERIORES

MINISTRO

DAS

RELAÇÕES

– Nº DAI/DCT/DEOc/SRC/04/550.0(86), de 1º do
corrente, agradecendo a comunicação de haver sido
promulgado o Decreto Legislativo nº 37/71, que aprova
o Acôrdo Básico de Cooperação Técnica concluído
entre o Brasil e os Países Baixos e assinado no Rio de
Janeiro, a 25 de setembro de 1969;
– Nº DAI/DTC/SRC/04/688. (04), de 1º do
corrente, agradecendo a comunicação de haver sido
promulgado o Decreto Legislativo nº 41, de 1971, que
aprova o texto do Protocolo de Emenda ao art. 50, alínea
a, da Convenção sôbre Aviação Civil Internacional,
aprovada pela Assembléia da Organização de Aviação
Civil Internacional (OACI), reunida em Nova Iorque, nos
dias 11 e 12 de março de 1971.
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
– Nº 216, de 6 do corrente, comunicando a
aprovação das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 182/68 (nº 725-E/67, na Casa de
origem), que altera a redação de dispositivos da Lei
nº 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil). O projeto foi enviado à
sanção em 6-7-71.
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PARECERES
PARECER
Nº 195, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1971 (nº 57-B,
de 1971, na Câmara dos Deputados), que altera a
redação do art. 369 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
Relator: Sr. Emival Caiado
Com fulcro no art. 51 da Constituição Federal,
encaminhou o Exmo Senhor Presidente da República
à consideração do Congresso Nacional, pela
Mensagem nº 61, de 20 de abril do corrente ano, o
presente Projeto de Lei objetivando alterar a redação
do art. 369 da Consolidação das Leis do Trabalho.
A proposição, já devidamente apreciada pela
Câmara dos Deputados, dando seqüência à sua
tramitação, é submetida agora ao exame do Senado
e, em conseqüência, desta Comissão de
Constituição e Justiça.
A alteração constante do projeto tem por
escopo ajustar dispositivos da legislação trabalhista
em vigor às novas normas da Carta Magna.
Assim é que, pela redação da lei ordinária
vigente, a tripulação de tôda e qualquer embarcação
ou navio nacional sòmente seria constituída de
brasileiros, exigindo-se que dois terços, no mínimo,
em cada categoria, especialidade ou classe sejam de
brasileiros natos, podendo o outro têrço ser
preenchido por brasileiros naturalizados.
Já a Constituição atual ao disciplinar a Ordem
Econômica e Social, no § 1º do art. 173, dispõe:
"Os
proprietários,
armadores
e
comandantes
de
navios
nacionais,

assim como dois terços, pelo menos, dos seus
tripulantes, serão brasileiros natos."
Buscando
pois
a
compatibilização
e
afinamento da lei ordinária com as invocadas normas
constitucionais, o projeto dá a seguinte redação para
o art. 369:
"A tripulação de navio ou embarcação nacional
será constituída, pelo menos, de dois terços de
brasileiros natos."
Por outro lado, o parágrafo único do projeto,
que cuida da exceção ao princípio geral para os
navios nacionais de pesca, em regime de legislação
específica, mutatis mutandis, é a repetição pura e
simples do § 2º do art. 173 da Constituição da
República.
A reformulação legal pleiteada consulta,
inelutàvelmente, aos altos interêsses nacionais
atinentes à expansão da Marinha Mercante com
vistas à navegação de longo curso, sem descurar,
por outro lado, como, aliás, enfatiza a justificação do
projeto, da política de aprimoramento de
especialistas nacionais que vem sendo objeto de
atenção especial por parte do Govêrno brasileiro
que, ainda agora, num gesto patriótico de afirmação
de independência e soberania, acaba de fixar as tão
propaladas duzentas milhas.
Nesta conformidade, somos pela aprovação
do projeto que é de juridicidade e constitucionalidade
indubitáveis.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Emival Caiado, Relator
– Gustavo Capanema – Heitor Dias – Helvídio Nunes
– Wilson Gonçalves – Accioly Filho – Antônio Carlos
– Nelson Carneiro.
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PARECER
Nº 196, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1971.
Relator: Sr. Paulo Tôrres.
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição e
para ser apreciado nos prazos nêle referidos,
submete o Senhor Presidente da República ao
Congresso Nacional, através da Mensagem nº 61, de
1971, Projeto de Lei que "altera a redação do artigo
369 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943".
2. A Mensagem se faz acompanhar de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro do Trabalho e
Previdência Social (nº 567, de 1971), enviada ao Senhor
Presidente da República, esclarecendo que "as razões
das iniciativas inspiraram-se em perspectivas e
dificuldades que parecem capazes de impedir a
consolidação e expansão, em têrmos sadios, da
navegação de longo curso, deixando-a em situação
pouco favorável para competir no mercado internacional
de fretes, especialmente no setor de granéis".
3. Prossegue o mesmo documento afirmando
que, face à aprovação presidencial, foi atribuído a êste
Ministério examinar, prioritàriamente, a possibilidade de
alteração do artigo 369 da Consolidação das Leis do
Trabalho, nos limites estabelecidos pelo artigo 173 da
Constituição do Brasil, de forma a proporcionar solução
legal que atenda aos superiores interêsses da Marinha
Mercante.
4. O mencionado dispositivo tem a seguinte
redação:
"Art.
369
–
A
tripulação
de
navio
ou
embarcação
nacional
será

constituída integralmente de brasileiros, dos quais 2
(dois) terços, no mínimo, em cada categoria, classe
ou especialidade, serão de brasileiros natos,
podendo o outro têrço ser preenchido por brasileiros
naturalizados".
5. A alteração proposta pelo projeto tem por
objetivo adaptar dispositivo da legislação trabalhista
(CLT) aos preceitos estabelecidos no § 1º do artigo
173 da Constituição, que diz:
"Art. 173 – .........................................................
§ 1º – Os proprietários armadores e
comandantes de navios nacionais, assim como dois
terços, pelo menos, dos seus tripulantes serão
brasileiros".
6. Com isso, o artigo 369 da Consolidação das
Leis do Trabalho já compatibilizado com o que
estabelece o art. 173, §§ 1º e 2º, da Constituição,
passará a ser o seguinte:
"Art. 369 – A tripulação de navio ou
embarcação nacional será constituída, pelo menos,
de dois terços de brasileiros natos.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não
se aplica aos navios de pesca, sujeitos à legislação
específica".
7. O estabelecido no parágrafo único do
mencionado artigo 369, compatibiliza-se, no que
tange aos navios nacionais de pesca, com o disposto
no § 2º do artigo 173 da Constituição.
8. A matéria, já devidamente apreciada
pela Câmara dos Deputados e pela Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa, além
de
ajustar
a
referida
Consolidação
às
determinações da Lei Maior, evitando com
isso que persistam interpretações capazes
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de conduzir à prejudicial generalização de
impedimentos à composição de tripulação de navios
e embarcações não destinadas, especialmente, à
navegação de cabotagem para transportes de
mercadorias, "não descura, por outro lado, da
política
de
aprimoramento
profissional
de
especialistas nacionais", à qual o Govêrno vem
dando tanta ênfase.
9. No âmbito da competência regimental desta
Comissão nada há que possa ser oposto ao Projeto.
10. Ante o exposto, somos de opinião que o
Projeto deve merecer a nossa aprovação.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 30 de junho de 1971.
– Franco Montoro, Presidente – Paulo Tôrres,
Relator – Benedito Ferreira – Orlando Zancaner.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O expediente lido vai à publicação.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 1970 (nº 333-B/67, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 1.061, do
Código Civil Brasileiro (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro
de 1916), tendo PARECERES, sob nos 172 e 173, de
1971, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, favorável; e
– de Finanças (após audiência dos Ministros
da Fazenda e do Planejamento e Coordenação
Geral), contrário.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 126, DE 1971
Nos têrmos do art. 373 do Regimento Interno,
requeiro sobrestamento do estudo do Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 1970, que dá nova redação ao
art. 1.061 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 3.071, de
1º de janeiro de 1916), a fim de aguardar a remessa,
pelo Poder Executivo, do Projeto do Código Civil.
Sala das Sessões, 6 de julho de 1971. – Ruy
Santos.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (para encaminhar
a votação.): – Senhor Presidente, em tese, o
Movimento Democrático Brasileiro não concorda com o
adiamento de discussão e votação de projetos relativos
ao Código Civil Brasileiro porque ainda não existe
nenhuma proposição conhecida, mas apenas estudos
realizados pelo Sr. Ministro da Justiça, através de uma
Comissão especializada.
No caso, porém, ocorre uma grave divergência
entre o parecer da Comissão de Justiça e o
pronunciamento da Comissão de Finanças. Sendo a
Comissão de Constituição e justiça a que deve
opinar necessàriamente sôbre projetos dessa
natureza, contra ela se opõem os pronunciamentos
dos Srs. Ministros da Fazenda e do Planejamento e
Coordenação-Geral levando à Comissão de
Finanças a opinar contra a proposição.
Dessa forma, e com essa ressalva, a Minoria
concorda com o requerimento apresentado pelo
nobre Líder da Maioria.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Nos têrmos do disposto no parágrafo único do art.
373 do Regimento Interno, a votação do
requerimento que acaba de ser lido deverá ser
precedida de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que deverá examinar a conveniência do
sobrestamento do projeto. Assim sendo, a matéria
sairá da Ordem do Dia, a fim de ser ouvida aquela
Comissão.
Item 2

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 1971
(Nº 99-B/71, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SR.
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Dá nova redação a dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências.
da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99-B/71, na Casa de
O Congresso Nacional decreta:
origem), de iniciativa do Presidente da República,
Art. 1º – O § 3º do art. 13 e o parágrafo único
que dá nova redação a dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº do art. 14 da Consolidação das Leis do Trabalho,
5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
providências, tendo:
"Art. 13 – ...........................................................
PARECER sob nº 184, de 1971, da Comissão:
– de Legislação Social, favorável, com
§ 3º – Nas localidades onde não fôr emitida a
Emendas de nos 1 e 2-CLS, que apresenta.
Carteira de Trabalho e Previdência Social poderá ser
Em discussão o projeto e as emendas. admitido, até 30 (trinta) dias, o exercício de emprêgo ou
atividade remunerada por quem não a possua, ficando a
(Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer emprêsa obrigada a permitir o comparecimento do
uso da palavra para discussão, dou-a como empregado ao pôsto de emissão mais próximo.
encerrada.
Art. 14 – ............................................................
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Parágrafo
único
–
Na
impossibilidade
Os Senhores Senadores que aprovam o comprovada de convênio com os órgãos indicados, será
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
admitido convênio com Sindicato, para o mesmo fim."
Aprovado.
Art. 2º – O art. 16 e seu parágrafo único da
Em votação as emendas.
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Os Senhores Senadores que as aprovam, Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
a ter a seguinte redação:
Aprovadas.
"Art. 16 – A Carteira de Trabalho e Previdência
A matéria irá à Comissão de Redação.
Social conterá, além do número, série e data da
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emissão, os seguintes elementos quanto ao
portador:
I – fotografia de frente, de 3x4 centímetros,
com data, de menos de um ano;
II – impressão digital;
III – nome, filiação, data e lugar de nascimento
e assinatura;
IV – especificação do documento que tiver
servido de base para a emissão;
V – nome, idade e estado civil dos
dependentes;
VI – Decreto de Naturalização, ou data da
chegada ao Brasil e demais elementos constantes do
documento de Identidade de Estrangeiro, quando fôr
o caso;
VII – contrato de trabalho e outros elementos
de proteção ao trabalhador.
Parágrafo único – A Carteira de Trabalho e
Previdência Social será fornecida mediante a
apresentação, pelo interessado, dos seguintes
elementos:
a) duas fotografias com as características do
item I;
b) certidão de idade, ou documento legal que a
substitua;
c) Decreto de Naturalização, quando fôr o
caso, ou, se estrangeiro, carteira de estrangeiro
autorizado a exercer atividade remunerada no País
e, quando se tratar de fronteiriço, o documento de
identidade expedido pelo órgão próprio;
d) além das demais exigências, quando
se tratar de menores de 18 anos, atestado médico
de capacidade física, comprovante de escolaridade,
e autorização do pai, ou mãe, ou responsável legal
e, em sua falta, na seguinte ordem de preferência,
qualquer dos avós, irmãos maiores, ou tios,

sob cuja guarda estiver o menor, ou autoridade
judicial competente;
e) prova de alistamento ou de quitação com o
serviço militar, dentro dos limites da idade e validade
previstos na legislação específica;
f) outro documento hábil que contenha os
dados previstos neste artigo."
Art. 3º – O caput do art. 21 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 21 – Em caso de imprestabilidade ou
esgotamento do espaço destinado a registros e
anotações, o interessado deverá obter outra carteira,
conservando-se o número e a série da anterior."
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
São as seguintes as Emendas aprovadas:
EMENDA Nº 1 – CLS
Ao art. 1º:
Dê-se ao parágrafo único do 14 da CLT,
constante do art. 1º, a seguinte redação:
"Inexistindo convênio com os órgãos
indicados, ou na inexistência dêstes, poderá ser
admitido convênio com sindicatos para o mesmo
fim."
EMENDA Nº 2 – CLS
Dê-se à letra d do parágrafo único do artigo 16
da CLT, constante do art. 1º, a seguinte redação:
"d)
além
das
demais
exigências,
quando
se
tratar
de
menores
de
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18 anos, atestado médico de capacidade física,
De acôrdo com o que dispõe o Regimento
comprovante de escolaridade e autorização do pai, Interno, a matéria deverá ser apreciada em Sessão
mãe ou responsável legal e, na falta dêstes, da secreta.
pessoa sob cuja guarda estiver o menor ou da
Solicito aos Srs. Funcionários tomem as
autoridade judicial competente."
providências de direito.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
(A Sessão transforma-se em secreta às 18
horas e 15 minutos e volta a ser pública às 18 horas
e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – A
Item 3
Sessão volta a ser pública.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
presente Sessão, designando, antes, para a de
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
Discussão, em turno único, do Parecer da
ORDEM DO DIA
Comissão de Finanças sôbre a Mensagem nº
141/71 (nº 216/71, na Presidência da República),
TRABALHOS DE COMISSÕES
pela qual o Sr. Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Dr. João Agripino Filho
Está encerrada a Sessão.
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos.)

74ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 7 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
O Sr. 1º-Secretário irá proceder à leitura do
presentes os Srs. Senadores:
expediente.
José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio
É lido o seguinte:
Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato
Franco – Alexandre Costa – Clodomir Millet – José
Sarney – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves –

EXPEDIENTE
OFÍCIO

DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
Duarte Filho – Jessé Freire – Ruy Carneiro – João DEPUTADOS
Cleofas – Wilson Campos – Luiz Cavalcanti –
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo
Teotônio Vilela – Leandro Maciel – Lourival Baptista do seguinte projeto:
– Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos –
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Tôrres

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 1971

– Vasconcelos Tôrres – Benjamin Farah – Danton

(Nº 162-B/67, na origem)

Jobim – Nelson Carneiro – Magalhães Pinto –

Modifica a Lei nº 4.937, de 18 de março de
1966,
que altera dispositivos da Lei nº 4.284, de 20
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando
de novembro de 1963, que cria o Instituto de
Zancaner – Benedito Ferreira – Osires Teixeira – Previdência dos Congressistas (IPC).
Mattos Leão – Ney Braga – Daniel Krieger e Guido

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O Instituto de Previdência dos
Mondin.
Congressistas contará o tempo de mandato legislativo
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – estadual, até o máximo de 4 (quatro) anos, dos
A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Congressistas contribuintes em exercício na data da
Srs. Senadores. Havendo número regimental, vigência desta lei, que tenham anteriormente exercido
declaro aberta a Sessão.
aquêle mandato, desde que ainda não tenham
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contado qualquer tempo, a êsse título, por fôrça da
Lei nº 4.937, de 18 de março de 1966.
§ 1º – O Congressista só obterá a vantagem
de que trata êste artigo se requerer a sua concessão
dentro em 6 (seis) meses da data de vigência da
presente lei.
§ 2º – A contagem só produzirá efeitos depois
de pagas, pelo interessado, as contribuições
devidas, de uma só vez ou em prestações mensais,
na base do subsídio do congressista em vigor na
data do pedido de contagem.
Art. 2º – Os funcionários do Congresso
Nacional que ainda não se inscreveram no Instituto,
ou que dêle se afastaram, poderão fazê-lo desde que
o requeiram dentro em 6 (seis) meses, a partir da
data da vigência desta lei.
Art. 3º – As fontes de recursos para custeio
dos ônus decorrentes desta lei são:
a) as contribuições dos interessados pagas de
acôrdo com o art. 1º, § 2º desta lei;
b) as subvenções orçamentárias concedidas
ao IPC;
c) os juros bancários e os decorrentes de
empréstimos aos associados.
Art. 4º – Para a aplicação em imóveis de
disponibilidades do Instituto, exigir-se-á, em cada
caso, prévia aprovação da assembléia dos
associados, a qual será também necessária para a
alienação dêsses bens.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
(Às Comissões de Legislação Social e de
Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Está finda a leitura do Expediente.

Com a palavra o Líder do Movimento
Democrático Brasileiro, Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (como Líder, lê
o seguinte discurso.): – Amiúdam-se, Sr.
Presidente, os rumôres de que legislação futura
estenderia o condenável regime da sublegenda, que
já viciará o pleito municipal do ano vindouro, às
futuras eleições de governadores, vice-governadores
e senadores, tudo isso agravado pelas cogitações
renovadas quanto ao voto distrital. Seria êsse o alto
preço – dizem – que a Nação pagaria pela eleição
direta dos novos dirigentes estaduais. O Movimento
Democrático Brasileiro tem lutado para sobreviver
em meio às condições mais adversas, dentro da
mesquinha faixa que os Atos Institucionais, a
Emenda Constitucional nº 1 e a máquina política
administrativa lhe têm permitido. A se confirmarem,
todavia, tais murmúrios, melhor fôra que as fôrças
antidemocráticas desde logo pugnassem pela
instituição do partido único, triste exemplo dos países
totalitários, infinitamente pior do que o excessivo
número de organizações partidárias, que o
Congresso Nacional já procurava, antes de 31 de
março de 1964, reduzir a limite razoável.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. RUY SANTOS: – Li, nos jornais,
especulações – vou usar expressões do ex-Deputado
Monteiro de Castro – a respeito; mas declaração
mesmo, autorizada, não li sôbre o assunto. De maneira
que acho que V. Ex.ª está no seu papel, mas não há o
que contestar ou confirmar, porque não há, de parte de
pessoa responsável, nada a respeito.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr.
Presidente, aprendi, na infância, que não
há
fumaça
sem
fogo.
Deve
haver
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algum fogo, porque a fumaça existe. Em todo caso,
me rejubilarei muito se a Liderança da Aliança
Renovadora Nacional puder, oficialmente, desfazer
êsses rumôres.
(Lê.)
O Movimento Democrático Brasileiro vem se
mantendo dentro de uma linha política de total
independência, sem qualquer submissão ao Govêrno,
isenta de ligação com qualquer atividade subversiva,
todo voltado à restauração do Estado de Direito. Por
diversas vêzes tem reiterado sua confiança na palavra
do Sr. Presidente da República, em seu solene e
espontâneo compromisso de, antes de encerrar o
mandato, devolver a Nação à ordem democrática.
Ainda uma vez renova esta convicção, certo de que
não será caminhando para traz que se alcançará
aquêle nobre objetivo. Assim, o Movimento
Democrático
Brasileiro
aguarda
a
palavra
tranquilizadora da ilustre liderança da Aliança
Renovadora Nacional nesta Casa, a fim de que se
ponha têrmo à tão impatriótica assuada. Era o que eu
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Carvalho
Pinto.
O SR. CARVALHO PINTO (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentre
os problemas que dizem respeito ao nosso
desenvolvimento agropecuário, um se destaca pela
extensão de seus aspectos econômicos como
sociais, tanto ao nível do produtor, como do
consumidor final. Mais agudo nas épocas de
estiagem, – mas sempre presente nas causas
estruturais das crises que periòdicamente se
renovam –, o problema do leite é dos que estão a
reclamar uma política oficial de mais largas
perspectivas e perseverante execução. (1)

IMPORTÂNCIA ALIMENTAR
De um lado, a carência alimentar de um povo
subnutrido, cujo índice de suprimento protéico é dos
mais baixos, está a ressaltar a necessidade de maior
utilização de um alimento rico em proteínas e cuja
produção se encontra facilitada pela desnecessidade
de braço abundante ou qualificado. Já se foi o tempo
em que o leite se conceituava apenas como o
alimento das crianças. Como assinalou abalizado
dieteta brasileiro, "o leite não é só alimento para
crianças, nem só para doentes, como fizeram crer
certas
medidas
adotadas
pelos
podêres
competentes, numa época de carência de tudo o que
é preciso para atender às necessidades fisiológicas
do organismo humano. Ao adolescente, é preciso
permitir bom desenvolvimento. Ao adulto, para que
se mantenha sadio. Para o velho, constitui
sàbiamente a base da alimentação. A mulher grávida
dêle não pode prescindir. A que nutre o filhinho
precisa recebê-lo. O intelectual tem nêle o alimento
de escolha para a reparação dos tecidos nobres. O
trabalhador rural e o operário encontram nêle
esplêndida fonte de energia." (2)
Não é outra a razão pela qual vários países
subsidiam largamente o consumo do produto,
chegando alguns dêles à sua própria distribuição
oficial, como vem-ocorrendo, por exemplo, no Chile,
mesmo antes do atual Govêrno. (3)
2 – É triste constatar, entretanto, que a
despeito disso tudo e não obstante ser o Brasil
o terceiro país pecuarista do mundo (4), com
um rebanho em número superior à sua própria
população (5), acusam as estatísticas um distante 25º
lugar ao brasileiro, no consumo per capita do produto.
(6) Enquanto países adiantados apresentam um
consumo per capita anual superior a 200 quilos, em
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nosso País o consumo individual é da ordem de 18
quilos/ano, ou seja, dez vêzes inferior ao mínimo
recomendado pelos nutricionistas para satisfatória
alimentação humana. (7)
SIGNIFICAÇÃO ECONÔMICA
3 – Por outro lado, a significação do leite como
fonte de renda para o setor rural, – ostensiva em
tantas regiões do País e no próprio Estado de São
Paulo, com sua abundante produção agrícola, só é
superada pela carne bovina e pela cana (8) –,
assinala sua larga participação no processo
econômico, como agente multiplicador de riquezas
que se mobilizam na produção, no transporte, na
industrialização e na comercialização do produto.
ASPECTOS SOCIAIS DA PRODUÇÃO
4 – Entretanto, não menos relevantes, são
também, os aspectos sociais ligados à produção.
Não exigindo, de uma forma geral, especialização
técnica ou investimentos vultosos e não encontrando
óbice irremovível na qualidade inferior das terras ou
das pastagens naturais, alcança a exploração leiteira
uma extraordinária elasticidade, que não reclamando
necessàriamente, instalações modernas e custosas,
torna sua economia compatível com as mais
modestas unidades de produção, muitas e muitas
vêzes circunscritas ao âmbito meramente familiar.
Oportuno a êsse respeito, é observar-se que o
custo de produção não se altera substancialmente
em função da escala de exploração.
Estudos cuidadosos feitos em janeiro dêste
ano pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, por
exemplo, acusam para a grande, a média e pequena
propriedade, o custo, respectivamente, de Cr$ 0,457,
Cr$ 0,455 e Cr$ 0,458 por litro produzido, (9) o

que mostra que para a produção leiteira, sob o
aspecto econômico, é inteiramente adequado o
regime da média e da pequena propriedade, como
ocorre, aliás, em outros países.
Sob outro aspecto, permitindo a produção
individual
dos
pequenos
sitiantes
e
dos
trabalhadores autônomos, êsse tipo de produção
geralmente enseja o trabalho dos menores, das
mulheres e dos mais velhos, numa co-participação
da mais alta valia à sustentação doméstica, à
educação dos filhos e ao fortalecimento dos laços
familiares. Quer, assim, como finalidade precípua ou
principal da propriedade agrícola, quer como recurso
meramente subsidiário, vem a exploração leiteira, em
extensas regiões do País, constituindo o suporte
natural e espontâneo da média e da pequena
propriedade, evidenciando-se, ainda, como um
fecundo instrumento de estabilidade e de
aperfeiçoamento social, o que não pode ser
esquecido por todos aquêles que, almejando o
desenvolvimento econômico, não o desvinculam das
condições humanas a que se deve condicionar.
5 – Não é êsse, portanto, um aspecto
desprezível na consideração do problema, dada
sobretudo, a apreciável significação econômica
dêsse ramo de nossa pecuária e a apontada
estrutura social em que repousa em nosso País. E a
êste propósito, acredito ser bastante ilustrativa a
realidade estampada em quadros demonstrativos de
pagamento que tenho em mãos, referentes a
fornecedores de grandes e médias usinas de
laticínios (10) da principal bacia leiteira do País: o
Vale do Paraíba.
Pois bem, nessa região especializada
e progressista, onde a pecuária do leite não
é uma exploração marginal ou subsidiária
das propriedades agrícolas, mas ao contrário,
constitui sua finalidade precípua ou exclusiva, o
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que alguns dêsses dados atestam é simplesmente o
seguinte: cêrca de 80% dos fornecedores de leite
têm um recebimento líquido mensal que, em média,
não excede ao salário-mínimo regional, isto é a Cr$
225,60! (11)
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com prazer.
O SR. DANIEL KRIEGER: – A situação do Rio
Grande do Sul é perfeitamente idêntica a essa que
V. Ex.ª está descrevendo. Lá só sobrevive a família
que se emprega inteiramente na operação e não
alcança o salário-mínimo.
O SR. CARVALHO PINTO: – Agradeço o
valioso aparte de V. Ex.ª que revela não estar a
situação exposta circunscrita apenas, à bacia leiteira
do meu Estado, reproduzindo-se também no
extremo-sul do País.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com satisfação.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Quero trazer
meu depoimento. Como Governador de Estado,
durante cinco anos, acompanhei o problema do
produtor de leite no meu Estado. Eram homens
simples, que viviam com muito pouco, como ainda
vivem, mas sempre considerando-se relegados,
porque o Poder Público não olhava para a situação
dêles e afirmavam mesmo acreditar que no problema
do leite havia muita demagogia. Era o registro
daqueles que trabalham no interior em favor das
populações dos grandes centros urbanos. Várias
vêzes procuramos interferir no assunto e não
foi possível. Acredito, como V. Ex.ª acaba de afirmar,
que o caminho seja o subsídio. Se não podemos
vender o leite por preço mais alto nos grandes

centros, não podemos também continuar como
estamos, tirando do produtor rural, que sofre tôda
sorte de dificuldades, que vive do maior sacrifício,
aquêle pouco que êle podia fazer para melhorar,
inclusive, seus rebanhos e a sua propriedade.
O SR. CARVALHO PINTO: – Agradeço a
intervenção de V. Ex.ª e o autorizado testemunho
que traz sôbre idêntica situação reinante no grande
Estado produtor de leite. V. Ex.ª bem ressalta o
iníquo tratamento dispensado às nossas populações
rurais sempre que inspirações demagógicas influiram
na solução dos problemas econômicos.
(Lendo.)
Ora, isso significa, antes de mais nada, que a
estrutura da economia leiteira se encontra
largamente fundada na média e na pequena
propriedade; e, por outro lado, ressalta a penúria
imposta a êsse setor rural, com um rendimento
líquido da exploração leiteira, por propriedade, em
nível médio incapaz de cobrir, sequer, o saláriomínimo de um apenas de seus trabalhadores!
Dir-se-á que, mesmo nas propriedades
leiteiras, a remuneração é normalmente acrescida
com a exploração subsidiária de outros produtos – e
ninguém, por certo, contestaria essa realidade. Mas
se êsse acréscimo é apenas subsidiário – e portanto
relativamente irrelevante
–, sua expressão
econômica na verdade não desfigura a significação
do quadro apontado, principalmente em se tratando
de zona nìtidamente concentrada na produção de
leite.
Pois
bem,
isto
se
passa
numa
área
desenvolvida,
influenciada
pelas
duas maiores capitais do País – Rio e São
Paulo –, onde o progresso se acelera
ao
influxo
de
uma
industrialização
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intensiva e onde a pecuária leiteira constitui a típica
especialização rural. Que ocorrerá, então, noutras
bacias leiteiras, desprovidas dessa situação
privilegiada e onde os transportes são mais
onerosos, a assistência técnica menos disponível, a
produtividade dos rebanho menos desenvolvida?
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Permita V.
Ex.ª interrompê-lo para uma interrogação: esta
rentabilidade inferior a que se refere V. Ex.ª teria
algum relacionamento com a comercialização do
produto?
O
SR.
CARVALHO
PINTO:
–
A
comercialização do produto, sem dúvida, absorve
uma parcela do preço pelo qual o leite é vendido ao
consumidor. Mas é uma parcela que não se tem
substancialmente alterado nesses últimos anos,
dentro da fórmula de fixação de preço adotada pelos
órgãos oficiais competentes.
Substancialmente, essa insuficiência de
remuneração deriva do descompasso existente entre
o preço tabelado de venda do produto e a alta
acentuada do custo de todos os insumos e encargos,
inclusive fiscais, que oneram extraordinàriamente o
custo de produção, absorvendo progressivamente
tôda a rentabilidade da exploração leiteira, como
bem tive ocasião de constatar, compulsando dados
de algumas usinas do Vale do Paraíba, uma em São
José dos Campos, outra em Guaratinguetá e duas
menores, em Lorena e Piquête.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Grato a V.
Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com todo
prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Como V. Ex.ª
sabe, o meu Estado também é dedica-

do à pecuária. Lá, venho verificando, há o
desinterêsse, o abandono da pecuária, do gado
leiteiro, em favor do gado de carne.
O SR. CARVALHO PINTO: – É exatamente o
que está ocorrendo.
O SR. RUY SANTOS: – Estive, por exemplo,
na campanha passada, na região de Itapetinga, onde
há uma usina de leite. Procurei apurar, curioso que
sou das coisas do meu Estado, aliás, do Brasil todo,
procurei saber se lá estava se dando maior cuidado
ao gado leiteiro, com a indústria que havia
localmente Tive a informação de que, mesmo lá
havia desprêzo pelo gado leiteiro, em favor do gado
de corte. Isso decorre de um fator a que V. Ex.ª se
referiu no comêço do seu discurso, do pequeno
consumo de leite entre nós. O brasileiro é muito da
carne; como que não acredita no leite. De maneira
que, tendo a carne, há sempre consumidor e o leite,
às vêzes, há dificuldade em se colocar. E, lá na
Bahia, com as dificuldades de transporte, com o
problema de conservação do leite, tudo isso, há
dificuldades maiores. Existe até reação ao
tratamento do leite, à pasteurização, à desnatação.
Os próprios produtores de gado leiteiro se
desinteressam por isso, pois êles sentem que o leite
está ficando à margem. Assim, ao lado de tôdas as
providências tomadas, deve haver um empenho,
uma campanha de natureza sanitária, de natureza
educativa em favor de um consumo maior para o
leite entre nós, elemento capaz de fazer com que se
volte, não digo totalmente, mas pelo menos um
pouco ao interêsse pelo leite.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Encaro a
questão sob outro ângulo. Não há falta de consumo,
há falta de leite. Há falta de leite justamente
pelo desestímulo. Agora, por exemplo, na
atualidade, o entreposto de leite de Pôrto
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Alegre se vê na dura contingência de comprar leite
em pó.
O SR. CARVALHO PINTO: – Agradeço os
apartes com que me distinguiram os nobres Senadores.
Relativamente à observação feita pelo nobre
Senador Daniel Krieger, observo que em Pôrto Alegre,
realmente, não ocorre falta de consumo, pois é a cidade
onde mais se consome leite no Brasil. Há um consumo
per capita da ordem de 300 gramas por dia, mas trata-se
de uma situação excepcional e bem localizada.
Reportando-me,
agora,
às
oportunas
observações do nobre Senador Ruy Santos, devo
dizer que o fato, por Sua Excelência apontado, de
uma preferência pela carne, corresponde a uma
tendência que está se generalizando em todo o País.
As justas medidas tomadas pelo Govêrno Federal,
no sentido de fortalecer a pecuária do corte, não
foram devidamente acompanhadas no tocante à
pecuária do leite. Provocado dessa forma o
desequilíbrio entre êsses dois ramos da pecuária, o
interêsse da exploração econômica passou a se
concentrar na produção de carne, vendida a preços
vantajosos em detrimento da produção de leite,
sujeita a preços desestimulantes.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Ouço o nobre
Senador.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Está
V. Ex.ª confirmando aquilo que todo o Brasil sabe,
ou seja, um homem voltado para o estudo e
para os problemas econômicos ventila um assunto
de
importância
inegável.
Se
o
Senador
Daniel Krieger dá êsse aparte a V. Ex.ª, de
que se está consumindo no Rio Grande do Sul
leite em pó, se V. Ex.ª desenha um quadro

– e aqui a palavra terrível cabe adequadamente – eu
gostaria, com a permissão do meu eminente colega,
de salientar que em tudo isso há uma espécie de
desentrosamento relativamente à política leiteira
dêste País.
No meu Estado, no Vale do Paraíba, que
é a maior bacia leiteira da terra fluminense, nós
vemos o seguinte paradoxo: as fábricas de leite em
pó, como a Nestlé, por exemplo, não recebem
a produção, refugam, porque parece que com a
importação de leite em pó o pecuarista que cuida do
leite ficou sèriamente prejudicado. No nortefluminense, onde há uma emprêsa instalada – Leite
Glória – de capitais alienígenas e que há pouco
tempo recebia o leite de Santo Antônio de Pádua, de
Cambuci, de Itaperuna, de Bom Jesus de
Itabapoana, de Natividade, de Carangola, de
Porciúncula, de Lajes do Muriaé, avilta o preço da
produção do leite in natura e, às vêzes, até não
recebe. Então, quando V. Ex.ª chama a atenção do
Senado para êsse problema, me parece que há uma
disritmia quanto a essa política. O brasileiro não
toma leite e o leite in natura é rico em sais minerais,
pode ajudar as crianças brasileiras a ter mais saúde.
E nós estamos observando que não há uma diretriz,
uma política relativa à política leiteira – faço questão
da repetição da palavra política porque cabe,
perfeitamente, uma política de incentivos à economia
leiteira do País. Por outro lado, me perdoe V. Ex.ª,
não quero me alongar, o que se observa, e quero dar
a V. Ex.ª um depoimento fluminense, da zona que
abastece a um dos principais Estados do Brasil, a
Guanabara, menor pelo tamanho, mas importante
pelo
consumo,
o
que
está
havendo,
desgraçadamente, é um desestímulo àqueles que
fazem a pecuária do leite. O preço é aviltado, é ínfi-
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mo, o cidadão não pode pagar aquelas despesas
mínimas para manter as vacas de leite, as vacas
holandesas principalmente. No meu Estado, ração,
tem que tratar do pasto, inclusive, com a tecnologia
moderna, na parte da Química Agrícola, tem de
adquirir recursos, como adubos, vacinas para o
gado. No meu Estado, por exemplo, a raiva, no
norte-fluminense, tem sido impiedosa na dizimação
do gado leiteiro. Então, por um lado, há um
subconsumo, o leite jogado fora, o excesso de leite,
e há a importação de leite em pó estrangeiro. O
resultado é que, talvez amanhã, assim como existem
êsses caminhões que vemos trafegando pelas
estradas, revestidos de estanho, e que transportam o
leite das cooperativas para os grandes centros
consumidores, venhamos a passar pela grande
vergonha de ter de importar leite in natura do
exterior. Congratulo-me com V. Ex.ª, porque êsse
assunto tem de merecer a atenção imediata das
nossas autoridades. Temos um rebanho com
expressiva posição na estatística mundial e,
entretanto, há o desestímulo flagrante, há êsse
desajustamento que precisa ser corrigido, a fim de
que não haja êsse quadro sombrio, que eu procurei,
neste modesto aparte, desenhar: a vergonha de o
Brasil ter de importar leite do exterior.
O SR. CARVALHO PINTO: – Agradeço o
ilustrativo aparte de V. Ex.ª, que bem conhece o
problema é já tem tido oportunidade de focalizá-lo no
Senado, especialmente quando da convocação do
ex-Ministro Ivo Arzua. As observações que V. Ex.ª
faz demonstram exatamente aquilo que irei acentuar
nas minhas conclusões: a necessidade de uma
política definida, global e estável em matéria de leite.
V.
Exa.
se
referiu
ainda
ao
problema do leite em pó. Realmente, é uma

situação paradoxal em que nos encontramos: falta leite
in natura em certas ocasiões e em certas regiões, e, ao
mesmo tempo, lutam certas usinas com excedentes de
leite em pó, e admitem-se, ainda, importações do
produto. Excedentes na produção industrial, carência
na produção natural. Preços deficientes, custos
crescentes, a insegurança e o desestímulo, enfim, a
reclamarem orientação definitiva.
Mas, continuando as minhas observações,
desejo, neste passo, assinalar o que me parece
irrecusável: se a produção leiteira se está
processando à base da média e da pequena
propriedade e se estas se revelam econômicamente
adequadas a êsse tipo de produção, a sua estrutura
sócio-econômica precisa ser cuidadosamente
preservada, dentro de uma política agrária realista,
construtiva e atenta à nossa própria segurança
social. Por outro lado, não nos será lícito ignorar,
ante a ínfima remuneração global das propriedades
leiteiras, que a economia dêsse setor se encontra
numa faixa realmente delicada, onde soluções
unilaterais, esquecidas dos demais ângulos do
problema – não só os relativos ao consumidor como
também os pertinentes ao produtor – poderão gerar
conseqüências profundamente lesivas ao nosso
desenvolvimento social e econômico.
A CRISE ATUAL
6 – Estas ponderações se tornam oportunas
neste instante em que a pecuária leiteira se encontra
novamente a braços com séria deficiência de preços.
Sem descer a detalhes técnicos, e
procurando fixar alguns dados relativos apenas
ao meu Estado, por melhor conhecê-los, e
na certeza, já agora confirmada pelos apartes rece-
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bidos, de que, embora em escala diversa, refletem a
mesma situação angustiosa de outras regiões do
País (1), limito-me a chamar á atenção para os
seguintes pontos essenciais:
1º) O custo de produção de leite em São Paulo
orça, hoje, conforme se pode inferir de insuspeito
levantamento feito pela própria Secretaria de
Agricultura estadual, em Cr$ 0,442 o litro, valor
médio do custo nas pequenas, médias e grandes
emprêsas, calculado com base em análise do
Instituto de Economia daquela Secretaria, com o
acréscimo, posteriormente ocorrido, da elevação de
taxa do PRORURAL. Observe-se que êsse valor já é
resultante da dedução do lucro do bezerro criado e
se refere apenas às despesas em dinheiro,
forçosamente decorrentes da exploração, não
computando a remuneração de vários fatôres da
produção – como terra, instalações, equipamentos,
rebanho e empresário;
2º) A elevação recém-autorizada de preço,
feitas as deduções dos encargos, novos carretos,
acréscimo de PRORURAL e ICM, êste último (3) já
calculado com a redução em estudo pelo Govêrno de
São Paulo –, importa num preço líquido de Cr$
0,4045 por litro, inferior, portanto, ao próprio custo
real de produção;
3º) O aumento efetivo corresponde, assim, a
um acréscimo de apenas 12,3%, bem abaixo,
portanto, à elevação do custo de vida (cêrca de
20%), o qual, por sua vez, é inferior à sensível alta
ocorrida no preço dos insumos agrícolas e de todo
material indispensável à produção leiteira;
4º)
O
preço
pago
ao
produtor,
em 1969, correspondia a 63,7% do preço
de
venda
ao
consumidor
(315/500),
ao
passo
que
o
preço
atual
reduz
a

participação do produtor a 59,48% (404/680);
5º) O consumo de leite tem crescido em São
Paulo, e já corresponde, na Capital, a 225 gramas
diários per capita (12). Entretanto, a despeito do
crescimento acentuado da população paulista e do
aumento absoluto da demanda, a produção de leite,
consoante dados insuspeitos do IBGE, vem descendo
em degraus sucessivos, de 1.406.913.000 de litros em
1967, (13) para 1.280.000.000 em 1970 (14)."
Êstes
dados,
sumàriamente
expostos,
dispensam quaisquer comentários e explicam, à
evidência, as razões pelas quais já vêm os nossos
produtores de leite esmorecendo na sua faina
construtiva, com incoercível derivação de seus
recursos e esforços para outros setores da vida
econômica, mais atrativos ou menos sacrificados.
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com muito
prazer.
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Quero dar
um pequeno depoimento em apoio às considerações
que V. Ex.ª desenvolve, com tanto acêrto e com
tanta propriedade. Em Pernambuco, os proprietários
situados na região essencialmente leiteira, – o
agreste pernambucano – estão-se desfazendo dos
rebanhos, em virtude dessas condições deficitárias.
Recordo-me de que, poucos dias antes de o atual
Ministro da Agricultura, o eminente Professor Cirne
Lima, assumir o Ministério, S. Ex.ª, em publicação
feita numa revista do Rio Grande, ainda há pouco, em
meu poder, acentuava o tratamento discriminatório
dispensado às produções do leite e da carne
no Estado sulino. É de tôda a oportunidade, portanto,
assunto como êste ser ventilado com insistência
para que se possa criar uma consciência da ne-
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cessidade de se cortejar menos a massa dos
consumidores e de proteger um pouco mais a gente
que produz.
O SR. CARVALHO PINTO: – Agradeço o
oportuno aparte em que com a autoridade de exMinistro da Agricultura e grande conhecedor da
matéria, vem confirmar as observações que estou
fazendo e mostrar que o quadro caracterizado nas
bacias leiteiras do centro do País não difere do
existente no seu extremo sul.
(Lendo.)
7 – A crise da produção leiteira que, pela
reiteração periódica de seus efeitos, já é do pleno
conhecimento de todos que se interessam pela
nossa economia rural, tem sido objeto de acurados
estudos, podendo-se destacar, dentre os mais
recentes, o levado a efeito em janeiro dêste ano pelo
Instituto de Economia Rural da Secretaria de
Agricultura de São Paulo, o realizado em fevereiro
dêste mesmo ano em Poços de Caldas pelo I
Seminário sôbre Leite e Derivados, e, ainda, o
constante de memorial que acaba de ser enviado ao
Exmº Sr. Ministro da Agricultura pela Federação das
Associações Rurais do Estado de São Paulo (15).
Reconhecendo a atenção dada ao problema
pelo Govêrno Revolucionário, notadamente com a
alteração introduzida por portaria da SUNAB, de 1966,
defendem os representantes da classe rural, além de
outras medidas, o reajustamento de preços em função
do Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio
Vargas, a fim de que, dentro de critério impessoal e
inatacável, se restaure o poder aquisitivo dos
produtores e se contenha a acentuada e perigosa
descapitalização que nessa área vem ocorrendo (16).
Realmente,
contidos
pela
limitação
de preços e sob a pressão do custo
crescente de todos os insumos ou en-

cargos de que depende a produção (17) tais como
salário, tributos, rações adquiridas, fertilizantes,
produtos veterinários, combustível, transportes – não
mais encontram os pecuaristas condições para
prosseguir nos seus esforços em prol da
produtividade dos rebanhos, omitindo-se ou
descurando-se, conseqüentemente, em promover a
formação e restauração de pastos, a renovação do
equipamentos e das instalações, o enriquecimento
das rações, a melhoria sanitária e, sobretudo, o
aperfeiçoamento genético dos plantéis.
Por outro lado, justo e meritório impulso
dado pelo Govêrno à criação de gado de corte,
sem que tenha sido acompanhado pela simultânea
consideração da economia leiteira, gerou um
inevitável desequilíbrio entre os dois ramos da
pecuária. E os produtores de leite, que por
necessidade de ordem econômica já estavam
sendo compelidos ao abate de reses menos
produtivas, passaram então, como é natural, a se
interessar mais pela produção de carne, em bons
níveis de preço, do que pela exploração leiteira,
em regime deficitário. Como resultado, bezerros
que eram abatidos para aproveitamento do leite
materno, passam a ser criados, com redução
correspondente do leite fornecido ao consumo; e
novilhas e vacas menos produtivas, passaram
também a sofrer maior incidência de abate, – tudo
isso promovendo uma acumulação de fatôres
redutivos da produção, com danosos efeitos, tanto
a curto como a longo prazo.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com prazer.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Nobre Senador
Carvalho Pinto, os apartes que V. Ex.ª tem recebido
de algum modo estão perturbando seu discurso...
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O SR. CARVALHO PINTO: – De forma
alguma, pelo contrario.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – ...Mas
demonstram que o problema não é privilégio de São
Paulo. É um problema nacional. Os Representantes
da Bahia, Rio Grande do Sul, do meu velho Estado do
Rio, de Pernambuco, Senador João Cleofas, todos
nós, representantes dos mais diversos Estados,
sentimos o mesmo problema. No Estado do Rio êle é
altamente importante. Quando estudei o problema do
leite e organizei as cooperativas que, hoje, absorvem
80% da produção do Estado, verifiquei com espanto,
que os fazendeiros do Vale do Paraíba há anos
vinham vendendo o leite com prejuízo. Êles não
contabilizavam
sua
produção
porque
eram
fazendeiros de café e o prejuízo que o leite dava era
compensado pela venda do café. Mas à proporção
que o café foi desaparecendo do Vale do Paraíba e
foi-se transferindo para o Estado de Vossa
Excelência, os fazendeiros caíram na realidade e
não puderam mais resistir. Organizada a Comissão do
leite da Guanabara, transformamos tôdas as usinas
em cooperativas, mas infelizmente encontramos uma
grande dificuldade. O leite, como o pão e a carne,
produtos dos mais necessários à população, têm o
seu preço prêso por determinações governamentais.
Posso criticar êste Govêrno, como todos os governos
anteriores, porque é um êrro que se vem repetindo há
muitos anos no Brasil. Êsse é o grande desestímulo
para a produção. Quando o Senador João Cleofas era
Ministro da Agricultura, e eu Governador do Estado
do Rio de Janeiro, importei, por intermédio do
Ministério da Agricultura, que S. Ex.ª com tanto brilho
dirigiu, uma grande quantidade de novilhas
holandesas para a melhoria de nossos rebanhos. Hoje
em dia, se se tentasse fazer isso, não seria mais pos-

sível porque o produtor de leite não tem condições
econômicas para melhorar seu rebanho, nem mesmo
para alimentá-lo convenientemente e aperfeiçoá-lo,
como V. Ex.ª se referiu há pouco. Outro problema
que Vossa Excelência já notou, também, é o
problema do leite em pó. Contribuí para a instalação
da fábrica de leite em pó no Norte do Estado do Rio
de Janeiro, no Município de Itaperuna, a que há
pouco se referiu o nobre Senador Vasconcelos
Torres. Transformamos a produção, tôda a economia
da região, de agrícola em pecuária. Com grande
esfôrço, êles criaram um grande rebanho leiteiro, em
poucos anos. Entretanto, aquêle aumento de leite
proveniente da época das águas, que devia ser
absorvido e industrializado pelas fábricas, era
perdido. Por quê? Porque foi dado às fábricas tôdas
as facilidades para importar leite em pó, de modo
que a fábrica que devia produzir leite em pó,
aproveitando a produção nacional, importa, das suas
congêneres no estrangeiro, êsse leite, sob o pretexto
de capital para a construção de uma nova fábrica,
quando nós sabemos que há uma capacidade ociosa
das fábricas brasileiras. V. Ex.ª aborda assunto da
mais alta importância para o Brasil, para os nossos
Estados. Espero que o Govêrno Federal, que S. Ex.ª
o Ministro da Agricultura, despertados pelo discurso
de V. Ex.ª, cuidem sèriamente do problema, dêem
um pouco de alívio aos nossos patrícios que, com
tanta dificuldade, mantêm essa luta ingente, para
alimentar as nossas cidades. Os centros
consumidores vivem do trabalho dêsses homens, e
êles não têm tido – esta é realidade – o amparo que
merecem do Govêrno. Muito obrigado e me desculpe
por ter interrompido V. Ex.ª.
O SR. CARVALHO PINTO: – Fico
muito
grato,
nobre
Senador,
pelo
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aparte com que V. Ex.ª completa e enriquece o
meu despretensioso discurso. V. Ex.ª que
bem conhece a matéria e que desenvolveu profícuo
trabalho na valorização da agropecuária em
seu Estado, quando exerceu o respectivo Govêrno,
traz, com seu depoimento, uma valiosa comprovação
às minhas observações. E causa realmente espécie
a informação que V. Ex.ª nos traz, de fábricas
de leite em pó que, em vez de o produzirem, passam
a importá-lo, com prejuízo aos produtores e às
demais fábricas nacionais, cuja capacidade ociosa,
segundo dados de que disponho, é da ordem de
40%. É de se observar ainda, a êsse respeito, que,
segundo informações constantes de estudo
publicado na edição do Jornal do Brasil de 15 de
novembro do ano passado, o preço médio de
aquisição dêsse leite teria sido da ordem de Cr$ 0,70
por quilo, superior, portanto ao preço do leite in
natura oferecido pelo nosso produtor. Tôdas essas
inconseqüências e distorções estão, mais uma vez, a
evidenciar a premência de uma política global
abarcante da produção, do comércio e da
industrialização do produto, para que se possa
outorgar a necessária segurança a essa área de
nossa economia.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª me permite
um nôvo aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – É sempre com
prazer que o ouço.
O SR. RUY SANTOS: – Acho que discursos
como êsse que V. Ex.ª está fazendo devem ser
aparteados com muito cuidado, para não quebrar o
fio, para não interromper nem privar de ouvir V. Ex.ª
o Senado, que está todo atento às considerações de
V. Ex.ª
O SR. CARVALHO PINTO: – Os apartes
estão me trazendo excelente colaboração.

O SR. RUY SANTOS: – Acho, entretanto, que
o discurso de V. Ex.ª, com os apartes, dará ao
Govêrno elementos para sentir o problema nacional
do leite. Quero dar a V. Ex.ª um depoimento. V. Ex.ª
falou nos preços. Na Bahia, por exemplo, o preço é
muito mais alto, quase o dôbro do que...
O SR. CARVALHO PINTO: – Se não me
engano, o preço lá não é tabelado.
O SR. RUY SANTOS: – Está tabelado pela
SUNAB. Mas eu, por exemplo, não sou latifundiário,
sou minifundiário, tenho uma pequena propriedade
próxima a Feira de Santana, que é zona de pecuária.
Tenho quatro vaquinhas apenas para distrair-me
quando estou no sítio com os netos, porque sou um
homem telúrico e gosto muito de coisas da terra.
Pois bem, o leite é vendido a 70 centavos e às vêzes
mais, lá na porta. O problema de salário-mínimo não
é tão sério como aqui no Sul, porque o nosso salário
é mais baixo. Mas a produtividade da vaca leiteira é
menor, porque no nosso clima o gado leiteiro
holandês não se deu bem, fica muito sujeito à
tuberculose e é preciso cuidado, vacinação etc.,
para evitar isto. A produção por unidade de vacas
leiteiras é menor do que a mesma produção
nos centros leiteiros do Sul do País. Temos os
preços de arame farpado, de adubo, muito
mais caros do que no Sul, embora tenhamos
certos elementos para a alimentação do gado
relativamente num preço bom, porque a torta
de algodão é mais fácil de se encontrar, mesmo
a torta de oleaginosas, e assim por diante; o milho,
mesmo quando a sêca não vem, nós temos com
certa facilidade. Mas o nosso problema, apesar
do preço, é sério, porque não se têm vacas com
produtividade de leite como se encontra nas grandes
bacias leiteiras. Então, quero apenas deixar
no discurso de V. Ex.ª êste aparte, para mostrar
3
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que, no equacionamento do problema, para uma
solução definitiva, como V. Ex.ª defende
acertadamente, se busque atender a essas
peculiaridades regionais dêste imenso continente
que é o nosso País.
O SR. CARVALHO PINTO: – Perfeitamente.
Estou inteiramente de acôrdo com V. Ex.ª, com a
observância das peculiaridades regionais e agradeço
as observações de cunho prático com que vem
confirmar as minhas afirmações.
(Retomando a leitura.)
COMPLEXIDADE DO PROBLEMA
8 – Dessa rápida enunciação de alguns
aspectos do problema, se infere a sua inegável
complexidade, onde vários interêsses públicos se
confrontam. Uma população cujas condições físicas
reclamam maior consumo de leite, mas cujo poder
aquisitivo é diminuto. Uma produção descontínua e
com deficiências periódicas, reclamando mais justa
remuneração, mas com sua expansão desestimulada
pelas limitações de um subconsumo ainda
insuperado (18). Uma industrialização do produto
necessária à regularidade do abastecimento, mas
padecendo de larga capacidade ociosa (19) e
enfrentando periódicas saturações do mercado. Urna
ampla estrutura social dependente da produção
leiteira, mas sob permanente ameaça, tanto da
insuficiência de preço, como da superprodução
eventual.
Comprende-se, nestas condições, justa
reivindicação dos produtores, angustiados pelas
dificuldades econômicas, como se há também de
compreender o cauteloso exame a que se dedicam
as autoridades, desejosas de encontrar uma solução
compatível com os legítimos interêsses em causa.
Nesse
sentido
já
se
movimentam
os
próprios
Governos
estaduais
–
e
exemplo
expressivo
dessa
iniciativa

nos
oferece
o
convênio
recém-assinado
pelos Secretários da Fazenda do Rio, de Minas,
da Guanabara, de Goiás, do Distrito Federal e
de São Paulo, anuindo em que êste último
Estado amplie, até a base de 0,31 (trinta e
um centavos) por litro, o crédito fiscal: vigente-para a
primeira saída do estabelecimento produtor (20).
Já é, sem, dúvida, uma colaboração útil,
mas infelizmente – limitada como se encontra, à
exígua competência e disponibilidade financeira
dos Estados – está muito distante dos
efeitos desejados, pois se traduz, pràticamente,
numa diminuta elevação de Cr$ 0,009 por
litro.
Capítulo relevante de nossa economia rural, a
produção leiteira certamente se insere na prioridade
que o Govêrno do presidente Médici em boa hora
outorgou ao setor agropecuário, dentro da meta
estabelecida:
"de efetivação de autêntica revolução na
agricultura, mediante forte ação executiva e plena
utilização dos instrumentos já criados e da ampliação
dos incentivos existentes". (21).
Não foi outra, aliás, a orientação desde o início
adotada pelo Govêrno Revolucionário, ao classificar
na "Carta de Brasília", tanto a pecuária de corte
como à de leite, como "metas prioritárias nacionais"
(22).
E
em
exposição
feita
ao
Senado
Federal, exatamente a respeito do problema do
leite
em
conseqüência
de
requerimento
apresentado pelo nobre Senador Vasconcelos
Torres, em 1968, teve o então Ministro
da Agricultura, Ivo Arzua, a oportunidade de
admitir o cabimento do próprio regime de
subsídios, apenas com as ressalvas ditadas pelas
pressões inflacionárias ainda não debeladas. Afirmou
S. Ex.ª:
"E já mostrei aqui que, em muitas áreas do
mundo, o subsídio da agricultura é usado com muito
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ênfase e completa continuidade. Por exemplo, na
Alemanha e em tôda a Europa, se aceita uma lei
econômica inferida na realidade, observada através
dos anos, de que quanto mais desenvolvido é um
povo, mais subsídios êle concede à agricultura. Esta
é uma lei econômica moderna, inferida da
observação do que ocorre, através dos anos. Quanto
mais desenvolvido um povo, mais concede para a
agricultura, exatamente para compensar essa
defasagem entre os produtos agrícolas e os produtos
industriais'' (23).
POLÍTICA DEFINITIVA
Como se vê, a definida política agropecuária
do Govêrno e a perseverança com que, através de
inúmeras medidas, a vem progressivamente
desenvolvendo na valorização do meio rural
brasileiro, não podem permitir dúvida acêrca da
sinceridade de seus propósitos e de seus esforços
na busca de uma solução acertada, cuja tempestiva
adoção não haverá de permitir, por certo, que se
relegue ao desamparo tão importante setor da nossa
economia. Necessário se torna, contudo, que no
encalço dêsse objetivo, não se detenham as
autoridades. em rigores, fiscalistas que a atual
conjuntura, econômica já permite reexaminar, nem,
se atenham à focalização unilateral, de alguns
ângulos do problema, por mais relevantes que
sejam, sem a simultânea e harmoniosa ponderação
de todos os demais aspectos pertinentes aos dois
pólos naturais do problema: o consumidor e o
produtor.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – V. Ex.ª me
permite outro aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com muita
satisfação.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Releve-me V.
Ex.ª interrompê-lo mais uma vez. Face ao magnífico
estudo que nos traz, revelando problemas, diríamos,

conflitantes dos altos custos de produção
com o baixo poder aquisitivo da grande
massa brasileira, somos levados, novamente, a
interromper V. Ex.ª para, referindo-nos à magistral
conferência
há
pouco
proferida
pelo
Dr.
Rubens Costa, a convite da Aliança Renovadora
Nacional, salientar, com base na mesma, a
necessidade imperiosa de uma realista política de
preços mínimos para os nossos produtos
agropecuários.
Tentarei,
ainda,
incluir
no
pronunciamento de Vossa Excelência uma idéia,
uma sugestão.
Não seria essa.estrutura da pequena e média
propriedade rural, no Brasil, melhor defendida se o
Govêrno definisse uma sábia política de estruturação
cooperativista, a fim de que os altos custos de
produção, de maneira positiva, pudessem ser
reduzidos e a comercialização procedida nas bases
ainda há pouco lembradas pelo nobre Senador
Amaral Peixoto, citando experiências do Govêrno
que realizou, com tanto patriotismo, no Estado do
Rio de Janeiro? Não estaria o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, de certa maneira relegado,
podendo receber mais uma faixa de crédito
especializado que levasse às nossas Populações
rurais
a
assistência
reclamada?
Nestas
considerações, nobre Senador Carvalho Pinto, quero
principalmente congratular-me com V. Ex.ª, por
trazer à consideração, não só do Senado, mas,
principalmente, do Poder Executivo, problemas que
não são da zona rural dos Estados mais pobres,
como o nosso Pará, porque, se estão presentes no
Vale do Paraíba, com todo o seu potencial
econômico, aí vemos retratada a realidade da
produção rural no Brasil.
O SR. CARVALHO PINTO: – Agradeço,
nobre
Senador
Cattete
Pinheiro,
as
generosas referências de V. Ex.ª e a oportuna
colaboração que me proporciona ao assinalar
o sentido nacional do problema que comento, ao
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ressaltar a significação de uma atenta e realistica
política de preços mínimos, e finalmente ao sugerir
maior expansão do cooperativismo.
O cooperativismo realmente é um instrumento
de grande valor no amparo aos produtores e poderá
minorar as dificuldades comentadas, embora eu não
acredite que, por si só, possa superá-las. A angústia
do produtor reside especialmente na insuficiência do
preço ante o pesado aumento do custo de produção.
E a ação das cooperativas pouco pode alcançar a
êsse respeito.
Conforme terei ocasião de dizer mais adiante,
o problema deve ser frontalmente enfrentado,
através de uma série concatenada de medidas,
dentre os quais as necessárias a conter o custo dos
insumos, a facilitar a aquisição dos bens necessários
à produção e a estabelecer uma justa
correspondência entre as elevações de custo e o
reajuste dos. preços da produção.
Mas, paralelamente a essas medidas, a
melhor estruturação cooperativa poderia trazer
apreciável colaboração. Sou dos que confiam na
ação cooperativista e entenda que à despeito da
deficiência de amparo financeiro e econômico com
que tem lutado pode uma boa rêde de cooperativas
contribuir para maior assistência aos produtores,
reduzir o custo da comercialização e, sobretudo,
estimular uma maior aproximação entre os
produtores, permitindo melhor conhecimento das
próprias necessidades e mais vigorosa mobilização
da classe na defesa de, seus legítimos interêsses e
na realização de seus justos anseios. Incorporo
assim, desde logo, a valiosa sugestão de V. Ex.ª às
conclusões a que irei chegar.
O SR. CLODOMIR MILLET: – V Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Ouço-o com
prazer.

O SR. CLODOMIR MILLET: – Realmente,
o assunto que V. Ex.ª está versando é da
maior importância. Todos já o disseram – e
por demais complexo, como V. Ex.ª mesmo o
declarou. Temos que atentar para a situação
da produção e do consumo do leite nas
diversas regiões do País, conforme V. Ex.ª acentuou
muito bem. Há 30 anos, foi inaugurada, em São Luís,
uma usina de pasteurização do leite. Essa usina não
pôde continuar em funcionamento por falta de
produção. Há poucos dias, novamente, foi
inaugurada uma usina de pasteurização do leite
naquela cidade e a notícia que me chega é de que o
preço do litro do leite é de um cruzeiro e vinte
centavos.
Veja, V. Ex.ª, a que situação chegamos.
Com
preços
dessa
ordem,
como
podemos aconselhar que, se beba mais leite?
Há certo aforisma de um colega nosso, médico,
que diz: "Para que o leite aja (do verbo agir),
é preciso que haja (do verbo haver)". Então, havendo
leite, havendo produção – digo eu –, é preciso
que chegue ao consumidor a preço razoável,
para que haja consumo. Há consumo, evidentemente
precaríssimo. V. Ex.ª disse que o nosso consumo,
por ano, é baixíssimo em relação ao de
outros países. Mas às dificuldades de produção
se devem somar as de transporte, as de
conservação, bem como os impostos que
ainda pesam sôbre o leite. Devia ser uma das
providências a se adotar, aquela que pelo
menos diminuísse êsse gravame sôbre o leite.
Enfim, barateando o custo de produção, barateando
o transporte, facilitando a conservação, fazendo com
que o leite chegue aos mercados consumidores em
condições mais fáceis de aquisição, evidentemente
teríamos resolvido uma parte do problema. Mas
tudo isso é muito complexo. Medidas de tôda or-
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dem devem ser tomadas para que se chegue a
uma solução pelo menos razoável. Aproveitando,
agora, o projeto PROTERRA, o decreto-lei assinado
ontem pelo Presidente da República, em
que medidas de assistência à agroindústria da
nossa região, do Norte e do Nordeste, vão ser
tomadas com apoio financeiro, inclusive maciço, do
Govêrno, as sugestões de V. Ex.ª poderiam ser
aplicadas logo em nossa Região, no sentido de se
dar maior atenção aos problemas do produtor e do
consumidor. E facilitando de tôda maneira, seja pelo
incentivo, seja pela melhoria das condições de
transporte, seja pelas facilidades para o homem que
produz, para o pecuarista, seja por que maneira fôr
que pudermos fazer em nossas regiões, onde o
consumo já chegou a ser medido, nas nossas
Capitais, em Belém, em Manaus, na base de 1
colher de sopa por dia.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – De
sobremesa:
O SR. CIODOMIR MILLET: – De sobremesa,
corrige muito. bem V. Ex.ª. Nessas condições, com
essas novas providências do Govêrno, acredito que
as sugestões de V. Ex.ª podem ser tomadas levadas
a bom têrmo, podem ser apreciadas e aceitas, para
que se faça experiência em determinadas áreas
destas sugestões que reputo valiosíssimas e que só
podem merecer tôda atenção por parte do Govêrno
Federal.
O SR. CARVALHO PINTO: – Muito
obrigado, Senador. V. Ex.ª assinalou com
muita propriedade que o problema tem aspectos
regionais que não podem ser esquecidos e que sua
solução
reclama
uma
série
cumulativa
de providências, não só relativas à produção,
pròpriamente, mas também a tôdas as outras
operações que influem no preço, como transporte,

industrialização, comercialização do produto.
Por outro lado, lembra V. Ex.ª que o recente
projeto
PROTERRA
poderá
dar
excelente
oportunidade a uma consideração mais racional e
eficiente do problema, na área do Norte e do
Nordeste. Inteiramente de acôrdo com V. Ex.ª, tenho
certeza de que a oportuna sugestão encontrará a
melhor acolhida por parte dos responsáveis pelo
grandioso empreendimento, com o qual, numa área
necessitada de recursos, irá o Govêrno da República
concretizar, em larga escala, seu decidido propósito
de fixação do homem à terra e de valorização da
.atividade agropecuária.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com muito
prazer.
O
SR.
BENEDITO
FERREIRA:
–
Senador Carvalho Pinto, V. Ex.ª enfoca, sem dúvida
alguma, problema muito sério. Tenho tido
oportunidade de, nesta Casa, dizer que o grande,
talvez o único, problema da nossa agropecuária é,
sem dúvida, o da baixa produtividade. E,
inegàvelmente, as medidas tomadas recentemente,
nos últimos seis anos pelo Govêrno Federal,
tem minorado sensivelmente, essas dificuldades.
Mas, a verdade é que nem tudo depende
do Govêrno, nem tudo pode ser feito e resolvido pelo
Govêrno. Há uma série de fatôres, uma série
de injunções que desgraçadamente, não têm como
ser resolvidos a curto Prazo. No Estado do Rio,
tive oportunidade, certa feita, de tomar conhecimento
de um fato da mais alta gravidade, no que diz
respeito ao leite: os Bancos daquela área, orientados
por grupos econômicos interessados no assunto,
forçaram e situaram os seus financiamentos,
única e exclusivamente, na área, no sentido
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de formar uma bacia leiteira. Não passaram muitos
anos e se assistiram, alguns dias, às águas do Rio –
se não me engano – o Muriaé, correrem brancas
pelo leite nêle atirado por produtores em desespêro,
tal o aviltamento do preço que passou a vigir naquela
área. Mas o certo é que as distorções, estudadas
pelo atual Govêrno, – sabe V. Ex.ª, como homem
público de muita vivência – vêm de longa data. Em
1955 – e tive oportunidade de dizer, neste plenário,
há poucos dias – o Banco do Brasil, agente
financeiro
principal
responsável
pelo
desenvolvimento
nacional,
sobretudo
da
agropecuária, em 1955, pelo relatório publicado de
suas atividades daquele ano, emprestou mais
dinheiro às atividades econômicas exercitadas no
antigo Distrito Federal, hoje Guanabara, do que tudo
aquilo que foi aplicado por êle, Banco do Brasil, no
Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, somados em
conjunto. Vê V. Ex.ª que corrigir tudo isso, como é o
nosso anseio e o de tôda nossa gente, em curto
espaço de tempo, constitui realmente tarefa
gigantesca. Era a contribuição que eu desejava
trazer à fala de V. Ex.ª.
O SR. CARVALHO PINTO: – Tem V. Ex.ª
inteira razão em observar a impossibilidade de uma
correção
instantânea
dêsses
erros,
vícios,
dificuldades que vêm de longa data e cuja
responsabilidade nem sempre pode ser imputada
apenas aos governos: Tem ainda inteira razão,
quando assinala que vários fatôres interferem a êsse
respeito, até mesmo a política creditícia, cuja
desorientação ou distorções, como bem mostrou,
pode contribuir para o agravamento dêsses males.
Mas tudo isso sem acentuar a necessidade –
que procuro ressaltar – de que se parta para uma
solução definitiva ainda que de efeitos progressivos,
fundada em planejamento global, com rumos e
perspectivas definidas que afastem dessa impor-

tanta área da nossa vida econômica êsse clima
de intranqüilidade e incerteza dentro do qual
jamais alcançaremos uma pecuária leiteira à
altura das potencialidades do nosso País e
capaz de atender em preços accessíveis à
carência alimentar em que se encontra o nosso
povo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha.): – A Presidência
solicita aos nobres Senadores que evitem apartear o
ilustre orador que está na tribuna, para que possa
terminar o seu discurso.
O
SR.
CARVALHO
PINTO:
–
Procurando encerrar as minhas considerações, Sr.
Presidente, reafirmo a convicção em que me
encontro, de que a justa solução do tormentoso
problema da pecuária leiteira só se poderá encontrar
com realística consideração dos interêsses públicos
ligados tanto ao consumidor, como ao produtor. Só
assim se poderá imprimir a essa atribulada área
econômica uma política tranqüilizadora, estável e
capaz de satisfazer aos vários interêsses públicos
em causa, tais como a necessária expansão do
consumo, a atenuação dos encargos fiscais, a
melhor disciplina do preço dos insumos agrícolas, a
produtividade crescente dos rebanhos e a justa
remuneração do produtor – o que, tudo, aliás, virá
propiciar a própria moderação dos custos de
produção. É chegado o instante em que a simples
reiteração de medidas paliativas ou de soluções
unilaterais ainda que produzam alívio imediato não
mais terão o alcance de restaurar a confiança numa
atividade cuja frutificação, em têrmos de interêsse
público,
reclama
esforços
continuados
e
investimentos a longo prazo, com base numa
razoável segurança econômica. Ou partimos, ao
meu ver, para uma programação ampla e definitiva,
fundada em levantamentos precisos e projeções
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técnicas, e inspirada por um pensamento de
justa remuneração ao nosso desarmado produtor,
ou poderemos vir a assistir – na seqüência periódica
de crises que as soluções casuísticas não estancam,
progressiva
derrocada
dêsse
relevante
setor econômico, com os mais graves danos ao bemestar e à própria subsistência de uma população
rural expressiva, dispersa em largas extensões
territoriais e humildes nas suas condições
sociais e econômicas, mas credora do nosso maior
aprêço, gratidão e solidariedade, pelo muito que tem
feito e está fazendo pelo nosso País. E é isto,
certamente, que os podêres públicos não permitirão
que venha a acontecer, atentos à segura orientação
do ilustre Ministro Cirne Lima e fiéis ao programa
do eminente Presidente da República, de defesa
da economia popular e de concomitante amparo
à produção agro-pecuária, de que ela, vitalmente,

depende. E nada mais tranqüilizador a êsse respeito
do que as memoráveis palavras com que S. Ex.ª
iniciou o seu Govêrno: "Homem do campo, creio no
homem e no campo. E creio em que o dever desta
hora é a integração do homem do interior ao
processo de desenvolvimento nacional. E, porque
assim o creio, é que tudo darei de mim para fazer a
revolução no campo, revolução na agricultura, no
abastecimento, na alimentação"... "E tenho a
diversificação e o aumento da produção agrícola, a
ampliação das áreas cultivadas e a elevação da
renda rural como essenciais à expansão de nosso
mercado interno, sem o qual jamais chegaremos a
ter uma poupança nossa, que nos torne menos
dependentes e acione, com o nosso esfôrço, aliado à
ajuda externa, um grande projeto nacional de
desenvolvimento". (24). (Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado.)
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Comparecem mais os Senhores Senadores:
José Esteves – Milton Trindade – Fausto
Castello-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes
– Virgílio Távora – Dinarte Mariz – Domício Gondim –
Milton Cabral – Paulo Guerra – João Calmon –
Amaral Peixoto – Milton Campos – Emival Caiado –
Fernando Corrêa – Filinto Müller – Saldanha Derzi –
Accioly Filho – Antônio Carlos – Celso Ramos e
Lenoir Vargas.
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 61, DE 1971
Dispõe sôbre a concessão de gratificação de
risco de vida aos trabalhadores na construção civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Aos empregados da indústria de
construção civil será paga, mensalmente, pelos
empregadores, uma gratificação de "risco de vida",
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do
salário percebido.
Parágrafo único – A gratificação instituída
neste artigo só será devida quando o empregado se
encontrar em trabalho efetivo na construção de obra
e, em nenhuma hipótese, será incorporada ao
salário.
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Trata-se de medida justa e de largo alcance
social que, como se sabe, já é objeto de disciplina
estatutária para o servidor público em geral.

O empregado da indústria de construção
civil, aquêle que trabalha efetivamente em
obras,
permanentemente,
está
expondo
a
sua vida, correndo riscos de tôda parte sem
que,
por
tal
fato,
receba
o
menor
reconhecimento.
Essa situação injusta, e mesmo calamitosa,
há muito vem preocupando os legisladores que
se dedicam ao estudo das leis sociais, além
de constituir, periòdicamente, notícia para os
jornais de todo o País, ao advento de qualquer
catástrofe.
Ainda está em nossa memória o recentíssimo
acidente ocorrido em Belo Horizonte, quando muitos
operários perderam a vida e outros ficaram
definitivamente incapacitados.
Dessa
sorte,
a
presente
proposição
reveste-se de espírito de justiça, além de se
constituir numa necessária reparação ao trabalhador
brasileiro.
Sala das Sessões, 7 de julho de 1971. –
Vasconcelos Torres.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto que acaba de ser lido irá às comissões
competentes.
Está finda a hora do Expediente.
A Ordem do Dia da Sessão de hoje se destina
a Trabalhos das Comissões.
Há oradores inscritos.
Com a palavra o Sr. Senador Orlando
Zancaner.
O SR. ORLANDO ZANCANER (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, evento dos mais promissores traz-me à
tribuna desta Casa para associar-me às
diretrizes fundamentais, pela palavra e pelo decidido
apoio,
de
recente
medida
governamental,
cujo alcance corresponde a autêntica revolução,
de resultados certos a curto, médio e lon-
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go prazos, num dos setores de vital importância para
o desenvolvimento do Brasil nôvo.
Refiro-me à reunião ministerial que todo o
País teve oportunidade de assistir, sexta-feira
última,
transparente
pelo
vídeo,
tomando
conhecimento da Mensagem do anteprojeto da Lei
de Reforma do Ensino, de primeiro e segundo graus,
enviada a êste. Parlamento, pelo eminente
Presidente Médici.
Trata-se,
sem
dúvida,
de
assunto
merecedor da maior atenção do povo brasileiro,
porquanto aí se fixam as linhas mestras da
educação de nossos filhos, desde o antigo curso
primário até a conclusão dos cursos clássico
e científico. Sôbre matéria de tanta relevância,
debruçaram-se, desde maio de 1970, os
mais representativos e ilustres especialistas,
reunidos, inicialmente, em Grupo de Trabalho e,
depois, no egrégio Conselho Federal de Educação e
em outras Comissões e Grupos-Tarefa, sob a
orientação esclarecida e firme do Ministro Jarbas
Passarinho.
No que concerne ao Congresso e, em
particular, ao Senado da República, a matéria deverá
ser alvo dos mais acurados esforços de seus
membros, para a qual devem voltar todo o calor de
seu interêsse público, tôda a variada gama de
experiências acumuladas no trato da administração –
e, aqui, há prestigiosos administradores públicos, – a
que se há de acrescentar o talento, a inteligência e o
patriótico empenho de dotar a criança e a juventude
do Brasil de ensino propicio à realização de seus
anseios de saber e, por isso mesmo, rendendo à
causa do nosso desenvolvimento e da consecução
de futuro identificado com a construção de Naçãopotência no conceito americano e mundial, o seu
mais significativo tributo de civismo.

Compete-nos, Sr, Presidente, coadjuvar a
ação do nosso desassombrado e lúcido Govêrno e,
especìficamente, facilitar-lhe a oportuna iniciativa, a
fim de emprestar-lhe, não apenas a viabilidade
constitucional, mas, o apoio de mérito, para isso,
convocando, se necessário, técnicos do Ministério da
Educação e de outros setores afins, bem como
administradores de emprêsas e dirigentes da
produção industrial – isto é, os principais
empregadores da juventude que deixa nossas
escolas secundárias – e, ainda, ouvindo a opinião
experimentada dos homens responsáveis por outro
sistema de ensino que se destaca pelas iniciativas
renovadoras e prestígio internacional de seus
centros de pesquisa, ou seja, o das Fôrças Armadas.
Acabo de fazer a leitura do anteprojeto final.
Fiz seu confronto com as versões anteriores, a partir
da que, antes da formação do Primeiro Grupo de
Trabalho, foi ofertada em outro estudo – numa
Comissão em que o Congresso estava representado
pelo eminente e, então, Deputado Federal Haroldo
Leon Peres, atual Governador do Paraná – estudo
que visava a articulação do ensino médio com o
superior e a reforma do último.
Nesta primeira análise, percebo, com
satisfação, a unidade de pensamento dos
educadores no sentido de não simplesmente
reformar o ensino brasileiro – tantas têm sido,
através nossa história educativa, as leis de reforma
do ensino – mas, sim, de renovar, reforçar, ampliar e
abrir todo um leque de opções adequadas às
diferenciações
regionais
e
ao
crescimento
irreversível do Brasil, por isso mesmo mais exigente,
mais realista, mais objetiva e pedindo sempre mais
da formação cultural e técnica de seus filhos.
Vejo,
também,
com
reanimada
esperança,
que
essa
renovação
encon-
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tra a melhor receptividade em tôdas as áreas
responsáveis pela educação. Cuida-se de estruturar
o planeja-mento e a execução do ensino renovado
por todos os setores abrangidos pelo anteprojeto, por
isso que os responsáveis pela educação nacional
preparam-se, cuidadosamente, para a tarefa ingente
de implantação e execução das novas diretrizes e
bases, reunindo, nesta Capital, os administradores
do ensino de todos os Estados, não apenas para
familiarizá-los com todos os detalhes do nôvo
sistema mas, sobretudo, para possibilitar a armação
conveniente de todos os mecanismos de sua
aplicação eficaz, de molde a estabelecer uma
equação perfeita entre a estrutura jurídica que se cria
e
sua
institucionalização,
funcionamento
e
rentabilidade.
O SR. VASCONCELOS TORRES: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento
do orador.) Desgraçado o País que faz do ensino
um comércio. Sabemos que para um brasileiro
da classe média educar um filho no ginásio
representa um grande sacrifício. O salário-mínimo
não vai a 220 cruzeiros e qualquer ginásio, hoje,
cobra cêrca de 250 a 300 cruzeiros, principalmente
nas Capitais, a não ser a benemérita campanha dos
educandários gratuitos. Assim, como a Constituição
determina que o ensino primário tem de
ser obrigatório e os Estados cuidam da educação
do primeiro grau, também deveríamos cuidar
do segundo grau. Êste é o avanço mais notável
que a política revolucionária acaba de dar. O
ensino primário apenas vai melhorar a posição do
Brasil nas estatísticas dos povos alfabetizados.
Como V. Ex.ª sabe, o analfabetismo é um fato que
depõe contra nossa Pátria, comparando com as
outras que têm índices de 100%, de 90%, de 80% de
alfabetizados, e nós ainda temos essa cifra terrível,

que agora está sendo corrigida, em boa hora, pela
política revolucionária, através do MOBRAL. Quero
congratular-me com as palavras de V. Ex.ª citando
essa nova possibilidade que se tem de dar ao
brasileiro, não apenas no nível primário, mas
fazendo com que os nossos patrícios, na área, ainda
quase que da infância, possam ter acesso ao
ginásio, e que tenham também à universidade, para
que êsses exames vestibulares não sejam
carnificinas, verdadeiras adivinhações, dificultando o
acesso à universidade. Alunos prestando exames
que muitos professôres não poderiam responder,
jovens egressos do ginásio. Nesse setor educacional
do Govêrno, convém uma palavra, e deve haver uma
palavra de elogio ao nosso prezado colega, Senador
Jarbas Passarinho, titular da Educação; S. Ex.ª é
quem está assessorando o Govêrno Federal. V. Ex.ª
faz bem, e diz com autoridade, porque o Estado de
V. Ex.ª é justamente o que apresenta o maior índice
de alfabetização neste País. A área sul, e o Estado
de V. Ex.ª englobado nela, apresenta o maior índice
de alfabetização. V. Ex.ª sabe que desgraçadamente
no Norte e Nordeste ainda há brasileiros que não
conhecem a bandeira pátria, não sabem quem é o
Presidente da República. E há o teste que o
Presidente Médici fêz, quando foi implantar uma
frente de trabalho, perguntando quem era Pelé, e
ninguém sabia responder. Veja V. Ex.ª que as suas
palavras adquirem, no dia de hoje, um significado
muito especial de homenagem, e é feita por quem de
direito e insuspeito para falar nesse assunto, porque
pertence ao Estado mais desenvolvido da
Federação. Eu me parabenizo com V. Ex.ª pelo
oportuno discurso no dia de hoje.
O
SR.
ORLANDO
ZANCANER:
–
Muito obrigado, Senador Vasconcelos Torres.
Incorporo o aparte de V. Ex.ª ao meu discurso
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Eu diria mais a V. Ex.ª, nobre Senador
Vasconcelos Torres: infeliz da nação que hoje não
tenha entre Govêrno e governados, a possibilidade
de diálogo com a juventude. Pouco importa para nós
pais que os nossos filhos estejam com os cabelos
compridos ou com os cabelos curtos. O que importa,
sim, para nós é que êles amem mais esta Nação, o
que importa sim para nós é que se identifiquem...
O SR. VASCONCELOS TORRES: –
Geralmente os cabeludos são os mais inteligentes,
os primeiros alunos:
O SR. ORLANDO ZANCANER: – O que
importa para nós é que êles se identifiquem com
êsse imenso desenvolvimento preconizado por êsse
extraordinário Presidente que aí está a sacudir toda
esta Nação.
(Retomando a leitura.)
Arregimentam-se, portanto, diversificados
setores da vida nacional para o debate do tema.
Agitam-se e confrontam-se as teses na ânsia de
propiciar à Nação o melhor que ela aspira. Daí
porque, é preciso que com a.responsabilidade de
representantes do povo brasileiro na Câmara e no
Senado, dediquemos a melhor exação de nossos
esforços para que a contribuição do Parlamento, na
feitura da nova lei, corresponda integralmente aos
altos objetivos do Govêrno da Revolução.
A presente manifestação, Sr. Presidente,
Senhores Senadores, decorre não só da consciência
nítida que possuo da inegável responsabilidade e
do sadio propósito de coparticipar de tão
honrosa missão, como também da circunstância,
para mim muito desvanecedora, de ter sido
membro de uma equipe que, há quatro
anos, precisamente, iniciou e pôs em prática, com
aquêle pioneirismo característico dos bandeirantes,
quase todos os princípios norteadores da re-

forma que agora se vai estender a tôdo o
País.
De fato, desde a promulgação, em 24
de janeiro de 1967, da Constituição do Brasil,
em vigor a 15 de março do mesmo ano,
fôra determinado, em seu artigo 168, § 3º, item II,
que:
"O ensino dos sete aos quatorze anos é
obrigatório
para
todos
e
gratuito
nos
estabelecimentos primários oficiais."
Aproximadamente dois meses após, isto é, a
13 de maio de 1967, era promulgada a Constituição
do Estado de São Paulo, que incluiu no seu corpo o
mesmo preceito, estendendo aos 14 anos de idade a
obrigatoriedade do ensino.
A referência da Carta Federal aos
"estabelecimentos primários oficiais" levou muitos
exegetas aos entendimentos de que visara, o
legislador constituinte, a fixar o ensino obrigatório por
oito anos e, sim, tão sòmente, a abranger a
população na faixa etária dos 7 aos 14 anos,
restringindo-se a obrigatoriedade estatal ao ensino
chamado primário.
O Govêrno do Estado de São Paulo, iniciado a
31 de janeiro de 1967, e do qual tive a honra de
participar, não adotou aquela interpretação restritiva,
como não o faz, agora, o projeto de reforma do
ensino fundamental. Preparou, a partir de então, um
revolucionário plano de ampliação de sua rêde
escolar, e o pôs em prática, por etapas.
Enquanto que em 1967, apenas 43%,
dentre 218.147 candidatos à primeira série
ginasial eram matriculados nos ginásios estaduais,
já em 1968, antecipadas as inscrições e simplificado
o exame de admissão, mais de 88% (oitenta e
oito por cento) dentre 264.607 candidatos
eram aprovados. Na primeira série do ginásio, o to-
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tal de matrículas era de 125.000 em 1967; em 1968,
de 235.900. E continuou a ampliação, com 255.800
alunos em 1969 e 314.267 em 1970. Em tôdo o
primeiro ciclo – nos quatro anos de ginásio –
tínhamos 360.000 alunos em 1967, que passaram a
515.000 em 1968, a 632.000 em 1969, a 814.000 em
1970 e a 977.000, em 1971.
Em têrmos de ensino de primeiro grau, para
usar a terminologia consagrada no projeto de lei, São
Paulo matriculava em suas escolas oficiais, em 1967,
2 milhões de alunos nas oito séries do primário e
ginásio e, em 1971, 2 milhões e 800 mil alunos. No
ensino de segundo grau, tínhamos 109.000 alunos
nas três séries do colégio, em 1967, e, em 1971
matriculávamos 229.000, isso apenas na rêde dos
estabelecimentos chamados "secundários". No setor
do ensino técnico, em 1968, existiam.apenas 2
colégios, um agrícola e outro industrial, enquanto
que, em 1971, a rêde passou a contar com 25
colégios técnicos industriais, 33 colégios técnicos
agrícolas e 1 colégio comercial, além de 7 colégios
industriais, mantidos mediante convênios, o que
totaliza 66 estabelecimentos de ensino técnico de 2º
grau. Nos colégios "pluricurriculares", a demanda
também aumentou, pois nessa rêde de ensino
técnico, de 31.000 alunos, em 1967, passamos à
cifra de 66.000, em 1970. O mesmo fenômeno foi
observado nos colégios técnicos, onde, de 1.360
alunos, em 1967 atingiu-se o total de 8.800 alunos,
em 1970:
A inovação, sugerida em dezembro de 1963,
pelo Conselho Estadual de Educação Paulista, do
ginásio único pluricurricular, equivalente ao que, na
esfera federal, veio a chamar-se "ginásio
polivalente", foi, pela primeira vez, posta em prática
no ano letivo de 1968, em 90 estabelecimentos de
ensino.

A unificação dos cursos primários e ginasial –
para consolidar estruturalmente a escola obrigatória
de oito anos, foi feita, em 1969, numa unidade-pilôto,
e estendida, em 1970, a 89 estabelecimentos,
provisòriamente
denominados
"Grupo-EscolarGinásio"
A unificação do ciclo colegial, antes ramificado
em "clássico, científico e eclético", se fêz a partir de
1968, em decorrência de Lei estadual nº 10.038, de
5 de fevereiro daquele ano, e que dispôs sôbre o
Sistema de Ensino do Estado.
Poucos meses depois, a Lei número 10.125,
de 4 de junho de 1968, instituindo o Código de
Educação do Estado, em seu artigo 45 dispunha
sôbre o desenvolvimento do ensino superior em um
ou dois ciclos – possibilitando, assim, outra
experiência pioneira, a criação do primeiro "junior
college" brasileiro, – o Centro Estadual de Educação
Tecnológica, instituído em outubro de 1969 e em
regular funcionamento desde o ano letivo de 1970.
Assim, portanto, a execução em todo o País,
da reforma ou melhor dito, da renovação do ensino
que, neste instante, é submetida à apreciação do
Congresso Brasileiro, contará, sem dúvida, com a
valiosa experiência colhida em três anos no meu
Estado, que não terá dificuldades em adaptar-se ao
nôvo sistema de diretrizes e bases, pela
extraordinária coincidência que há entre um e outro,
e poderá pelo seu alto coeficiente de realismo, atingir
a todos os Estados da Federação, com os mesmos
resultados já observados em minha terra.
Orgulho-me, na qualidade de representante
de São Paulo, de poder oferecer êste testemunho
em tôrno da revolução que se operou no ensino
paulista desde que se instalou, nesse setor, o
conjunto de medidas, providências, reformas,
experiências, do Govêrno Abreu Sodré, a quem, pelo
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pioneirismo demonstrado em tão importante
investimento que é a educação, merece o confôrto
hoje de ver, no anteprojeto, a concretização federal
de tantos princípios que defendeu e executou no
ensino de São Paulo. (Muito bem! Palmas. O orador
é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em primeiro lugar, desejo pedir, de
pronto, aos meus eminentes pares o apoio
indispensável para o projeto que enviei à Mesa no
dia de hoje e que cuida da concessão de gratificação
de risco de vida aos trabalhadores nas construções
civis.
Pleiteio que os empregados dêsse setor
tenham mensalmente paga, pelos empregadores,
gratificação de risco de vida correspondente a 20%
do valor do salário percebido. Atentei para o fato de
que a gratificação instituída no art. 1º, parágrafo
único, "só será devida quando o empregado se
encontrar em trabalho efetivo na construção, da obra
e, em nenhuma hipótese, será incorporada ao
salário”.
Digo na justificativa do projeto:
"Trata-se de medida justa e de largo alcance
social que, como se sabe, já é objeto, de disciplina
estatutária para o servidor público em geral.
O empregado da indústria de construção civil,
aquêle que trabalha efetivamente em obras,
permanentemente, está expondo a sua vida,
correndo riscos de tôda parte sem que, por tal fato,
receba o menor reconhecimento.
Essa situação injusta, e mesmo calamitosa, há
muito vem preocupando os legisladores que se

dedicam ao estudo das leis sociais, além
de constituir, periòdicamente, notícia para os
jornais de todo o País, ao advento de qualquer
catástrofe.
Ainda está em nossa memória o recentíssimo
acidente ocorrido em Belo Horizonte, quando muitos
operários perderam a vida e outros ficaram
definitivamente incapacitados.
Dessa sorte, a presente proposição reveste-se
de espírito de justiça, além de se constituir numa
necessária reparação ao trabalhador brasileiro."
Sr. Presidente, nestes últimos dias, tôda
a imprensa da Guanabara – O Jornal do Brasil, o
O Globo, o Diário de Notícias, o Correio da Manhã,
o rádio, a televisão, têm se ocupado de desastres
que estão acontecendo em série. Fotografias
são exibidas em que os trabalhadores da
construção civil praticam verdadeiros malabarismos,
tendo que atingir a uma altitude, às vezes, num
25º ou num 30º andar, sem a correspondente
segurança.
O Instituto Médico Legal da Guanabara, do
Estado do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul,
de Minas Gerais – como vim de referir na justificativa
da minha proposição apresentam estatísticas de
vitimas que saem de casa pela manhã, com a sua
marmita, porque, o SAPS, foi uma experiência muito
bonita, mas que se frustrou.
No trabalho da construção civil, quando o sino
badala, – sino é um pedaço de trilho, ou um pedaço
de ferro sonoro – às 11 horas, o que se observa é
que as marmitas estão tôdas enfileiradas numa fôlha
de metal aquecido; e essa alimentação, Sr.
Presidente, necessàriamente tem que influir no
comportamento físico do trabalhador, na indústria de
construção civil.
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Aqui mesmo, em Brasília, se pode observar já,
nos edifícios grandes, que não se tem um espírito de
dó, de solidariedade humana, de sentimento, para
com o homem que sai de madrugada de sua
residência e não sabe se voltará ou não, tal o
número de acidentes observados na construção civil.
O que estou pedindo nem sequer é uma
inovação, e já estou receoso. Está ali meu querido
Líder Senador Daniel Krieger, que me falava a
respeito de uma observação minha sôbre os projetos
que os Senadores apresentam, em que eu disse que
bastava um carimbo e D. Sara e as suas auxiliares já
podiam poupar o trabalho das comissões apondo o
carimbo: Inconstitucional, e tudo andaria bem. Mas,
Sr. Presidente, ainda entendo que há algumas
brechas em que se pode penetrar. Verdade seja dita,
a Comissão de Constituição e Justiça – e neste
ponto desejo ter um agradecimento muito especial,
ao Senador Daniel Krieger, que não chamo "exlíder", porque para mim será sempre líder, pela
projeção política e pelo espírito de comando que
tem, S. Ex.ª, atual Presidente dêsse órgão técnico,
tem defendido algumas proposições que chegam no
Plenário. Há, porém, Sr. Presidente, uma linha de
chumbo, e dificilmente um projeto consegue lograr
aprovação.
O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Ex.ª permite?
(Assentimento do orador.) – A culpa não é da
Comissão de Constituição e Justiça, nem dos
funcionários do Senado, nem da Mesa. V. Ex.ª
atribua a culpa aos dispositivos constitucionais que
nós devemos observar.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V.
Ex.ª sabe com que carinho recebo a sua
intervenção que honra, sobremodo, a minha
fala, hoje. Mas V. Ex.ª há de compreender que
há o dispositivo constitucional e há aquêles que

querem ser mais realistas do que o rei,
mais constitucionalistas do que a Constituição.
O caso, por exemplo, do projeto que apresentei
dando
o
nome
Euclides
da
Cunha
à
Transamazônica.
A
própria
Comissão
de
Constituição e Justiça deu parecer favorável.
Entretanto, depois...
O SR. DANIEL KRIEGER: V. Ex.ª tem tôda
razão. A Comissão deu parecer favorável porque o
projeto era constitucional. Êle foi recusado quanto ao
mérito. Devo dizer a V. Ex.ª que a Comissão de
Constituição e Justiça tem uma preocupação
constante. Sempre que pode, declara constitucional.
Sempre que pode, declara constitucional, às
vêzes, modificando determinadas expressões, outras
vêzes pedindo informações: ao Poder Executivo para
que o Congresso Nacional possa exercer o seu
papel de legislador.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – De
qualquer maneira, a referência que faço é pejada de
afeto a V. Ex.ª. Como sempre, indesmentida e
repetidamente, em qualquer oportunidade que tenha,
falei de modo geral, na base de um espírito crítico,
no bom sentido da palavra.
O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Ex.ª pode
saber que estou recebendo a crítica de V. Ex.ª, que
não é dirigida à Comissão, de Constituição e Justiça,
com a compreensão, a simpatia e o carinho que V.
Ex.ª me merece.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Agradeço
e, neste caso, já estou pedindo, antecipadamente, a
sua simpatia para êste projeto, que é tratado por
estatuto, mas que ainda não se transformou em lei.
Não é matéria que demande despesa para o erário
da União e Visa coibir, eliminar essa série tremenda
de acidentes que temos observado no campo da
construção civil.
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O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
prazer.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Nobre
Senador Vasconcelos Torres, V. Ex.ª realmente
teria razão em reclamar que alguns dos
projetos, recebendo parecer contrário da Comissão
de Constituição e Justiça, não chegam a ser
discutidos ou são, sumàriamente, rejeitados. V. Ex.ª
deve saber também que a Comissão de Constituição
e Justiça, é um órgão técnico e tem que examinar
as proposições de acôrdo com o que realmente
preceitua a Constituição. O que vale, no caso, é
a combatividade, a pertinácia de V. Ex.ª, o fato de
V. Ex.ª trazer para esta Casa êsses problemas
todos e sôbre êles tecer as suas considerações.
Mesmo que, o projeto que V. Ex.ª apresentou
não tivesse seguimento, por impedimento de
ordem constitucional, o que, acredito, não ocorre,
mesmo assim, com êsse projeto V. Ex.ª chama
a atenção dos Podêres Públicos para um fato
calamitoso, para uma série continuada de desastres
que acarretam perdas de vidas, para os acidentes
que se seguem ininterruptamente nas construções
civis, em todo o País, notadamente nos grandes
centros, por culpa das emprêsas construtoras,
que não dão a segurança necessária aos seus
operários, que tripudiam sôbre os seus operários,
negando-lhes tudo, até a assistência mínima, que é a
que diz respeito à parte alimentar, à melhoria das
condições de alimentação dos operários, para que
possam produzir mais e melhor. Êsse problema é
trazido ao conhecimento do Senado através de um
projeto, e se assim não fôsse, a palavra de V. Ex.ª
mereceria, como merece, a nossa consideração e
vai mostrar, lá fora, que estamos atentos a
êsses problemas todos que afligem particularmente a

classe operária, a classe trabalhadora de nosso
País. Regozijo-me pelo fato de poder dar o meu
apoio total ao protesto que V. Ex.ª faz contra essas
imperfeições ou essas inseguranças, que têm
ocasionado tantos desastres aos homens que
ajudam ou que trabalham na construção civil em
nosso País.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado, Senador. Clodomir Millet.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Concedo,
com muito prazer, mas, gostaria antes, em
respondendo ao aparte do eminente colega Senador
Clodomir Millet, declarar que, se fôsse possível
encaminhar um projeto com justificarão e com
fotografias, eu traria os últimos números do Jornal do
Brasil, na primeira página, do Diário de Notícias e de
O Globo, onde é inacreditável o que se observa; a
documentação provada da insegurança dos
trabalhadores na construção civil; principalmente na
Guanabara, que foi onde o Jornal do Brasil fêz sua
brilhante reportagem, inclusive relatando o número
cada vez maior de vítimas.
Tenho o fair play necessário para aceitar
essas inconstitucionalidades. Repito, uma a mais,
outra a menos, Sr. Presidente, já não me alteram,
porque eu, sem querer violentar dispositivos
constitucionais, faço isso que V. Ex.ª, com a
acuidade que lhe é peculiar, observou com acêrto:
chamo a atenção para o problema e, chamando a
atenção para o problema, confio no Govêrno do
Presidente Médici.
Aliás, devo dizer a V. Ex.ª que muitos dos
meus
projetos
inconstitucionais
foram
constitucionalizados horas depois. Tenho bastantes
provas sôbre isso. De maneira que exerço o meu
mandato nessa base.
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Quanto ao presente projeto, objeto de minha
presença na tribuna no dia de hoje, fico satisfeito
com as intervenções de V. Ex.ª e do nobre Senador
Daniel Krieger.
Concedo o aparte ao nobre colega Benjamin
Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Está muito
bonito isso: um projeto inconstitucional a mais, um
projeto inconstitucional a menos. Não tem
importância; enquanto isso os trabalhadores vão
morrendo. Vamos fazer o que o nosso amigo
Senador Clodomir Millet está pedindo: submeter
essas desgraças diárias à generosidade das
emprêsas de construção civil. Elas, naturalmente,
vão sentir maior sensibilidade e defender os seus
trabalhadores, porque o Senado da República está
de pés e mãos amarrados. Não pode ter iniciativa
nesse sentido. Não dou apoio ao seu protesto; dou
apoio ao seu projeto – essa é a minha posição, e
lutarei para que êle seja aprovado.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Como
também farei.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Agora
mesmo me lembro de um fato: na outra Casa
do Poder Legislativo apresentamos um projeto
criando a Cadeira de Tisiologia. Já sei que o
nobre Senador Eurico Rezende e outros doutos
colegas desta Casa vão ficar corados: apresentamos
o projeto. A iniciativa é do Poder Executivo,
mas o Poder Executivo não se movimentava nesse
sentido. Então se criou a Cadeira de Tisiologia.
O Brasil é um dos países mais bem classificados
no índice de mortalidade anual de tuberculose.
A cidade do Rio de Janeiro – a tão decantada
"Cidade Maravilhosa" – bem podia ser chamada
de "A Capital da Tuberculose". Vitória, capital
do Estado do nosso colega Eurico Rezende,
também poderia ser considerada a "Capital
da Tuberculose". A incidência de mortes causadas

pela
tuberculose
era
enorme.
Perdíamos,
anualmente, no Brasil, nada menos de oitenta
mil tuberculosos. Um Deputado do Maranhão –
não me recordo bem mas parece que o seu nome é
Leão Soares e por isso evoco a memória e
o testemunho do Senador Clodomir Millet, já que o
fato ocorreu há mais de vinte anos – foi autor do
projeto e eu o relator. Levamos a proposição ao
Plenário e os constitucionalistas pularam, ofenderam
e agrediram. Eu li estatísticas sôbre o que estava
ocorrendo no Brasil. Disse que tínhamos uma opção,
que estávamos entre uma catástrofe e filigranas
jurídicas. A Câmara que decidisse se se deveríamos
continuar pagando pesado tributo a essa
degradação, que estava matando milhões de
pessoas anualmente, por causa de questiúnculas
jurídicas e políticas.
A Câmara aprovou o projeto que, em
seguida, foi para o Senado, tão digno quanto
êste, porque lá estavam também ilustres
Senadores que se chamavam Nereu Ramos,
Ferreira de Souza, Aloysio de Carvalho e Attílio
Vivacqua – grande jurisconsulto – como os
que, agora, integram esta Casa. Pois bem, êles
olharam,
ficaram
corados,
assustados
e
irritados, mas acabaram aprovando o projeto
que criava a Cadeira de Tisiologia, e o
Poder Executivo sancionou a matéria. Hoje, a
incidência de tuberculose no Brasil é mínima.
Somos, atualmente, um dos países que ofereceram
uma resistência violenta ao mal, graças à idéia
que criou uma mentalidade antituberculose. Com
a criação desta cadeira em tôdas as escolas, fêz-se
uma campanha hábil, oportuna, científica contra
a doença. O Brasil estava mal diante dos outros
povos, tal a perda de vidas por tuberculose, pois
a incidência da moléstia era terrível, era problema
natural de saúde pública. Graças à atuação corajosa
do Parlamento, que contou com a delicadeza
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e a sensibilidade jurídica dos Companheiros,
pudemos criar essa Cadeira e, desta forma,
ser iniciada uma campanha de grande envergadura.
Hoje, a incidência de tuberculose é mínima. O
Brasil é um dos países que pode oferecer situação
de luta contra a tuberculose que faz inveja aos
outros povos. Essa luta foi suplementada
pela campanha da vacina BCG – iniciativa,
criação de um brasileiro. Êste apêgo, esta paixão,
esta vontade de ficar agarrado à Constituição
por tudo e em todo momento, para qualquer
projeto, entendo que, diante de uma catástrofe
como esta que alarma meio mundo, o Congresso
deve modificar um pouco esta orientação, sob pena
de não podermos cumprir com lealdade nosso
mandato.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Obrigado
a V. Ex.ª.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
prazer. Dou não um aparte, mas um contra-aparte.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Justamente
para responder, na parte que me diz respeito, ao
nobre Senador Benjamin Farah. Tenho a impressão
de que V. Ex.ª não ouviu bem ou não entendeu o
que eu disse.
O SR. VASCONCELOS. TORRES: – V. Ex.ª
manifestou seu apoio.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Não! V. Ex.ª deu
apoio ao protesto. Podemos verificar na Taquigrafia.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Independente
de qualquer apreciação da Comissão de Constituição
e Justiça sôbre a constitucionalidade, entendo que
neste projeto não há inconstitucionalidade. Dou meu
apoio ao protesto que V. Ex.ª está fazendo. Foi o que
eu disse. Ainda não entrei no mérito da matéria.

O SR. BENJAMIN FARAH: – Não falei que V.
Ex.ª dissera que o projeto é inconstitucional.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Dei apoio ao
protesto, porque entendo que, trazendo a debate
questão desta ordem, focalizando assunto desta
importância, Ex.ª, Senador Benjamin Farah, está
servindo à causa pública, está contribuindo no
sentido de alertar as autoridades para o que ocorre
na Guanabara e em outros Estados do Brasil. Mais
do que isto: não está apelando para a generosidade
dos construtores, e, sim, para a atitude drástica do
Govêrno, no sentido de impedir que a situação
continue„ no sentido de obrigar as emprêsas a tratar
melhor seus operários, no sentido de obrigá-las a dar
melhor segurança aos operários no seu trabalho.
Então, são providências executivas, são providências
do Govêrno, que, através de medidas de tôda ordem,
pode impedir e pode acabar com êsses abusos,
inclusive, salvar a vida de muitos operários, vidas
que estão sendo sacrificadas pela desídia, pela máfé, pelo descaso de emprêsas que não dão a
segurança necessária, a fim de que os operários
efetuem seu trabalho. O projeto do nobre Senador
Vasconcelos Torres será examinado na oportunidade
e cada um poderá discuti-lo da melhor maneira,
inclusive poder-se-á encontrar outra fórmula melhor,
poderá haver outras sugestões para amparo do
trabalhador. Por exemplo, se V. Ex.ª fala em se dar
gratificação ao trabalhador se êle morre num
desastre, de que adianta a gratificação?
Então, poderíamos encontrar outras fórmulas,
mas o que nos interessa, no momento, é alertar
os Podêres da República, alertar o Govêrno
do Estado da Guanabara, os governos estaduais,
os governos municipais, enfim, o Poder Público,
para que não se repitam casos como
êsses, para que a vida do trabalhador seja
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protegida, vida que está sendo sacrificada – repito –
por desídia, por má-fé, pelo descaso dessas mesmas
emprêsas construtoras.
O SR. VASCONCELOS TORRES: –
Compreendo que tanto V. Ex.ª como o Senador
Benjamin Farah, numa aparente discordância, estão
afinados no mesmo propósito.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Só quero que a
minha iniciativa parta daqui. Não vamos pedir tudo
ao Poder Executivo. Devemos aliviar um pouco o
Poder
Executivo.
Não
vamos
confiar
na
generosidade das emprêsas, porque é muito difícil, é
muito raro elas se interessarem, nem vamos jogar
tudo em cima do Poder Executivo, pois êle tem
outros problemas a resolver. Vamos também
procurar um pouco de serviço, procurar um pouco de
iniciativa. Façamos com que esta grande iniciativa
parta daqui.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª,
ilustre Senador Clodomir Millet, há de convir que,
havendo uma obrigatoriedade do pagamento do risco
de vida, certamente medidas acauteladoras terão de
ser tomadas. Quando se paga, o dinheiro dói no
bôlso daqueles que jogam com a vida humana. Foi o
que compreendi e depreendi do aparte de V. Ex.ª
Quando falei em solidariedade, a mais ou a menos,
foi porque minhas proposições agem como uma
espécie de aríete. Procuro chegar a um ponto em
que as inconstitucionalidades aparentes terão que
cessar, face não ao que dispõe a Constituição, mas
à realidade nacional. Talvez haja certo rigorismo, é
inegável.
Sr.
Presidente,
também
tenho
tido
projetos vitoriosos, e digo com pureza, se eu
fôsse
um
homem
que
se
deixasse
abater e desestimular, não apresentaria mais
projeto. Contudo, tenho bem controlado meu
sistema psíquico para, em levantando os pro-

blemas, poder, num determinado momento,
conseguir ver vitoriosas, como já disse, várias de
minhas proposições.
Esta, por exemplo, não poderá ser inquinada
de
inconstitucionalidade,
porque,
aplicando
no campo esportivo o que faço na área parlamentar,
vejo as brechas. por onde possa atingir a
meta.
Estou
procurando
uma
"regra-três"
diferente,
inclusive,
para
sensibilizar
o
Congresso
para
determinadas
proposições.
Minha proposição se enquadra perfeitamente
num dêsses objetivos, e justamente para êle
chamei a atenção e o Senador Clodomir Millet
comprendeu – e difìcilmente poderá deixar de ter
apreciação favorável na Comissão de Constituição e
Justiça.
Êste, Sr. Presidente, o projeto. De pronto,
agradeço as interferências valiosas de meus
prezados colegas. Mas em têrmos de projeto. Já
agora se estabelece um movimento da mocidade
acadêmica de nossas Faculdades de Direito, e se
dirigiram, aos Senadores. Também estou pedindo ao
Senado. Não fiz e não faço proposição "em cima da
perna". Tôdas são amplamente justificadas. As
vêzes, pode haver uma pequena falha, uma
legislação que não é citada. Mando bater meus
projetos na Mecanografia, e nem sempre vem a
legislação citada. Neste ponto, desejo elogiar a
Assessoria da Mesa, principalmente D. Sarah
Abrahão, que providencia a complementação do
projeto.
O projeto está na Comissão de Constituição e
Justiça e foi encaminhado ao nobre Senador Helvídio
Nunes. Visa a extirpar uma verdadeira anomalia na
lei que trata da Ordem dos Advogados do Brasil.
Posso estar equivocado, Sr. Presidente, mas
recordo-me que, durante a elaboração do nôvo
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o então
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Deputado Pedro Aleixo trabalhou desesperadamente
para que fôsse incluído dispositivo determinando que
os acadêmicos de Direito, ao término do curso,
teriam que prestar o chamado "Exame de Ordem",
teriam que, depois de freqüentar 5 anos de
Faculdade, com uma fiscalização federal; com o
Ministério da Educação e Cultura com seus
inspetores presentes às provas, examinando tudo o
que diz respeito à Secretaria, à administração
dessas Faculdades, depois de tudo isso, Sr.
Presidente, quando o jovem futuro advogado recebe
o grau, recebe o anel, recebe o diploma, não pode
exercer a profissão.
Eu apliquei, na minha justificativa, o princípio
da isonomia: "se todos são iguais perante a lei", por
que se vai exigir o exame de bacharel em Direito
para o advogado e não se exige exame para o
médico, para o dentista, para o arquiteto, para o
farmacêutico etc.? Por quê? A profissão de
advogado de tal maneira está cercada de garantias
que quando um causídico não está em condições
técnicas para defender o cliente, o Juiz – aliás, é
princípio, do Código Civil – supre as falhas. E, no
caso da Advocacia, Sr. Presidente não é igual à
Medicina –, são 4 instâncias: a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª. O
êrro que houver na 1ª instância poderá ser corrigido
na 2ª, na 3ª ou na 4ª.
Apresentei projeto aliás, quero fazer elogio
ao nosso Diário do Congresso e a nossa "Voz
do Brasil", porque a ocasião era um dêsses
fins melancólicos de tardes senatoriais, quando,
Sr. Presidente, depois de quatro horas, ou
se trabalha nas Comissões, ou, então, se vai atender
aos amigos, aos companheiros que vêm de fora,
e não se quer também ouvir discursos. O
discurso atrai tanto quanto se trata mais de assuntos
pessoais do político, quanto se trata, assim, de

matéria legislativa – há uma compreensão mas
não desperta o interêsse; então, o Senador fala
para a Taquigrafia, fala para a Presidência, fala
para a Liderança, fala para alguns interessados, fala
para o Diário do Congresso e fala para a "Voz do
Brasil".
Como num dia há assuntos que aqui se
ventilam sem muita relevância, tem que haver uma
precedência no noticiário; compreendo muito bem
que, às vêzes, o jornalista credenciado no
Congresso, mande matéria pacientemente, mande
tudo, mas se vem um anúncio do "Ponto Frio
Bonzão" etc. numa página inteira, não pode ter
Congresso, não há razão para ter, porque o jornal
vive justamente disto: se há matéria paga, da Casa
"Neno", ou da bicicleta X, ou do automóvel Y, aquela
outra tem que ser sacrificada, a não ser que seja
assunto relevante, um conflito, matéria que venha,
digamos assim, despertar interêsse muito grande da
coletividade.
O fato, porém, é que desejo manifestar o meu
agrado e a minha surprêsa face à repercussão, pois
acredito que quase todos os Senadores receberam
telegramas de todo o Brasil – não apenas eu, Sr.
Presidente, que estou com uma "pilha" de
telegramas que não tem mais tamanho. Estou sendo
informado de que os acadêmicos de Direito de São
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio
Grande do Sul; enfim, de todos os Estados onde
existe Faculdade de Direito – inclusive V. Ex.ª,
eminente Presidente, recebeu telegrama a respeito,
pois teve oportunidade de comunicar-me – se
manifestaram sôbre o projeto apresentado e que se
encontra na Comissão de Constituição e Justiça.
Isso
não
pode
ser
inquinado
de
inconstitucionalidade,
de
maneira
alguma,
pois
não
acarreta
aumento
de
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despesa, não trata de assunto relativo a
servidor público e visa apenas prestigiar o
próprio Govêrno Federal, que fiscaliza as Faculdades
de Direito. Porque não pode haver Faculdade de
Direito senão reconhecida pelo Govêrno Federal, a
não ser as fábricas clandestinas de diplomas que
andam por, êsse Brasil afora, mas isso não é
admitido pelo MEC.
Recebi comunicação, hoje, de acadêmicos
de São Paulo, que vinham tratar do assunto
e elaboraram exposição, êles mesmos, de tal
maneira certa, de tal maneira lógica, que vou pedir
a V. Ex.ª faça constar desta minha fala. É
um documento da juventude brasileira que
estuda Direito, que quer exercer advocacia –
profissão que pode ser criticada, podem
alguns pretender aviltá-la, mas ela é indispensável
até nas Ditaduras; o advogado é indispensável
em qualquer setor; o homem pode ir à lua, foi, irá.
A tecnologia, a ciência, resolve, mas, como
existem outros interêsses paralelos, correlatos,
têm de ser regulamentados por lei. Já surge o
Direito Espacial. Na própria Medicina – sem falar
na nossa atividade, em que é indispensável
a
presença
de
um
técnico
em
Direito
Constitucional.
E, aqui, um parênteses: há constitucionalistas
demais, Sr. Presidente, isto sim.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com
prazer, meu prezado Líder.
O
SR.
EURICO
REZENDE:
–
Eu
estou, superlativamente e com correção monetária
até, a favor da tese de V. Ex.ª quanto a essa
excrescência; e, mais do que excrescência, essa
violência erigida no chamado "Exame de Ordem". O
educando, êle se submete a um vestibular para
ingressar na Faculdade de Direito; estuda 5 anos, e,

como V. Ex.ª salientou, e é óbvio, os
estabelecimentos de ensino superior, para obterem
autorização de funcionamento da parte do Govêrno
Federal, através de parecer do Conselho Federal de
Educação, têm que preencher uma série enorme de
formalidades requintadas e rigorosíssimas, inclusive
a seleção dos currículos dos professôres. O
Conselho Federal de Educação designa relator, e
êste, através do Órgão técnico daquele Colegiado,
examina o currículo e, então, o professor obtém
autorização para lecionar. Terminado o curso de
Direito, que é de 5 anos, então, por esta lei, cuja
alteração V. Ex.ª propõe parcialmente nesse projeto,
terá o bacharel que se submeter a exame perante a
Ordem dos Advogados, na sua Secção Regional.
Então, a Ordem dos Advogados se transforma numa
instância judiciária...
O SR. VASCONCELOS TORRES: –
Exatamente!
O SR. EURICO REZENDE: – para criticar não
apenas o trabalho e a produtividade dos professôres,
o cuidado das escolas, o conceito dos
estabelecimentos, mas para julgar a própria posição
do Govêrno Federal, vale dizer, do Ministério da
Educação e Cultura, que tem permanentemente
debruçada a sua fiscalização sôbre as escolas de
Direito. Êste é o aspecto da questão. Mas, e as
outras profissões? Por que o médico não tem que
fazer o exame no seu Órgão de policiamento da
profissão?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
bem!
O SR. EURICO REZENDE: – ...Por que isso
não ocorre com o dentista, com o engenheiro, com o
agrônomo?
Escolhe-se,
justamente,
a
classe
dos
advogados.
E
desejo
salientar,
são
advogados
que
vão
julgar
advogados.
Poder ocorrer até – e falo em tese,
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porque aí a ocorrência do ato ilícito seria uma
exceção – pode ocorrer até o interêsse, ditado por
uma paixão pessoal, de se excluir o portador de
diploma do curso de Direito do exercício da
profissão. Pode se iniciar ali, na própria Ordem, uma
competição. Então, eu até hoje não compreendi
porque na lei que instituiu o regulamento da
profissão
de
advogado
se
colocou
essa
excrescência, essa violência, que é o exame da
Ordem, e, não sei porque, tem havido tanta
resistência. V. Ex.ª estêve certo por enquanto,
porque, para o seu projeto, a escola está sendo
risonha e franca, através de manifestações dos
estudantes de Direito. Mas, nós vamos ter aqui,
compondo
os
horrores
da
competição,
manifestações do Conselho Federal e dos muitos
Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do
Brasil.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – No meu
Estado não. Devo dizer a V. Ex.ª que já se
manifestaram solidários com o meu projeto.
O SR. EURICO REZENDE: – E, quanto ao
desvio de habilidade no discurso de V. Ex.ª dizendo
que a profissão do advogado é importantíssima,
estou de pleno acôrdo também, porque a última
ditadura que tivemos foi em 1937, e precisou de
advogado para confeccionar a "Polaca" e assessorar
o Executivo, na institucionalização do Golpe de 1937.
No campo tecnológico das conquistas espaciais, a
ONU já programou uma conferência internacional
para estabelecer relação jurídica quanto à utilização
espacial. Então, estou de acôrdo com V. Ex.ª e me
antecipo na sinceridade de elogiar a sua iniciativa, de
envolta com a certeza de que a sua proposição
merecerá, de minha parte, todo o apoio. E mais do
que isto, todo o entusiasmo.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Eu
agradeço,
porque
V.
Ex.ª
falou
não

sòmente como parlamentar brilhante, mas como, um
homem experimentado nas lides advocatícias, e
trouxe,
inclusive,
importantes
achegas
à
argumentação que procurei desenvolver quando da
justificativa, e agora procuro revitalizar com novos
elementos, inclusive êsse memorial; muito bem
feito, dos acadêmicos de Direito do Estado
de São Paulo.
Não sòmente quanto ao espaço, mas também
quanto ao fundo do mar, V. Ex.ª sabe que é
indispensável a presença do advogado em qualquer
momento da sociedade. Desde que o indivíduo
nasce, durante a sua vida e até quando falece. Estou
muito grato, porque êste assunto não envolve
matéria política, apenas chama a atenção para o
problema. Quero fazer justiça ao atual Govêrno,
porque não foi a atual administração que sancionou
a matéria. E levantando o problema, tenho a
impressão de que o Presidente Médici e o Exmº Sr.
Ministro da Justiça terão a sua atenção voltada para
a juventude e não irão praticar, as duas autoridades,
a injustiça de estabelecer essa verdadeira
discriminação para com uma profissão, dando
privilégios a outras, pois muito que bem não insistiria
no meu Projeto.
Acredito que V. Ex.ª foi muito feliz e,
respondendo aos seus apartes, tenho apenas que
endossar as suas palavras.
Sr. Presidente, quero pedir a V. Ex.ª que êste
documento conste desta minha fala no dia de hoje.
E, já que estou com as "mãos na massa", falando
sôbre meus projetos, defendendo-os, tenho um que
passou pelo crivo da Comissão de Justiça, que é o
que concede aposentadoria à mulher aos 25 anos de
trabalho. Recebi uma correspondência do Sindicato
dos Trabalhadores do Estado da Guanabara. Recebi
outras; mas esta, Sr. Presidente, tem inclusive um
carimbo: "Nosso sindicato também alfabetiza",
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demonstrando a função moderna do sindicato, que não
faz apenas reuniões para tratar de interêsses classistas.
Vai além, procurando cuidar da saúde e da escola para
seus associados. Mas, como neste ofício há um pedido
para que eu leia a mensagem desta tribuna, não me
posso furtar a êsse apêlo. Vou encaminhar êsse
documento, juntamente com o outro, já que meu tempo
está findo, para que figure entre os documentos que vou
encaminhar à Mesa para publicação.
São assuntos, Sr. Presidente, que têm me
apaixonado ao longo de minha vida parlamentar. A
expressão que usei: a Comissão de Justiça tem um
carimbo, é uma frase em que, talvez, em 80% eu
esteja certo, mas ainda há outras. E agora, me
perdoe V. Ex.ª usar a expressão vulgar, que não é
antiparlamentar, é uma característica que, todo
mundo sabe, tenho desde que assumi o mandato:
usar a linguagem do povo. E agora, neste caso do
parecer favorável à minha proposição que concede à
mulher aposentadoria aos 25 anos, eu recebi uma
"colher-de-chá". E, Sr. Presidente, eu me contento
com isso, com pequenas colheres-de-chá e, quem
sabe, talvez eu possa ter mais duas com os dois
projetos de que tratei no dia de hoje, prendendo a
bondosa atenção dêsses meus eminentes colegas
que, pacientemente, me ouviram neste fim de tarde.
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR VASCONCELOS TORRES, EM SEU
DISCURSO.
"São Paulo, 18 de junho de 1971.
Ao Exmº Sr.
Senador Vasconcelos Torres
Senhor Senador:
O
Senador
Vasconcelos
Torres
apresentou, recentemente, um projeto ob-

jetivando alterações na Lei nº 4.215, de 27 de abril
de 1963 (Estatuto da O.A.B.), no que concerne ao
Exame de Ordem e Curso de Estágio.
Tendo em mira tal propositura, estimaríamos
Vossa
Excelência
analisasse
a
seguinte
argumentação:
1 – A Lei em questão, sancionada pelo Sr.
João Goulart, concedeu à O.A.B. podêres para
aferir nos Bacharéis em Direito a capacidade para o
exercício da advocacia. Ora, a adoção dessa
sistemática não se alicerça em fundamentos
plausíveis. Moralização do ensino é a bandeira
desfraldada. Subsidiàriamente, alega-se que
Bacharel não é Advogado, no sentido curricular.
Pois bem. Se o aluno cursa uma Faculdade
reconhecida e fiscalizada pelo MEC, podemos
inferir: a) se reconhecida, a obtenção de um
diploma ao término de 5 anos implica,
necessàriamente, em ter êle preenchido os
requisitos educacionais para transmudar-se de
Bacharel em Advogado. Raciocínio contrário,
importaria na admissão de que a O.A.B. tenha sido
criada para chancelar os cursos ministrados pelas
Faculdades, tarefa de competência exclusiva do
MEC; b) se fiscalizada, o problema executivo da
moralização do ensino não é encargo de uma
autarquia profissional. Sem dúvida, a O.A.B. deve
propugnar por Bacharéis bem formados. Não deve;
porém, em hipótese alguma, penetrar em órbita
estranha às suas finalidades, confiando-se
(esquecíamos, a Lei que confiou) atribuições
peculiares ao MEC. Releva notar que a ela se
avocou até a capacidade para promover cursos
para Exame de Ordem. Teleològicamente,
não entrevemos congruência em tal procedimento.
Inadmissível, pois, a exigência de comprovar-se
novamente a habilitação do formado. Ressaltam,
no caso, pruridos do princípio da econo-
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mia processual. O mais lamentável: pelo seu
conteúdo, o Exame de Ordem é um descrédito à
dinamicidade e visão do ilustre Ministro Jarbas
Passarinho.
2 – Muitos acadêmicos divisam laivos de
inconstitucionalidade na Lei nº 4.215 (liberdade de
profissão). Nêsse aspecto, a palavra cabe aos
juristas calejados. Contudo, não resta dúvida que é
uma lei contraditória. Basta atentar-se para o artigo
150, em que determinada situação é mantida "por
força do regime constitucional de liberdade de
profissão". Prega a liberdade de profissão num artigo
e veda-a em outro (artigo 48 – III).
3 – Dedução alcançada por anúncios
publicados em jornais de São Paulo: a implantação
do Exame de Ordem já motivou o aparecimento da
"indústria de cursinhos". O "vil metal" abrindo
brechas na apregoada moralização do ensino... O
estudante brasileiro, em sua maioria, é pobre
(financeiramente). Luta com dificuldades. Trabalha e
estuda. Se o Bacharel não puder realizar "vôos" no
campo da advocacia, por considerar a O.A.B. que as
rêmiges, ora nascidas, são insuficientes para sua
sustentação, terá o coitado de arcar com mais uma
despesa. O perigo é que, quando se tem a faca e o
queijo na mão, a passagem para a inscrição fique
hermética, dando azo à necessidade de freqüentar
tais cursinhos, règiamente pagos.
4 – Na Lei nº 4.215, o legislador esqueceu-se
da "velha natureza humana". Já dizia Alexis
Carrel que "cada um de nós é uma procissão
de fantasmas no meio da qual marcha a
realidade incognoscível". Isso vem a propósito
de
advogados
militantes
poderem
efetuar
exames em aspirantes à advocacia. Todos sabem
que o mercado de trabalho caracteriza-se por

acirrada concorrência. Ora, dotar os advogados
inscritos, com um instrumento hábil para controlar o
fluxo do mercado, é coisa que contraria os mais
elementares princípios da Ética. Deus nos livre
levantarmos suspeitas gratuitas aos atuais mentores
da O.A.B. Todavia, o globo gira e, no futuro, quem
garantirá a lisura nesse sistema seletivo? Problema
afim é a questão do sentimentalismo do examinador.
Procede êle de uma Faculdade. Se o Bacharel dela
provém, pelo cálculo das probabilidades, é possível,
mesmo inconscientemente, aferição com os olhos da
saudade.
5 – No tocante ao Curso de Estágio, a O.A.B.
espelha um radicalismo impertinente. Reza a Lei nº
4.215, no artigo 48 – III que; para inscrição no quadro
de advogados, há mister "certificado de comprovação
ao exercício e resultado do estágio, ou de habilitação
no Exame de Ordem" Conclui-se, meridianamente,
que, para o aluno que freqüente regularmente tal
curso, dispensar-se-ia o Exame de Ordem. Ocorre,
entretanto, que o artigo 18 – VIII dá-lhe podêres para
regular, em provimento especial, "o programa e
processo de comprovação do exercício e resultado do
estágio". A O.A.B. regulou. Mas regulou atribuindo-se
competência exclusiva para a comprovação citada.
Significa que exigirá um Exame de Ordem, freqüente
ou não o Bacharel um curso de estágio. Não
admite, portanto, que nenhuma Faculdade, através
de seus professôres, possa verificar o aproveitamento
do
estagiário
e,
posteriormente,
emitir
o
certificado
para
a
inscrição
em
seus
quadros. Francamente, isso é um absurdo. Em
primeiro lugar, vemos a disjuntiva "ou" no artigo 48 –
III. Assim, o Exame de Ordem no Curso de Estágio
nasceu de sua vontade e não da vontade da lei. A
contestação lógica é que quando se pode prover, o
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provimento é a vontade da lei. Aí, porém, o
radicalismo. Em segundo lugar, há considerar que a
totalidade das Faculdades do "Grande São Paulo"
tem em seu corpo docente Desembargadores e
Magistrados de renome, promotores e advogados de
primeira linha. O curso por elas ministrado exige
presença obrigatória e é levado a sério. Incabível,
pois, que a O.A.B. não conceda a essas Faculdades
um crédito de confiança. Desconfiar da idoneidade
moral de Magistrados não seria, por afinidade,
desconfiar da própria aplicação da Justiça? Mais. Tal
enfoque não implicaria, por via osmótica, em duvidarse das próprias "origens" dos dirigentes da O.A.B.?
Assinalemos que os advogados da Comarca, em que
se situe a Faculdade, também não poderão participar
da banca examinadora...
6 – Relativamente às Faculdades, certas
exigências para o Curso de Estágio são
estratosféricos. Um provimento em estudo, obrigaas, para a validade do Curso de Estágio, a terem 12
(doze) professôres nesse setor e uma secretaria
especial. Há lembrar novamente aos senhores
dirigentes da O.A.B. que o estudante brasileiro é
pobre. Como poderá pagar um curso tão repleto de
lentejoulas? Só o estudante abonado terá condições
de corporificar uma vocação legítima. Em tempo: a
inscrição para o Exame de Ordem já custa Cr$
70,00.
7 – Outro ponto negativo é a atitude
discriminadora do legislador. Por que sòmente
bacharéis em direito deverão passar por exames de
chancela? E os economistas, contabilistas, dentistas,
engenheiros, etc.? Os Conselhos Regionais, quanto
à finalidade, não são idênticos à O.A.B.? Por que
não reivindicam podêres extremados?
Em síntese. É possível que hajam
Faculdades
denominadas
mascates
do

ensino de Direito. Porém, o MEC ai está. E seu Ministro
está agindo. O que não concebemos é uma OAB com
resquícios das corporações de artes e ofícios medievais.
Reconhecemos que as Faculdades devem cuidar, se já
não cuidam, do ensino prático, conjuntamente com o
ensino teórico. Mas os caminhos a trilhar são outros. Por
exemplo, criação imediata no currículo das Faculdades
de uma Cadeira de Prático Profissional, com a duração
de 2 (dois) anos, programa a ser fixado pelo Conselho
Federal de Educação e fiscalização constante do MEC.
Nossos argumentos aí estão. Cabe-nos, se nada
conseguirmos de concreto, o que não acreditamos,
visto que estamos nos dirigindo a Vossa Excelência,
repetir com Chesterton: "Aceitar tôdas as coisas é um
exercício, mas compreender tôdas as coisas é um
esfôrço". – Saudações Acadêmicas. – Acadêmicos de
Direito de São Paulo."
"SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DO ESTADO DA GUANABARA
Exmº Sr.
Senador Vasconcelos Torres
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1971
Excelência.
O Sindicato dos Empregados no Comércio do
Estado da Guanabara, entidade qüe representa os
interêsses profissionais de mais de 200 mil
comerciários, cumpre o grato dever de felicitar Vossa
Excelência pela apresentação do Projeto de Lei
número 36, de 1971, que propõe a redução para 25
anos do tempo de serviço para a mulher
trabalhadora, com direito a se aposentar com 80%
do salário-de-benefício e mais 4% para cada ano de
serviço até atingir 100% aos 30 anos de serviço.
Parabéns
pela
apresentação
dêsse
dispositivo que vem de encontro a an-
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tiga campanha encetada por êste sindicato em favor
da mulher comerciária, uma das mais sacrificadas de
quantas mourejam no País, já que as empregadas
no comércio pela atividade árdua que desenvolvem,
de pé, 8 e mais horas diárias, trabalhando
ininterruptamente anos e anos seguidos, esgotadas
pelo trabalho penoso e insalubre que executam nas
lojas e escritórios, sob condições de vida difíceis e
precário estado de saúde, dada a sua natureza
especial e frágil, tornam-se prêsas de moléstias
nervosas e circulatórias de natureza grave,
colaborando para aumentar a legião dos inativos que
buscam refúgio na invalidez e no auxílio-doença do
INPS.
Estamos certos, Senador, de que Vossa
Excelência tudo fará para que êsse projeto se
concretize o mais rapidamente possível e, com êsse
objetivo, rogamos-lhe que solicite o apoio dos seus
pares de representação nessa Casa do Legislativo,
tanto sejam do MDB como da ARENA.
São milhares ou talvez milhões de mulheres
trabalhadoras que aguardam ansiosamente êsse
benefício, pois tôdas – mães, espôsas, irmãs, filhas
ou companheiras – têm sempre problemas familiares
que são compelidas a relegar a segundo plano
diante do compromisso profissional, levado a efeito
para ajudar no sustento do lar ou da família.
Pedimos, ainda, ao eminente representante.
do povo que é Vossa Excelência, cuja conduta tem
sido a de um bravo e esclarecido legislador, sempre
atuando, em favor dos humildes e desamparados,
que leia da tribuna livre do Senado Federal esta
nossa mensagem, a fim de que todos os Senadores
sintam a necessidade premente que tem a mulher de
se aposentar mais cedo, para dar maior assistência
ao lar e à família.

Esta é uma campanha de âmbito nacional, de
elevado sentido humano e cristão, que deve vencer
pela justiça do tema que aborda, cívico e patriótico,
acima de tudo.
Respeitosamente,
aguardando
o
pronunciamento subscrevemo-nos. – Luisant Mata
Roma, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Wilson Campos.
O SR. WILSON CAMPOS (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, é do conhecimento de tôda a Nação,
pela divulgação radiofônica de ontem e pelo relato da
imprensa matutina de hoje, a trágica ocorrência que
vitimou várias famílias de migrantes brasileiros,
quando se dirigiam, num barco do INCRA, às frentes
de penetração da Transamazônica, a estrada da
integração nacional, que tantas esperanças acende
em nosso espírito, principalmente dos nordestinos e
nortistas, que têm, realmente, condições para ocupar
os imensos vazios demográficos da Amazônia. Mais
de quatro dezenas de pessoas, entre as quais vinte
crianças, pereceram nesse desastre, o que
especialmente nos comove, vidas inocentes assim
desaparecidas, movendo a solidariedade de quantos
esperam do futuro e crêem no homem como fator
principal da redenção do País.
Nesta hora, trazemos nossa irrestrita
solidariedade a quantos foram, direta ou
indiretamente, atingidos pelo lutuoso acontecimento,
revelando nossa confiança em que o Govêrno do
Presidente Médici não faltará com o amparo do
Estado às famílias enlutadas.
Aproveitamos
o
ensejo
para
transcrever o pronunciamento a respeito,
do
Presidente
do
INCRA,
Dr.
José
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Francisco de Moura Cavalcanti, de solidariedade
àqueles humildes colonos, em que revela sua
preocupação
e
interêsse
pelo
formidável
empreendimento e por quantos foram mobilizados na
gigantesca tarefa.
Demonstrando, mais uma vez, o zêlo e o
senso de responsabilidade com que exerce a sua
função, o Presidente do INCRA deslocou-se, ontem,
à noite, desta capital, para o teatro da ocorrência, a
fim de, pessoalmente, tomar tôdas as providências
necessárias ao amparo das famílias atingidas e ao
prosseguimento das operações.
Eis, na íntegra, o pronunciamento do Dr. José
Francisco de Moura Cavalcanti:
"O Brasil assumiu ontem, no estreito de
Breves, mais uma dívida de gratidão com aquêles
que não medem esforços para construir sua
grandeza. A lista dos pioneiros que tombaram na
tarefa ingente de ocupar nossa própria terra está
hoje acrescida com os nomes dêsses humildes
colonos que, como Bernardo Sayão, não
conseguiram chegar ao fim da jornada, mas
que souberam, com sacrifício, abrir o caminho para
seus irmãos que ainda sofrem em várias Regiões do
País.
A dor e a tristeza da tragédia, ampliada por ter
atingido a tantas crianças, devem ser mais um
estímulo para realizar o trabalho daqueles que
ficaram no meio do caminho.
Os que morreram, as suas famílias, os que,
de qualquer forma, foram mais diretamente
atingidos, tão tragicamente, pelo destino, podem
ter certeza de que o sacrifício não foi em vão.
Cada um de nós, cada um dos brasi-

leiros que ama sua Pátria, tem agora uma obrigação
a mais: tornar real o sonho daqueles que perderam a
vida na linha de frente. Principalmente porque,
quando êles partiram de Brasília para ocupar a
Amazónia, estavam animados não apenas pelos
próprios esforços, mas levavam, também, as
esperanças de milhares de outros brasileiros que
não os esquecerão."
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Permite-me
V. Ex.ª um aparte?
O SR. WILSON CAMPOS: – Pois não.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Pediria a V.
Ex.ª incluir em sua oração nota publicada no Diário
de Notícias, muito oportuna, sôbre o fato que V. Ex.ª
acaba de trazer ao conhecimento da Nação, através
da missa Casa. A nota é a seguinte:
"DEZ MORTOS
LANCHA NO PARÁ

NO

ACIDENTE

COM

Dez mortos e 27 desaparecidos é o saldo do
acidente ocorrido anteontem com a lancha Anamam,
que se incendiou e afundou nas proximidades do
Estreito, de Breves, Pará, com 71 colonos que se
dirigiam à região de Altamira, na Transamazônica. O
Sr. José Moura Cavalcanti, presidente do INCRA, ao
retornar daquele local, disse que para êle "o Brasil
assumiu, ontem, mais uma divida de gratidão para
com aquêles que não medem esforços para construir
sua grandeza". Segundo o presidente do INCRA,
todos os familiares das pessoas que morreram no
acidente serão amparados pelo Govêrno."
Congratulo-me com a manifestação de V. Ex.ª e
aproveito a oportunidade para tecer louvores à atitu-
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de patriótica do Sr. José Moura Cavalcanti em
benefício dêsses sacrificados pela grandeza do
nosso País.
O SR. WILSON CAMPOS: – Agradeço e
incorporo,
com
muito
prazer,
ao
meu
pronunciamento, os dizeres de V. Ex.ª e a nota
transcrita do Diário de Notícias.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o Sr. Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (lê o seguinte
discurso.): – Sr. Presidente, mais um importante
passo foi dado no sentido da integração social e
econômica da América Latina. Hoje, os presidentes
do Brasil e do Paraguai trocaram um fraternal apêrto
de mão ao ensejo da inauguração da ponte de 102
metros, construída sobre o rio Apa, ligando as duas
Nações. O ato tem um alto significado para o destino
dos dois países, pois virá propiciar condições para o
transporte de riquezas, nos dois sentidos,
promovendo uma maior aproximação, ainda entre
brasileiros e paraguaios, irmãos por muitos motivos
e, principalmente, na luta que empreendem em prol
do seu desenvolvimento.
Na reunião realizada logo após a inauguração
da ponte sôbre o rio Apa, os presidentes Médici e
Stroessner debateram vários problemas de interêsse
mútuo, entre os quais se pode destacar o
aproveitamento energético dos Saltos de Sete
Quedas e a criação de programas sanitários. No que
diz respeito ao aproveitamento daquela catarata, se
a medida vier a se concretizar, contaremos com a
maior reprêsa hidrelétrica do mundo, maior mesmo
do que a de Urubupungá, após o aproveitamento da
Ilha Solteira.
O êxito do encontro de hoje dos
dois Chefes de Estado se deve, sem

dúvida alguma, aos chanceleres Mário Gibson e
Sapenã Pastor, diplomatas de grande envergadura
que honram a diplomacia de seus países. Tive a
oportunidade de conhecer S. Ex.ª o chanceler
Sapenã Pastor, e devo afirmar, com tôda a
tranqüilidade, que se trata de um diplomata de alto
gabarito e possuidor de uma inteligência privilegiada.
Hoje, mais do que nunca, o Paraguai se projeta no
cenário mundial, através de homens da envergadura
do seu chanceler, graças a um trabalho profícuo,
constante e hábil.
Sr. Presidente,
A construção da ponte sôbre o rio Apa se
reveste de grande importância para a economia dos
dois países, insisto, pois será mais uma artéria que
permitirá a circulação e a troca de produtos entre
Brasil e Paraguai. Exportaremos e importaremos
tudo o que fôr necessário para nós e para êles.
Outro
aspecto
importante
dêsse
acontecimento é que a ponte virá promover, também,
a colonização e o desenvolvimento de uma grande
área dos dois países – com ótimas terras para a
agropecuária – contribuindo, assim, para o aumento
da produção rural. Isso significa que serão criadas
novas riquezas para o consumo interno e para
exportação. E riquezas estas de que o mundo hoje
necessita de maneira premente, pois se trata de
alimentos.
Vemos, portanto, que a inauguração dá
ponte – construída pela Engenharia Militar
Brasileira – se transforma num ato da
mais importante relevância para o Brasil e
para o Paraguai. Teremos um crescimento
acentuado no intercâmbio comercial – nas
duas direções – e daremos ao Govêrno de
Assunção mais uma via para a exportação de
seus produtos para o mundo inteiro, através
dos nossos portou no Atlântico. Pela mes-
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ma rota poderá importar de tudo o que necessite
para o seu consumo interno.
Sr. Presidente,
As relações entre o Brasil e o Paraguai têm
sido as melhores possíveis. Lamentamos apenas
que, em determinado período de nossa História, as
duas nações irmãs tenham chegado à desventura
do choque armado. Contudo, essa fase triste está
ultrapassada e só é lembrada como um exemplo
do que não deve ser repetido. Nos dias atuais,
brasileiros e paraguaios caminham juntos rumo ao
futuro, interligando seus destinos, irmanados no
ideal do trabalho, do progresso e da emancipação
econômica e social. Entre o Brasil e Paraguai
existe apenas uma fronteira geográfica, de há
muito superada pela união e fraternidade dos dois
povos. Brasileiros vivem no Paraguai como se
estivessem em sua própria Pátria e gozam das
mais amplas franquias. Há, nesse ponto, uma
reciprocidade formidável, que anula tôdas as
barreiras que surjam ou que, por ventura, venham
surgir.
Em meu Estado natal, Mato Grosso,
encontramos milhares e milhares de paraguaios,
perfeitamente integrados à vida local e inteiramente
leais ao Brasil e às nossas Leis, como se brasileiros
fôssem.
Louvo a fraternidade que vem existindo entre
os nossos irmãos paraguaios e brasileiros. Essa
compreensão chega, com freqüência, à formação de
famílias, caldeadas entre os dois povos.
Antes de concluir meu pronunciamento, volto
a focalizar a figura do chanceler Sapenã
Pastor. Brasil e Paraguai muito devem a êsse
formidável estadista, pois é alviçareiro o atual stato
quo existente entre ambas as Repúblicas. Lembrome, perfeitamente, quando S. Ex.ª era Embaixador
do seu país acreditado junto ao nosso

Govêrno. Seu trabalho no sentido de uma maior
aproximação dos dois povos foi algo de magistral,
difìcilmente explicado por palavras. Sua dedicação,
sua fidalguia e seu empenho na solução de
problemas do interêsse comum o tornaram
sobejamente conhecido e admirado por todo o povo
brasileiro. O Sr: Sapenã Pastor e, sem dúvida
alguma, o que podemos classificar de um verdadeiro
diplomata na acepção total da palavra. Com a sua
inteligência e como grande conhecedor de sua pasta,
aquêle Ministro está a serviço não apenas do
Paraguai, mas serve, por igual ao Brasil e a tôda a
comunidade latino-americana.
Por tudo isso, o encontro dos dois
Presidentes, nesta data, foi mais um passo à frente
na arrancada do progresso das duas nações, com
reflexos positivos em favor da América Latina. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
presente Sessão convocando, antes, os Srs.
Senadores, para uma Sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem
nº 126, de 1971 (nº 192/71, na Presidência de
República), de 17 de junho passado, pela qual o
Presidente da República submete ao Senado a escolha
do Senhor Carlos da Ponte Ribeiro Eiras, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer as funções de Embaixador junto ao Govêrno
da República Libanesa.
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2

Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Senhor Paulo Rio Branco Nabuco de
Discussão, em turno único, do Parecer da Gouvêa para exercer a função, em comissão, de
Comissão de Relações Exteriores sôbre a Embaixador junto ao Govêrno da Federação da
Mensagem nº 138/71 (nº 208/71, na origem), pela Nigéria.
qual o Sr. Presidente da República submete a
4
escolha do Diplomata Jorge de Oliveira Maia,
Embaixador junto ao Govêrno da Tailândia,
para, cumulativamente, exercer a função de
Discussão, em turno único, do Parecer da
Embaixador do Brasil junto ao Governo da Comissão de Relações Exteriores, sôbre a
Federação da Malásia.
Mensagem nº 146/71 (nº 230, na origem) pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao Senado
3
a escolha do Sr. Luís Leivas Bastian Pinto para
exercer a função de Embaixador junto ao Govêrno
Discussão, em turno único, do Parecer da da República Árabe Unida.
Comissão de Relações Exteriores, sôbre
Está encerrada a Sessão.
a Mensagem nº 142/71 (nº 217/71, na
(Encerra-se a Sessão às 17 horas.)
Presidência da República), pela qual o Senhor

75ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 7 DE JULHO DE 1971
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CARLOS LINDENBERG E RUY CARNEIRO
Às 18 horas, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio
Brito – José Lindoso – José Esteves –
Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato
Franco
–
Alexandre
Costa
–
Clodomir
Millet – José Sarney – Fausto Castello-Branco –
Petrônio
Portella
–
Helvídio
Nunes
–
Virgílio Távora – Waldemar Alcântara –
Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Duarte
Filho – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton
Cabral – Ruy Carneiro – João Cleofas –
Paulo Guerra – Wilson Campos – Luiz
Cavalcanti – Teotônio Vilela – 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 – Magalhães Pinto – Milton
Campos – Carvalho Pinto – Franco Montoro
– Orlando Zancaner – Benedito Ferreira – Ermival
Caiado – Osires Teixeira Fernando Corrêa –
Filinto Müller – Saldanha Derzi – Accioly
Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos
– Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel
Krieger e Guido Mondin.
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.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado:
– Nº 147/71 (nº 226/71, na origem), de 6 do
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº
14/71 (nº 21/71, na Casa de origem) que acrescenta
itens ao art. 379 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
Agradecendo remessa de autógrafo de
decreto legislativo:
– Nº 148/71 (nº 227/71, na origem), de 6 do
corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 46/71
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.175 de 11 de
junho de 1971;
– Nº 149/71 (nº 228/71, na origem), de 6 do
corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 45/71
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.171 de 2, de
junho de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O expediente lido vai à publicação.

– 271 –
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra, como Líder da Minoria, ao Sr.
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (como líder
da minoria, sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, O Estado de São Paulo de hoje
publica o seguinte telegrama, procedente de
Washington:
(Lê!)
"WASHINGTON – O Govêrno norteamericano desistiu ontem de elevar o atual posto
de
Subsecretário
Adjunto
para
Assuntos
Interamericanos, ao de Subsecretário, tal como
havia proposto em 1969 o Presidente Nixon, em
atenção às relações com os países da América
Latina. Um porta-voz do Departamento de
Estado, William Macomber, disse que a medida
do Departamento de Estado foi motivada por
observações de alguns congressistas, segundo;
as quais se fôsse criada uma Subsecretaria de
Estado para a América Latina, o mesmo deveria
ser feito para cada uma das outras grandes
regiões do mundo. A idéia de Nixon teve origem
numa sugestão do Governador de Nova Iorque,
Nelson Rockefeller, quando êste voltou de sua
viagem pela América Latina."
Sr. Presidente, extingue-se assim a única e
a última conseqüência benéfica da rumorosa
missão. Nelson Rockfeller ao nosso País é aos
países da América Latina. Não era possível,
portanto, deixar de consignar o fracasso daquela
missão que tanto alarde causou no continente
americano. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência recebeu as Mensagens nos 56 e 57, de
1971 CN – (nos 225 e 229, de 1971, na origem),
pelas, quais o Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional, os textos dos
Decretos-leis nos 1.178, de 1º de julho de 1971, e
1.179, de 6 de julho de 1971.
Para leitura das Mensagens e demais
providências iniciais de sua tramitação, convoco
Sessão Conjunta, das duas Casas do Congresso
Nacional, a realizar-se amanhã, dia 8, às 21 horas,
no Plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº
126, de 1971 (nº 192/71, na Presidência da República),
de 17 de junho corrente, pela qual o Presidente da
República submete ao Senado a escolha do Sr. Carlos
da Ponte Ribeiro Eiras, Ministro de Primeira Classe, da
carreira de Diplomata, para exercer as funções de
Embaixador junto ao Govêrno da República Libanesa.
Item 2
Discussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº
138/71 (nº 208/71, na origem), pela qual o Sr. Presidente
da República submete ao Senado a escolha do
Diplomata Jorge de Oliveira Mala, Embaixador junto ao
Govêrno da Tailândia, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da
Federação da Malásia.
Item 3
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores, sôbre a Mensagem
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nº 142/71 (nº 217/71, na Presidência da República),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Senhor Paulo Rio Branco
Nabuco de Gouvéa para exercer a função, em
comissão, de Embaixador junto ao Govêrno da
Federação da Nigéria.
Item 4
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores, sôbre a
Mensagem nº 146/71 (nº 230, na origem) pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao Senado
a escolha do Sr. Luís Leivas Bastian Pinto para
exercera função de Embaixador junto ao Govêrno da
República Árabe Unida.
A pauta da Ordem do Dia refere-se a escolhas
de chefes de missão diplomática.
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 20 minutos e volta a ser pública às 18 horas
e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Sessão volta a ser pública.
Nada mais havendo que tratar, vou declarar
encerrada a Sessão, anunciando para a de amanhã,
às 14 horas é 30 minutos, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação,
em
turno
único,
do
Requerimento nº 105, de 1971, do Senador
Benedito Ferreira, solicitando a transcrição
nos Anais do Senado do discurso proferido em

18-6-71, pelo Ministro dos Transportes, Cel. Mário
David Andreazza, na cidade de Jaraguá, por ocasião
da solenidade de inauguração de mais um trecho da
Belém–Brasília, tendo PARECER, sob nº 171, de
1971, da Comissão Diretora, favorável.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 18, de 1971 (nº 2.342-B/70, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que reestrutura o Serviço de Assistência Religiosa
nas Fôrças Armadas, considera em extinção os
atuais Quadros de Efetivos de Capelães Militares, e
dá outras providências, tendo do PARECER, sob nº
193, de 1971, da Comissão:
– de Segurança Nacional, favorável com
emenda que oferece de nº 1-CSN.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 3, de 1965 (nº 196-A/64, na
Câmara dos Deputados), que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União que negou registro ao
contrato celebrado, em 18 de dezembro de 1951,
entre o Departamento de Administração do Ministério
da Agricultura e a firma S. Manela & Cia Ltda., para
execução de obras na Escola Agrotécnica "Visconde
da Graça" em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo PARECERES favo-FAVORÁVEIS; sob nos
164, 165 e 166, de 1971, das Comissões:
– de Agricultura; e
– de Finanças.
– de Constituição e Justiça;
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos.)

76ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 8 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. CARLOS LINDENBERG
Às

14

horas

e

30

minutos,

acham-se

Cattete

Pinheiro

presentes os Srs. Senadores:
Geraldo
–

Renato

Mesquita

Franco

–

–

Alexandre

Costa

–

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO

Clodomir Millet – Helvídio Nunes – Waldemar

DO SR. 1º SECRETARIO DA CÂMARA DOS
Alcântara – Duarte Filho – Wilson Campos DEPUTADOS
–

Luiz

Cavalcanti

Antônio

Fernandes

–
–

Leandro
Heitor

Maciel

Dias

–

–

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo
Ruy do seguinte projeto:

Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende
– João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo
Tôrres

–

Vasconcelos

Torres

–

Benjamin

Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Magalhães Pinto – Franco Montoro – Orlando

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 9, DE 1971
(Nº 8-B/71, na Casa de origem)

Teixeira – Filinto Müller

Aprova o Acôrdo constitutivo do Instituto
Osires Internacional do Algodão, aberto à assinatura em
– Accioly Filho – Washington, de 17 de janeiro a 28 de fevereiro de 1966.

Mattos

Braga

Zancaner

–

Benedito

Leão

–

Ney

Ferreira

–

–

Antônio

Carlos – Daniel Krieger – Guido Mondin.
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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo constitutivo do
Instituto Internacional do Algodão, aberto à
assinatura em Washington, de 17 de janeiro a 28 de
fevereiro de 1966.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de
Agricultura e de Economia.)

– 274 –
PARECERES
PARECER
Nº 197, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1968, que
altera a redação do item I do art. 11 da Lei nº 3.807,
de 1960 (nos têrmos do art. 3º do Decreto-lei nº 66,
de 1966), classificando como dependentes de
segurado as filhas, de qualquer condição, que vivam
sob a sua dependência econômica exclusiva e não
possuam qualquer fonte de renda própria.
Relator: Sr. Clodomir Millet
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos
Torres, o presente projeto altera a redação do item I
do art. 11 da Lei nº 3.807, de 1960 (Lei Orgânica da
Previdência Social), recentemente modificada pelo
artigo 3º do Decreto-lei nº 66, de 1966, com o
objetivo de considerar "dependentes" do segurado
não só "as filhas solteiras de qualquer condição,
menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas", mas,
sim, "as filhas, de qualquer condição, que vivam sob
a sua dependência econômica exclusiva e não
possuam qualquer fonte de renda própria".
2. O autor, justificando a medida, após esclarecer
que o critério preponderante na Previdência Social, para
fins de classificação de dependentes, é o de
"dependência econômica exclusiva", ressalta que a
legislação em vigor admite como dependente "a pessoa
designada", que pode concorrer até com os filhos, desde
que inexista espôsa, e, também, o menor, que se ache
sob a tutela do segurado "e não possua bens suficientes
para o próprio sustento e educação". Logo a seguir,
afirmando que a situação dos filhos, homens, nesse
particular, é razoável, pois, ao atingir os dezoito

anos de idade "presume-se que possua condições
para buscar o sustento próprio", assim se expressa o
autor:
"A situação da mulher, filha do segurado, é,
entretanto, bem diferente. A atual legislação a
considera "dependente" só até os vinte e um anos de
idade.
Mas, e a posição das filhas que não se
casam, não têm emprêgo e continuam vivendo na
dependência econômica exclusiva do pai? E as
filhas viúvas, que porventura não tenham direito a
qualquer pensão, e as desquitadas, sem receber
alimentos, que vivam às expensas exclusivas do
pai?
Pela atual legislação essas filhas não são
consideradas dependentes, não têm direito a
qualquer assistência médica, não fazem jus à
pensão do segurado – o que não consideramos
correto ou justo, razão por que apresentamos
o
presente
projeto,
dispondo
serem
dependentes de segurado as filhas, de qualquer
condição, que vivam sob a sua dependência
econômica exclusiva e não possuam, fonte de
renda própria.
A medida proposta no projeto, como
fàcilmente se verifica, é a que melhor se coaduna
com o espirito da previdência social."
3. Embora reconheçamos a proposição
como justa e humana, temos de analisá-la face
ao disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do
Brasil que determina que "nenhuma prestação de
serviço de caráter assistencial" ... "será criada,
majorada ou estendida, sem a correspondente
fonte de custeio total". E a medida constante do
projeto, apesar de não importar em majoração
do valor da pensão do segurado, estende,
para maior número de filhas, as prestações
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previdenciárias de caráter assistencial, como, por
exemplo, a de "assistência médica":
A proposição, no entanto, em seu art. 2º,
dispõe que as despesas decorrentes de sua
aplicação "correrão por conta da arrecadação
prevista nos itens I e III do art. 69 da Lei nº 3.807, de
26 de agôsto de 1960".
Indicada, dessa forma, "a correspondente
fonte de custeio total", entendemos estar atendida a
exigência constitucional.
4. Se êsses recursos da Previdência Social,
que são os normalmente obtidos pela arrecadação
das contribuições dos segurados (item I) e dos
empregadores (item III), serão suficientes para
atender às novas despesas criadas pelo projeto,
cabe à Comissão de Legislação Social dizer o que
fará, provàvelmente, após, solicitar as competentes
informações técnicas sôbre as repercussões
financeiras do projeto ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
5. Assim, sendo o projeto jurídico e
constitucional, opinamos pela sua tramitação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1968.
– Milton Campos, Presidente – Clodomir Millet,
Relator – Bezerra Neto – Antônio Carlos – Edmundo
Levi – Argemiro de Figueiredo – Carlos Lindenberg –
Nogueira da Gama.
PARECER
Nº 198, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1968.
Relator: Sr. Duarte Filho
O presente Projeto, apresentado pelo ilustre
Senador Vasconcelos Torres, altera a redação do
item I do artigo 11 da Lei Orgânica da Previ-

dência Social (nº 3.807, de 1960), modificada pelo
Decreto-lei nº 66, de 1966, considerando como
dependentes do segurado "as filhas, de qualquer
condição, que vivam sob a sua dependência
econômica exclusiva e não possuam qualquer
fontede renda própria". A Lei, em sua forma atual,
considera como dependente só "as filhas solteiras de
qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos
ou inválidas".
Pretende, assim, o projeto, uma ampliação
no campo da proteção previdenciária para
abranger, não sòmente as filhas solteiras menores
de vinte e um ou inválidas, mas tôdas as filhas que
vivam sob a dependência econômica exclusiva do
segurado.
2. O Autor, em arrimo de sua tese, alega:
"A situação da mulher, filha do segurado, é,
entretanto, bem diferente. A atual legislação a
considera "dependente" só até os vinte e um anos de
idade.
Mas, e a posição das filhas que não se
casam, não têm emprêgo e continuam vivendo na
dependência econômica exclusiva do pai? E as
filhas viúvas, que porventura não tenham direito a
qualquer pensão, e as desquitadas, sem receber
alimentos, que vivem às expensas exclusivas do
pai?
Pela atual legislação, essas filhas não são
consideradas dependentes, não têm direito a qualquer
assistência médica, não fazem jus à pensão do
segurado – o que não consideramos correto ou justo,
razão por que apresentamos o presente projeto,
dispondo
serem
dependentes
do
segu-

– 276 –
rado as filhas, de qualquer condição, que vivam sob
a sua dependência econômica exclusiva e não
possuam qualquer fonte de renda própria.
A medida proposta no projeto, como
fàcilmente se verifica, é a que melhor se coaduna,
com o espírito da previdência social".
3. Antes de apreciarmos o mérito da
proposição e atendendo sugestão da Comissão de
Constituição e Justiça, solicitamos, em parecer
preliminar, a audiência do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, especialmente no tocante ao
disposto no artigo 2º do Projeto, que dispõe que as
despesas oriundas da aplicação da medida correrão
por conta da arrecadação prevista nos itens I e III do
artigo 69 da Lei 3.807, de 1960 – quais sejam: os
normalmente obtidos pela previdência social, já
previstos em lei, e não recursos novos.
4. Até o presente momento, entretanto, apesar
de reiterado o pedido de audiência, nenhuma
resposta nos foi enviada, razão por que, após
estudarmos devidamente o assunto e ouvirmos
vários técnicos na matéria, passamos a emitir o
nosso parecer quanto ao mérito.
5. Não obstante os elevados propósitos do
Autor, discordamos fundamentalmente da medida
proposta, pelas razões a seguir expostas.
6. Preliminarmente, salientamos o fato de que
a moderna orientação da legislação previdenciária,
na grande maioria dos países, especialmente nos
mais adiantados e econômicamente desenvolvidos, é
de diminuir, ainda mais, a idade limite dos
dependentes dos segurados, e não ampliá-la.
Nesse
sentido,
a
Conferência
Internacional do Trabalho, em sua 51ª

Sessão, realizada em Genebra a 29-6-1967, adotou
a Recomendação nº 131, sugerindo aos EstadosMembros a fixação da idade-limite dos dependentes
dos segurados da Previdêncial Social, sem distinção
de sexo, em 15 anos.
O Departamento Nacional da Previdência
Social (DNPS), examinando a matéria, aprovou o
parecer do Conselheiro-Relator (Resolução nº
CD/DNPS-17, de 11-1-1968), que assim se
expressa:
"Em relação ao menor, a Recomendação
prevê requisitos aquém das condições estabelecidas
na legislação brasileira, que é mais generosa.
Com a mudança futura das condições
econômicas do País, a legislação brasileira poderá
modernizar a êsse respeito, adotando os critérios
recomendados.
Dessa forma, como se verifica, a técnica
moderna recomenda a redução da idade-limite e não
a sua ampliação.
7. Pode-se, assim, considerar a medida
proposta como um verdadeiro retrocesso, tanto no
campo da Legislação Previdenciária, como no sócioeconômico, onde se nota, cada vez mais, a
competição da mulher, relegando ao passado as suas
tarefas meramente domésticas, com participação
efetiva e real no desenvolvimento do País.
8. De longa data, no setor previdenciário, está
fixado, para as filhas, o critério da cessação da qualidade
de dependente do segurado ao atingirem a maioridade.
É contraproducente, sob todos os aspectos,
no nosso entender, pretender-se, agora, a
ampliação da referida idade-limite, o que evitaria a
contribuição
dessas
pessoas,
em
última
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análise, ao progresso e desenvolvimento do País.
Essa omissão, seja qual fôr o sexo, só é admissível
aos inválidos.
9. Saliente-se nada existir que impeça o
segurado de designar a própria filha – qualquer
que seja o seu estado civil – como sua
dependente. Neste, caso a designada, porém, só
terá direito às prestações se inexistirem
dependentes preferenciais (espôsa, espôso
inválido,
filhos
menores
ou
inválidos).
Evidentemente, no entanto, sendo filha viúva e
sem recursos – caso versado no projeto – e
existindo outros dependentes preferenciais será,
pelos mesmos, amparada.
10. Finalmente, cumpre-nos, ainda, esclarecer
que novos ônus serão criados para a Previdência
Social, se aprovada a medida, pois existirão dois
tipos novos de encargos.
Em primeiro lugar, o próprio valor da renda
mensal da pensão será majorado. A pensão,
como se sabe, é constituída de duas partes: uma
parcela familiar (no valor de 50% do valor
da aposentadoria) e tantas parcelas de 10%
quantos sejam os dependentes (até o máximo
de cinco). Admitidas tôdas as filhas como
dependentes, grande número de pensões seriam
aumentadas, até o limite máximo. Em alguns
casos, poderia o valor da pensão passar de 60%
para 100%.
Em segundo lugar, a pensão, sem o limite da
maioridade, passaria a ser paga muito além do
período atualmente previsto, por tempo práticamente
indefinido.
11. A Previdência Social é, primordialmente,
um seguro, baseado em cálculos atuariais, precisos
e concretos, sem os quais nada pode ser feito ou
advir senão a falência da instituição.
Ora,
como
é
possível
entender-se
que os recursos indicados pelo projeto –

quais sejam: os oriundos da arrecadação prevista
nos itens I e III do artigo 69 da Lei nº 3.807, de 1960
– possam atender a tão evidente aumento de
despesas, se êles são os que servem atualmente de
base à concessão dos benefícios já existentes na
Previdência Social? Se êles são a base atuarial,
matemática, dos benefícios normais previstos na lei,
é óbvio que não poderão atender aos novos ônus
pretendidos pelo projeto.
Necessária seria, assim, nova fonte de custeio
total, ou seja, nova fonte de renda para servir de base
atuarial à ampliação ou à criação de novos benefícios.
12. Diante do exposto, entendendo que a
medida proposta, além de representar, como foi
visto, um retrocesso legal, é prejudicial aos
superiores interêsses da Previdência Social,
opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 24 de novembro de
1969. – Petrônio Portella, Presidente – Duarte Filho,
Relator – Júlio Leite – José Leite.
PARECER
Nº 199, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 1968.
Relator: Sr. Alexandre Costa
1. Retorna a esta Comissão o presente Projeto,
de autoria do Senador Vasconcelos Torres, dando
nova redação ao item I do artigo 11 da Lei Orgânica da
Previdência Social (nº 3.807, de 1960), modificada pelo
artigo 3º do Decreto-lei nº 66, de 1966, visando a
considerar "dependentes" do segurado não apenas as
filhas solteiras de qualquer condição, "menores de 21
(vinte e um) anos ou inválidos", mas, também, as filhas,
de qualquer condição, "que vivam sob sua
dependência econômica exclusiva e não possuam
qualquer fonte de renda própria".
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2. O parecer anterior desta Comissão (fls. 21)
concluiu fôsse reiterada a audiência do Ministério do
Trabalho sôbre as conseqüências da aprovação do
presente Projeto.
3. Essa Secretaria de Estado informa que
a opinião do Sr. Ministro do Trabalho foi
encaminhada
à
Subchefia
Parlamentar
da
Presidência da República, orgão que, até hoje, não
transmitiu seu pronunciamento definitivo a esta
Comissão (fls. 24).
4. A Comissão de Legislação Social,
examinando o mérito da proposição, assim se
manifestou (fls. 17):
"Finalmente,
cumpre-nos,
ainda,
esclarecer que novos ônus serão criados
para a Previdência Social se aprovada
a medida, pois existirão dois tipos novos de
encargos.
Em primeiro lugar, o próprio valor da renda
mensal da pensão será majorado. A pensão,
como se sabe, é constituída de duas partes:
uma parcela familiar (no valor de 50% do valor
da aposentadoria) e tantas parcelas de
10% quantos sejam os dependentes (até o
máximo de cinco). Admitidas tôdas as filhas como
dependentes, grande número de pensões seriam
aumentadas, ate o limite máximo. Em alguns
casos, poderia o valor da pensão passar de 60%
para 100%.
Em segundo lugar, a pensão, sem o limite da
maioridade, passaria a ser paga muito além do
período atualmente previsto, por tempo pràticamente
indefinido.
A Previdência Social é, primordialmente,
um
seguro,
baseado
em
cálculos
atuariais, precisos e concretos, sem os quais
nada pode ser feito ou advir senão a falência da
instituição.

Ora, como é possível entender-se que os
recursos indicados pelo projeto – quais sejam: os
oriundos da arrecadação prevista nos itens I e III do
artigo 69 da Lei 3.807, de 1960 – possam atender a
tão evidente aumento de despesas, se êles são os
que servem atualmente de base à concessão dos
benefícios já existentes na Previdência Social? Se
éles são a base atuarial, matemática, dos benefícios
normais previstos na lei, é óbvio que não poderão
atender aos novos ônus pretendidos pelo Projeto.
Necessária seria, assim, nova fonte de custeio
total, ou seja, nova fonte de renda para servir de base
atuarial à ampliação ou à criação de novos benefícios."
5. Diante do exposto, em que pêsem as boas
intenções humanitárias do autor, opinamos pela
rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
João Cleofas, Presidente – Alexandre Costa, Relator
– Danton Jobim – Wilson Gonçalves – Antônio
Carlos – Amaral Peixoto – Jessé Freire – Cattete
Pinheiro – Ruy Santos – Franco Montoro.
PARECER
Nº 200, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1970, que
estabelece normas para o pagamento da pensão
prevista na Lei nº 4.656, de 2 de junho de 1965, aos
beneficiários dos empregados de sociedades de
economia mista demitidos em conseqüência dos
Atos Institucionais editados a partir de 9 de abril de
1964, e dá outras providências.
Relator: Sr. Antônio Carlos
Em 10 de agôsto de 1970, o nobre Senador
Aurélio Vianna apresentou o presente Projeto de Lei,
destinado a disciplinar o pagamento da pensão
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prevista na Lei nº 4.656, de 2 de junho de 1965, aos
beneficiários dos empregados de sociedades de
economia mista demitidos em conseqüência dos atos
institucionais editados a partir de 9 de abril de 1964.
No art. 1º da proposição, é estabelecido que a
pensão especial concedida nos têrmos da referida
lei, aos empregados de sociedades de economia
mista, demitidos com base nos atos institucionais,
será calculada e paga de acôrdo com os arts. 4º, 5º,
6º e 7º da Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958,
combinados com o art. 67 da Lei nº 4.242, de 17 de
julho de 1963.
A Lei nº 3.373 dispõe sôbre o plano de
assistência aos funcionários e suas famílias, a que
se refere os arts. 161 e 256 da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, (Estatuto dos Funcionários
Públicos).
O art. 4º dessa Lei fixa em 50% do saláriobase, sôbre o qual incide o desconto mensal
compulsório para o IPASE, a soma das pensões à
família do contribuinte, entendida como esta o
conjunto de seus beneficiários que se habilitarem às
pensões vitalícias e temporárias.
O art. 5º estabelece, para os efeitos do artigo
anterior, o conceito de família do segurado, dispondo
considerar-se família do segurado a espôsa, exceto
a desquitada que não perceba pensão de alimentos,
o marido inválido e a mãe viúva ou sob dependência
econômica preponderante do funcionário, ou pai
inválido, no caso de ser o funcionário solteiro ou
viúvo, para efeito de percepção de pensão vitalícia; o
filho de qualquer condição ou enteado até à idade de
21 anos, ou se inválido enquanto durar a invalidez,
ou irmão, órfão de pai e sem padrasto, até à idade
de 21 anos ou se inválido enquanto durar a

invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou
viúvo sem filho nem enteado, para a percepção de
pensões temporárias.
O art. 6º estabelece as seguintes regras para
a distribuição das pensões:
a) quando ocorrer habilitação à pensão
vitalícia sem beneficiários de pensões temporárias, o
valor total das pensões caberá ao titular daquela;
b) quando ocorrer habilitação às pensões
vitalícias e temporárias, caberá a metade do valor a
distribuir ao titular da pensão vitalícia e a outra
metade, em partes iguais, aos titulares das pensões
temporárias;
c) quando ocorrer habilitação sòmente às
pensões temporárias, o valor a distribuir será pago
em partes iguais aos que se habilitarem.
O art. 7º cuida da reversão das pensões, no
caso de morte dos beneficiários ou perda da
condição essencial à percepção das mesmas.
O art. 67, da Lei nº 4.242, de 17 de junho de
1963, estabelece que se consideram "salário-base",
para os efeitos do art. 4º da Lei nº 3.373, de 12 de
março de 1958, a que vimos nos referindo, além do
vencimento ou remuneração, as gratificações de
adicional por tempo de serviço e pelo exercício de
função.
O párágrafo único do art. 1º do Projeto que
estamos examinando estabelece que o benefício,
calculado segundo os critérios fixados no caput, será
devido a partir da vigência da Lei nº 4.656, de 1965,
ou da publicação do ato punitivo quando posterior
àquela.
A Lei nº 4.656, a que faz referência
êsse parágrafo, é a que concede pensão
especial
aos
beneficiários
dos
con-
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gressistas que tiveram seus mandatos cassados, dos
servidores públicos e autárquicos e dos empregados
de sociedades de economia mista demitidos em
decorrência de ato institucional (o grito é nosso).
Reza o art. 1º dessa Lei:
"Aos beneficiários dos funcionários públicos
civis e dos servidores da administração pública
descentralizada que, em 9 de abril de 1964,
gozavam de estabilidade ou vitaliciedade, bem como
aos dos empregados estáveis das sociedades de
economia mista, demitidos em decorrência de ato
institucional, será concedida uma pensão especial."
O § 1º do art. que acabamos de transcrever
estabelece:
"O benefício outorgado por esta Lei será pago
pelo Tesouro Nacional ou pelos Institutos de
Previdência, observadas, em cada caso, as normas
vigentes relativas aos casos de morte do titular do
cargo ou do emprêgo e as regras especiais
estabelecidas na presente Lei."
O art. 2º do projeto em exame determina que o
pagamento da pensão aos beneficiários do demitido
deverá ser efetuado pela entidade empregadora
após haver coberto a transferência entre o total nêle
fixado e o estabelecido na Lei nº 3.807, de 26 de
agôsto de 1960.
A Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, no
seu art. 37, estabelece:
"A importância da pensão devida ao
conjunto dos dependentes do segurado será
constituída de uma parcela familiar, igual a 50%
do valor da aposentadoria que o segurado
percebia ou daquela a que teria direito, se na
data do falecimento fôsse aposentado, e mais

tantas parcelas iguais cada uma a 10% do valor da
mesma
aposentadoria
quantos
fôrem
os
dependentes do segurado até o máximo de cinco."
E o parágrafo único dêsse artigo dispõe:
"A importância total acima obtida, em hipótese
alguma superior a 50% do valor da aposentadoria
que percebia ou a que teria direito, será rateada em
cotas iguais entre todos os dependentes com direito
a pensão, existentes ao tempo da morte do
segurado."
O parágrafo único do art. 2º do projeto manda
que o Instituto Nacional de Previdência Social
reembolse mensalmente a ex-empregadora da
parcela do benefício calculado na forma dos arts. 36
a 42 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei nº
3.807, de 1960), mediante desconto do valor
respectivo no total de contribuições a êle recolhidas.
O art. 3º determina que o valor da pensão
fixada no projeto será atualizado nos têrmos, datas e
proporções em que forem revistas as aposentadorias
especiais estabelecidas pelo Decreto-lei nº 290, de
28 de fevereiro de 1967.
O Decreto-lei nº 290, de 28 de fevereiro de
1967, regula a situação dos servidores das
autarquias federais e dos empregados das
sociedades deeconomia mista, aposentados nas
formas dos Atos Institucionais nos 1 e 2. O art. 2º
dêsse Decreto-lei estabelece:
"Os empregados das sociedades de economia
mista ou fundações instituídas pelo Poder Público
que forem aposentados nas mesmas condições
previstas no art. 1º, terão seus proventos pagos pela
entidade empregadora, obedecidas, quanto ao valor,
as regras do precedente"
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E as regras referidas são as seguintes:
"a)
os
proventos
serão
calculados
proporcionalmente ao tempo de serviço na base de
1/30 por ano ou fração superior a meio e pagos pela
autarquia respectiva;
b) o tempo de serviço para êsse efeito contarse-á de acôrdo com a Lei nº 3.841, de 15 de
novembro de 1960, pagando os proventos a contar
da data do ato que decretara a aposentadoria".
O art. 4º do projeto mantém as restrições
consignadas nos arts. 3º, 7º e 8º da Lei nº 4.656, de
1965. Tais restrições são as seguintes:
"a) cessam automàticamente os benefícios,
desde que o servidor ou empregado venha a exercer
qualquer cargo pública ou emprêgo em sociedade de
economia mista;
b) os benefícios não poderão ser acumulados
com vencimentos, proventos ou pensão outra do
Poder Público, ressalvado o direito de optar;
c) os beneficiários que continuam a perceber,
por qualquer modo, do Tesouro Nacional ou dos
Institutos de Previdência não farão jus à pensão
especial".
O art. 5º estende as regras do projeto aos
empregados das fundações instituídas pelo Poder
Público.
Na justificativa, o nobre autor da proposição
esclarece que tôdas as pensões concedidas aos
funcionários punidos pelos Atos Institucionais
são calculadas com base nos proventos
percebidos, exceto no caso do ex-empregado de
sociedade de economia mista e, possivelmente,
quanto
aos
ex-empregados
de
fundações
instituídas pelo Poder Público e ex-servidores
de autarquias não compreendidos no regi-

me da Lei Orgânica da Previdência Social, e
acrescenta:
"Esta desigualdade de tratamento, no entanto,
apesar de saltar à vista, ser discriminatória contra
uma ínfima minoria e gritantemente injusta, violando
inclusive a igualdade de tratamento que a
Constituição assegura, não pode ser corrigida pela
via judicial, uma vez que a jurisprudência dominante
nos tribunais, inclusive na Suprema Côrte, é clara no
sentido de que à Justiça não cabe assegurar a
isonomia quê, embora seja postulado constitucional,
deve ser estabelecida por via legislativa"
É o relatório:
Do relatório se deduz, sem sombra de dúvida,
que de que trata o projeto é do estabelecimento de
normas capazes de fixar critérios lógicos de
interpretação dos inúmeros diplomas legais,
destinados a amparar as famílias e os dependentes
dos servidores públicos da administração direta e
indireta, e assemelhados, no que toca aos
empregados das sociedades de economia mista e
fundações instituídas pelo Poder Público, punidos
pelos Atos Institucionais.
Não há, no projeto, nenhuma regra que crie,
majore ou estenda serviço de assistência ou
benefícios compreendidos na previdência social, pois
do que cuida é da fixação de critérios para o cálculo
de beneficio já concedido através da Lei nº 4.656, de
2 de junho de 1965, e objeto do Decreto-lei nº 290,
de 28 de fevereiro de 1967 (Constituição Federal, art.
165, parágrafo único).
Por outro lado, o projeto não aumenta a
despesa pública (Constituição, art. 57, III) nem
dispõe sôbre servidores públicos da União, seu
regime jurídico, provimento de cargos públi-
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cos, estabilidade e aposentadoria de funcionários
civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade (Constituição, art. 57, V).
Ante o exposto, a Comissão de Constituição e
Justiça opina favoràvelmente à juridicidade e
constitucionalidade do Projeto de Lei do
Senado nº 29, de 1970, cabendo o exame do
mérito às Comissões de Legislação Social e
de Finanças.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Antônio Carlos, Relator,
José Lindoso – Eurico Rezende – Gustavo
Capanema – Wilson Gonçalves – Helvídio Nunes –
Nelson Carneiro, com restrições – Heitor Dias.

Determina, igualmente, que o valor da pensão
deverá ser atualizado na mesma proporção e datas
em que o forem, aposentadorias especiais
estabelecidas com o Decreto-lei nº 290, de 1967,
mantidos, todavia, as restrições dos artigos 3º, 7º e
8º, da Lei nº 4.656, de 1965.
E, finalmente, faz extensivos aos empregados
das fundações instituídas pelo Poder Público os
benefícios aqui referidos.
Os aspectos jurídico e constitucional do
problema, tão bem enfocados e definidos pelo ilustre
Senador Antônio Carlos, dão-nos, na sua exata
dimensão, o sentido e importância social das
medidas ora pleiteadas, tanto mais se considerarmos
que visam, antes de tudo, a estabelecer tratamento
PARECER
equânime para todos aquéles que foram atingidos
Nº 201, DE 1970
pelos Atos Institucionais.
Somos, assim, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Paulo Tôrres, Presidente, no exercício da
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1970.
Presidência. – Franco Montoro, Relator. – Orlando
Relator: Sr. Franco Montoro
Zancaner – Benedito Ferreira.
O projeto em exame, de autoria do ilustre
Senador Aurélio Viana, tem por objetivo estabelecer
PARECER
normas para o pagamento de pensão especial,
Nº 202, DE 1971
concedida na forma da Lei nº 4.656, de 2-6-65, aos
empregados de sociedades de economia mista
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
demitidos com base nos Atos Institucionais Lei do Senado nº 29, de 1970.
editados a partir de 9 de abril de 1964, determinando
que, no caso, será tal pensão calculada e paga
Relator: Sr. Franco Montoro
segundo o determinado nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º da
1. O presente projeto estabelece normas para
Lei nº 3.373, de 12-3-58, e 67, da Lei nº 4.243, de o pagamento de pensão especial aos empregados
17-7-63.
de sociedades de economia mista demitidos com
Estabelece, ainda, o projeto que o benefício base nos Atos Institucionais.
assim calculado será devido a partir da vigência da
2. Em resumo, o projeto é o seguinte:
Lei nº 4.656, de 1965, ou da publicação do ato
"Art. 1º – A pensão especial, concedida
punitivo, quando posterior àquela, devendo os pela Lei nº 4.656, de 2 de junho de 1965,
pagamentos
serem
feitos
pela
entidade aos empregados de sociedades de economia
empregadora, inclusive a diferença que resultar da mista
demitidos
com
base
nos
Atos
aplicação dos critérios aqui adotados.
Institucionais
editados
a
partir
de
9
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de abril de 1964, será calculada e paga de acôrdo
com os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 3.373, de 12
de março de 1958, combinados com o artigo 67, da
Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963.
Parágrafo único – O benefício, calculado
segundo critérios ora fixados, será devido a partir da
vigência da Lei. nº 4.656, de 1965 ou da publicação
do ato punitivo, quando posterior àquela."
Como se sabe, a Lei nº 4.656, de 1965, acima
referida, concede pensão especial aos beneficiários
de congressistas cassados, de servidores públicos e
de empregados demitidos por fôrça de Ato
Institucional.
A Lei nº 3.373, de 1958, dispõe sobre o Plano
de Assistência ao Funcionário e sua Família, na
parte que diz respeito à Previdência. Por sua vez, a
Lei nº 4.242, de 1963, fixa novos valôres para os
vencimentos dos servidores públicos:
O artigo 2º da proposição em exame
estabelece que caberá à entidade empregadora –
sociedade de economia mista e fundações – efetuar
o pagamento da pensão aos beneficiários do
demitido, após haver coberto a diferença entre o total
fixado no presente projeto e o estabelecido na Lei
Orgânica da Previdência Social (Lei nº 3.807, de
1960).
Pelo artigo 3º, será atualizado o valor da
pensão ora fixado, nas mesmas datas e proporções
em que forem revistas as aposentadorias especiais
estabelecidas pelo Decreto-lei nº 290, de 1967, que
regula a situação. dos servidores das autarquias
federais e dos empregados das sociedades de
economia mista, aposentados na forma de Atos
Institucionais.
O art. 5º diz:
"Art.
5º
–
Os
beneficiários
dos
empregados
das
fundações
insti-

tuídas
pelo
Poder
Público,
igualmente
punidos, farão jus à pensão especial, calculada
e paga de acôrdo com o disposto na presente
Lei."
3. Após lembrar a marginalização a
que
estão
condenadas
as
famílias
de
empregados demitidos por Atos Institucionais, diz a
justificação:
"São vítimas maiores dêsse tratamento
esdrúxulo justamente as famílias dos mais
antigos e que haviam atingido uma maior
graduação às custas de tôda uma vida de
trabalho profícuo e meritório, fato reconhecido
reiteradas vêzes pela própria emprêsa empregadora
à qual serviram com dedicação no curso de sua
existência. Basta que se diga que existem
casos em que a viúva recebe apenas cêrca
de 7% (sete por cento) dos vencimentos que
receberia seu marido, pelo cargo efetivo
ocupado, independentemente de outros acréscimos
a
que
faria
jus
se
tivesse
continuado
trabalhando, tanto pelo exercício de cargos em
comissão, como pelo cumprimento do horário
integral adotado."
"Para
que
fôssem
demitidos
foram
considerados servidores públicos; apesar de
não se enquadrarem na definição do artigo 2º do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, embora tivessem contrato de trabalho
firmado com uma emprêsa de direito privado,
estivessem regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho. No entanto, logo após, quando se
trata de garantir à família a contrapartida da
punição, deixam de ser tomados, como base
para o cálculo, os reais proventos que
percebiam, prática que é adotada com relação
a todos os demais punidos: funcionários pú-
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blicos militares, civis e autárquicos, assim como os
servidores de emprêsas antes enquadradas como
contribuintes do extinto IAPFESP (Lóide Brasileiro,
Estrada de Ferro Central do Brasil, Serviços de
Transportes da Baía de Guanabara, Cia. Hidrelétrica
do Vale do Paraíba etc.)."
"Mas, para os empregados de sociedades de
economia mista a base de cálculo é o "salário-debeneficio", assim denominada a média dos
"salários-de-contribuição" do segurado nos últimos
36 meses; êsse "salário-de-contribuição", por
sua vez, estava limitado, à época, a cinco vêzes o
valor do maior salário-mínimo vigente no País.
Como sabidamente quase todos os empregados
estáveis percebiam vencimentos superiores àquele
"salário-de-contribuição",
conseqüentemente
a
aposentadoria a que teriam direito, se calculada no
regime da Lei Orgânica da Previdência Social, iria
colocá-los com tratamento desigual em confronto
com os aposentados que fôssem funcionários
públicos civis da União, ou autárquicos, que teriam
o cálculo feito sôbre os salários realmente
percebidos."
"Por isso, a fim de garantir, nesse caso das
aposentadorias, a igualdade de tratamento diante da
lei, foi baixado o Decreto-lei nº 290, de 28 de
fevereiro de 1967, do qual transcrevemos os dois
artigos principais:
"Art.1º – Os servidores das autarquias
federais, quando aposentados por decreto do
Presidente da República, em conseqüência
ida
aplicação
dos
Atos
Institucionais
nos
1 e 2, terão seus proventos calculados
proporcionalmente ao seu tempo de serviço
na base de 1/30 (um trinta avos) por ano

sou fração superior a meio e pagos pela autarquia
respectiva."
Parágrafo único – Contar-se-á o tempo de
serviço, para fins dêste artigo, de acôrdo com a Lei
nº 3.841, de 15-12-60, pagando-se os proventos a
contar da data do ato que decretar a aposentadoria.
"Art. 2º – Os empregados das Sociedades de
Economia Mista ou Fundações instituídas pelo Poder
Público, que forem aposentados nas mesmas
condições previstas no art. 1º terão os seus
proventos pagos pela entidade empregadora,
obedecidas quanto ao valor as regras do
precedente."
"No que se refere aos aposentados, portanto,
a assistência à família é dada em igualdade de
condições a todos os punidos. Com relação às
famílias dos demitidos, isto não acontece. Verificase, ainda, o mesmo quadro que se registrava entre
os aposentados, antes do Decreto-lei corretor, de 28
de fevereiro de 1967 (nº 290)".
"Tôdas as pensões são calculadas com base
nos proventos que percebia o demitido, exceto
quando se trata de ex-empregado de sociedade de
economia mista e, possivelmente, também quanto
aos ex-empregados de fundações instituídas pelo
Poder Público e ex-servidores de autarquias não
compreendidas no regime da Lei Orgânica da
Previdência Social. Mesmo os funcionários militares
que, além de demitidos foram expulsos das Fôrças
Armadas, têm direito à pensão de demitidos
calculada dêsse modo, de conformidade com o art.
20 da Lei numero 3.765.
Esta desigualdade de tratamento, no
entanto,
apesar
de
saltar
à
vista,
ser
discriminatória contra uma minoria e gritantemen-
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te injusta, violando inclusive a igualdade de
tratamento que a Constituição assegura, não pode
ser corrigida pela via judicial, uma vez que a
jurisprudência dominante nos tribunais, inclusive na
Suprema Côrte, é clara no sentido de que à Justiça
não cabe assegurar a isonomia, que embora sendo
postulado constitucional deve ser estabelecida por
via legislativa."
4. A Comissão de Constituição e Justiça,
examinando a proposição, assim concluiu seu
parecer:
"Ante o exposto, a Comissão de Constituição e
Justiça opina favoràvelmente à juridicidade e
constitucionalidade do Projeto de Lei do Senado nº
29, de 1970, cabendo o exame do mérito às
Comissões de Legislação Social e de Finanças."
O parecer da Comissão de Legislação Social é
pela aprovação do projeto.
5. Do ponto de vista financeiro, a proposição
pretende igualdade de tratamento entre servidores
de entidades da administração indireta, no que se
refere a pensões, isto é, prestações asseguradas
pela previdência social.
É, pois, matéria vinculada à para-fiscalidade,
definida nas leis da previdência social, já
examinadas por outras Comissões.
Contudo, cabe aqui relembrar que a palavra
parafiscalidade significa finanças paralelas ao poder
fiscal do Estado, onde, segundo normas especiais
estabelecidas em lei, a receita delegada de uma
entidade tem que ser igualada à despesa, seja ela
uma autarquia, emprêsa pública, sociedade de
economia mista ou fundação, definidas pelo art. 5º
do Decreto-lei nº 200, de 1967.
Não há, pois, rigorosamente falando, aumento
de despesa pública.

Além disso, nesse diploma, as disposições
referentes a pessoal tratam tôdas as entidades como
se fossem emprêsas particulares, isto é, "fixação da
quantidade de servidores de acôrdo com as reais
necessidades e a produtividade" (Título XI).
O que de nôvo o projeto pretende (art. 2º) é o
reajustamento e a equiparação das emprêsas
públicas e de sociedade de economia mista às
autarquias, isto é, aplicar, às primeiras, o § 1º do art.
22 da Lei nº 3.807, de 1960, verbis:
"§ 1º – Para os servidores das autarquias
federais compreendidas no regime desta Lei,
inclusive os das instituições de previdência social, a
aposentadoria e a pensão aos dependentes serão
concedidas com as mesmas vantagens e nas
mesmas bases e condições que vigorarem para os
servidores civis da União, sendo custeada e paga a
aposentadoria pelos cofres da autarquia e
concedidas as demais prestações, pelo respectivo
Instituto de Aposentadoria e Pensões.".
6. Entendemos que a lei pode autorizar a
autoridade administrativa a conceder, à semelhança
de remissões de créditos recentemente votados,
essa melhoria da atual pensão, porquanto atende à
precária situação econômica dos beneficiários, a
considerações de eqüidade já aludidas aqui e pelas
demais Comissões, e por ser diminuta a importância
total, isto é, em razão dos demitidos pelos Atos
Institucionais representarem uma minoria.
7. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
João Cleofas, Presidente – Franco Montoro, Relator
– Wilson Gonçalves – Ruy Santos – Antônio Carlos –
Jessé Freire – Amaral Peixoto – Cattete Pinheiro –
Danton Jobim – Alexandre Costa.
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PARECER
Nº 203, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1971, que
"estende os incentivos fiscais de que trata o Decretolei nº 157167 à região norte fluminense, nos
municípios compreendidos por Itaperuna, Bom Jesus
do Itabapoana, Porciúncula, Natividade do
Carangola, Laje do Muriaé, e dá outras
providências".
Relator: Sr. José Lindoso
O presente Projeto, de autoria do ilustre
Senador Vasconcelos Torres, pretende estender os
incentivos fiscais de que trata o Decreto-lei nº 157/67
à região norte fluminense, nos municípios
compreendidos por Itaperuna, Bom Jesus do
Itabapoana, Porciúncula, Natividade do Carangola,
Laje do Muriaé, e dá outras providências.
Justificando a medida, o Autor esclarece o
seguinte:
"A região compreendida pelos municípios
de Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana,
Porciúncula, Natividade do Carangola e Laje
do Muriaé, no Estado do Rio de Janeiro, vem
enfrentando o grave problema do êxodo rural pela
falta de estímulos, de incentivos fiscais à criação de
indústrias.
Por outro lado, na área limítrofe, ou seja, no
sul do Estado do Espírito Santo, essa política de
incentivos fiscais já vem sendo observada e não é
justa essa discriminação. Tal é a finalidade do
presente Projeto que espero ver aprovado."
O Projeto, todavia, sob o ponto de vista
constitucional, sofre restrições quanto à competência
para a sua propositura, vez que dispõe sôbre matéria
financeira, de iniciativa exclusiva do Presidente da
República.

Diante do exposto, em que pesem os bons
propósitos do seu autor, somos forçados a
reconhecer que a proposição fere o disposto no art.
57, nº I, da Constituição, razão por que somos pela
sua rejeição.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso, Relator –
Nelson Carneiro – Wilson Gonçalves – Antônio
Carlos – Accioly Filho – Heitor Dias.
PARECER
Nº 204, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício "S" nº 26, de 1970 (Of. nº 11/70-P/MC, no
Supremo), do Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, remetendo cópias das notas
taquigráficas e do acórdão daquele Tribunal,
proferido ao apreciar a Representação nº 770, do
Estado da Guanabara, no qual declarou parcialmente
inconstitucional o art. 66 da Constituição daquele
Estado.
Relator: Sr. José Lindoso
Com o presente Ofício, o Senhor Presidente
do Supremo Tribunal Federal dá conhecimento ao
Senado, para os fins do art. 42, VI, da Constituição,
de decisão em que aquela egrégia Côrte julgou
inconstitucional o art. 66, da Constituição do Estado
da Guanabara, na parte em que considerou a
Procuradoria-Geral do Estado como integrante do
Ministério Público.
Vemos, do exame do processado, que a
decisão transitou em julgado e atendeu ao
quorum exigido pelo art. 116 da constituição.
Notamos, também bém, na mesma fonte, que o
Tribunal alicerçou sua decisão no fato de haver o
constituinte estadual ultrapassado os limites traçados
pelo art. 188 da Constituição de 1967, ao in-
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cluir a Procuradoria-Geral do Estado como integrante
Sr. Procurador do Estado do Paraná, ofereceu
do Ministério Público.
representação sôbre inconstitucionalidade de lei
Assim,
em
obediência
ao
preceito promulgada pelo Sr. Presidente da Assembléia
constitucional mencionado e ao art. 100, II, do nosso
Regimento Interno, submetemos ao Senado o Legislativa daquele Estado.
2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, por
seguinte:
decisão de 26 de novembro de 1970, acolheu a
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Representação, julgando inconstitucional a Lei nº 4,
Nº 32, DE 1971
de 28 de fevereiro de 1967. A decisão foi tomada por
Suspende a execução de expressões do art. unanimidade, presentes todos os Srs. Ministros, e
66 da Constituição do Estado da Guanabara de transitou em julgado.
3. Trata-se, no caso, de partes vetadas na Lei
1967, declaradas inconstitucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
estadual nº 5.432, de 23 de dezembro de 1966. O
veto foi rejeitado pela Assembléia e, não tendo
Art. 1º – É suspensa a execução das
seguintes expressões do art. 66 da Constituição do havido a promulgação pelo Governador, o Presidente
Estado da Guanabara, de 1967: "A Procuradoria- da Assembléia promulgou essas partes vetadas, sob
Geral do Estado", declaradas inconstitucionais por a forma de lei, que tomou o nº 4/67, de 28 de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, de fevereiro de 1967. Essa Lei nº 4/67 manda que seu
26 de fevereiro de 1969.
teor seja integrado na Lei nº 5.432, na qual insere os
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
arts. 6º e 7º, que tinham sido vetados.
contrário.
4. Embora já tenha havido revogação da Lei nº
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso, Relator – 4/67, anteriormente ainda à decisão do Supremo,
Antônio Carlos – Heitor Dias – Wilson Gonçalves – entendo que a suspensão da execução não fica
Accioly Filho – Emival Caiado.
prejudicada consoante entendimento manifestado
em outro parecer. O assunto, aliás, foi levantado no
PARECER
julgamento em virtude de preliminar suscitada pelo
Nº 205, DE 1971
Procurador-Geral da República, tendo o Relator, Sr.
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Ministro Eloy da Rocha, repelido a prejudicial porque
o Ofício "S" nº 11, de 1971 (Ofício nº 8/71-P/MC, do "a lei impugnada na representação teve vigência,
Supremo Tribunal Federal), remetendo cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo durante alguns meses, antes de ser revogada. Nesse
Supremo Tribunal Federal nos autos da período, a norma jurídica produziu efeitos."
5. A declaração de inconstitucionalidade
Representação nº 740, do Estado do Paraná, o qual
declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 4, fundou-se em ofensa ao art. 67, § 2º, da
de 28 de fevereiro de 1967, daquele Estado.
Constituição de 1946, então vigente, com a
redação da Emenda nº 17, de 1965. As partes
Relator: Sr. Accioly Filho
O
Senhor
Procurador-Geral
da vetadas pelo Governador, e afinal promulgadas,
sido
incluídas
no
projeto
de
República,
atendendo
a
solicitação
do haviam
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lei, por emenda apresentada no processo legislativo,
embora a alteração importasse aumento de despesa
pública. Tratava-se da fixação de vencimentos de
Procuradores do Tribunal de Contas do Estado, e a
Assembléia estendeu o aumento a outros servidores,
além de assegurar-lhes outras vantagens.
6. Ainda que o expediente do Supremo
Tribunal faça referência ao número da lei declarada
inconstitucional como 4, de 28 de fevereiro de 1967,
verifiquei que, a êsse número deve ser acrescido o
ano de promulgação (67). Assim é que foi publicada
a ,lei no Diário Oficial do Estado nº 7, de 8 de março
de 1967, evidentemente para estabelecer uma
diferença com a numeração das leis sancionadas
pelo Governador.
7. Com êsses esclarecimentos, concluo por
oferecer o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 1971
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a execução da Lei nº
4/67, de 28 de fevereiro de 1967, do Estado do
Paraná, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em
26 de novembro de 1970.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Accioly Filho, Relator –
Heitor Dias – Wilson Gonçalves – José Lindoso –
Antônio Carlos – Emival Caiado.
PARECER
Nº 206, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 21/71 (nº 59-B/71, na
Câmara), que dá. nova redação à tabela "L" do
Decreto-lei nº 115, de 25 de janeiro de 1967, que
aprova o Regimento de Custas da Justiça do Distrito
Federal, e dá outras providências.

o

Relator: Sr. Helvídio Nunes
Com a Mensagem nº
Senhor
Presidente
da

93, de 1971,
República
en-

caminhou à apreciação do Congresso Nacional
projeto de lei fixando "o valor das custas e
emolumentos para o registro de contratos firmados
entre a Sociedade de Habitações de Interêsse Social
Ltda. (SHIS) e promitentes-compradores de imóveis
populares financiados pelo Banco Nacional da
Habitação (BNH)", com renda familiar mensal de até
3 (três) salários-mínimos, em 5% (cinco por cento)
do salário-mínimo vigente no Distrito Federal,
excluídas as cessões de direito e as transações
entre promitentes-compradores e terceiros.
2. O Governador do Distrito Federal, em
exposição de motivos ao Senhor Presidente da
República, esclarece que a SHIS vem encontrando
sérias dificuldades em operar com os interessados,
"que são pessoas que formam uma coletividade
humilde e pobre; operários, na sua grande maioria"...
"mas impossibilitados de arcar com o ônus das
despesas resultantes do simples registro do contrato
de promessa de compra a ser firmado com a SHIS",
razão da alteração proposta que, no seu entender,
"virá ajudar sobremaneira a concretização do Plano
Nacional de Habitação na área do Distrito Federal".
3. A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, tendo em vista a existência
de imperfeições técnicas no projeto, tanto na ementa
como no texto, apresentou substitutivo, que foi
aprovado pelo Plenário daquela Casa, alterando a
Tabela "L" do Decreto-lei nº 115, de 25 de janeiro de
1967, que "aprova o Regimento de Custas da Justiça
do Distrito Federal"
A proposição, como se encontra, atinge
integralmente o objetivo colimado pelo Governador
do Distrito Federal, da forma mais escorreita e
tècnicamente perfeita.
4.
Ocorre,
entretanto,
um
pequeno
equívoco
relativamente
à
competência
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para legislar em tais casos. Tendo o Governador, em
sua mensagem, solicitado o encaminhamento da
matéria "ao Congresso Nacional", assim foi feito.
5. Não há qualquer dúvida quanto à
competência exclusiva do Senhor Presidente da
República para a iniciativa de leis que contenham
matéria semelhante à do presente Projeto, ex vi do
disposto no artigo 57, IV, da Constituição.
Dispõe o artigo 42, V, da Constituição, no
entanto, que ao Senado Federal compete,
privativamente, "legislar para o Distrito Federal,
segundo o disposto no § 1º do artigo 17", o qual, por
sua vez, estabelece caber "ao Senado Federal
discutir e votar projetos de lei sôbre, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração do Distrito Federal".
É a alteração do Regimento de Custas da
Justiça do Distrito Federal não se compreende,
perfeitamente, naqueles "serviços públicos" a que se
refere a Constituição? É óbvio que sim.
Ademais, note-se, a modificação proposta diz
respeito, unicamente, a contratos celebrados pela
SHIS; também um "serviço público" do Distrito
Federal.
6. O ilustre Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados
tece, em seu parecer, os seguintes comentários
sôbre a matéria:
"A lei, em que se venha, transformar o projeto,
será especial, eis que atingirá, apenas, determinadas
pessoas, não tôdas, beneficiará, únicamente, quem
perceba renda familiar mensal, no máximo de três
salários-mínimos.
Será uma lei local, pois terá validade apenas
no Distrito Federal.

Por que uma lei especial distinguindo o operário do
Distrito Federal do operário dos Estados?
Por que uma lei. local, para incidir no Distrito
Federal, e não uma lei para viger em tôda a Nação?
Alegar-se-á que compete à União legislar sôbre
direito processual (art. 8º, XVII, a)
Ora, o direito processual abarca, em sentido
amplo, a organização judiciária.
Logo, compete à União legislar sôbre
organização judiciária.
Mas depreende-se, claramente, que a
Constituição destaca a organização judiciária do
direito processual, tanto que preceitua:
"Art. 144 – .........................................................
§ 5º – Cabe ao Tribunal de Justiça dispor; em
resolução, pela maioria absoluta de seus membros,
sôbre a divisão e a organização judiciária, cuja
alteração sómente poderá ser feita de cinco em cinco
anos."
A distinção é lógica e razoável, considerandose a dualidade das Justiças: federal e estadual,
cabendo aos Estados organizarem sua Justiça (art.
144).
Partilha-se, no sistema federativo do País, a
organização judiciária entre a União e os Estados.
Ademais, a federação brasileira compõe-se de
três entidades autônomas: a União, os Estados e os
Municípios.
"Há três ordens de competências na federação
nacional: a ordem geral que é a da União; a ordem
regional que é a dos Estados e a ordem local que é a
dos Municípios. A União e aos Municípios a Carta.
Federal assegura os podêres expressos, e aos
Estados confere os podêres, implícitos."
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Ressalta o mesmo Relator, noutro tópico, que
"a proposição não pode, sob pena de ferir o preceito
superior, alcançar todo o País; limitar-se-á mesmo ao
Distrito Federal, em respeito à Federação Brasileira".
7. A situação do Distrito Federal, como se
sabe,
é
sui
generis;
embora
seja,
constitucionalmente, um Estado, não possui a
organização normal aos mesmos.
Não possuindo uma Assembléia Legislativa,
as leis sôbre o Distrito Federal são da competência
da União, observado o rito. especial traçado na
Constituição: a iniciativa do Presidente da República
e sua apreciação pelo Senado Federal.
Não há como excluir-se dêsse procedimento a
"organização judiciária" do Distrito Federal, segundo
entendem alguns, porquanto teríamos o Congresso
Nacional promulgado leis locais, o que contraria tôda
a sistemática jurídico-constitucional vigente.
8. Entendemos, portanto, ter havido um
equívoco no encaminhamento à apreciação do
Congresso Nacional da matéria sôbre a qual o
Senado Federal tem competência privativa para
legislar.
9. É de se notar que a Lei de Organização
Judiciária do Distrito Federal foi promulgada em
1960, durante a vigência da Carta de 1946, que não
estabelecia o rito especial (nº 3.754, de 14-4-1960).
Os Decretos-leis nos 113, de 25 de janeiro de
1967, que altera a Organização Judiciária do Distrito
Federal, e 115, da mesma data, que aprova o
Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal,
foram editados com base no Ato Institucional nº 4, de
1966, antes, portanto, da data em que entraram em
vigor a Constituição do Brasil de 1967 (15-3-67) e a
Emenda Constitucional nº 1, de 1969 (30 de outubro
de 1969), que instituíram a tramitação especial, ora
em vigor.

Não é possível, assim, invocar-se, agora, o
procedimento até então adotado, vez que
completamente alterado – e para melhor, deve-se
frisar – pela Carta vigente.
10. Dessa forma, é indispensável que se
efetue a adequação do caso ora em exame às
disposições constitucionais, que dão competência
privativa ao Senado para legislar em tais assuntos.
11.
Sendo
a.
iniciativa
legítima
e
irrecusàvelmente do Senhor Presidente da República
e tendo em vista que as disposições do Projeto virão
beneficiar grandemente a população humilde e pobre
do Distrito Federal, razão pela qual não devemos
prolongar seu exame, sugerimos a esta Comissão a
aceitação da Mensagem, como se tivesse sido
dirigida ao Senado, e a apresentação de um
Substitutivo, corrigindo as pequenas imperfeições
técnicas do projeto original, sob a forma de Projeto
de Lei do Senado que, se aprovado, deverá ser
remetido diretamente à sanção presidencial e não à
Câmara dos Deputados.
De acôrdo com o Regimento, sôbre o projeto,
deverá ser ouvida, também, a Comissão do Distrito
Federal. E à Câmara dos Deputados enviar-se-ia
comunicação do ocorrido.
12. Ante o exposto, opinamos pela tramitação
do Projeto, na forma do seguinte:
SUBSTITUTIVO (CCJ)
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 62, DE 1971 – DF
Dá nova redação à Tabela "L" do Decreto-lei
nº 115, de ,25 de janeiro de 1967, que aprova o
Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal,
e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – A Tabela "L", a que se
refere o art. 1º do Decreto-lei nº 115,
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de 25 de janeiro de 1967, passa a viger com as
seguintes modificações:
1º) É acrescida dos seguintes itens:
"III – Transcrição e inscrição de instrumento de
promessa de compra e venda de imóveis populares,
financiados pelo Banco Nacional da Habitação (BNH)
e adquiridos, originàriamente, da Sociedade de
Habitação de Interêsse Social Ltda. (SHIS) por
promitentes-compradores com rendi familiar mensal
igual ou inferior a 3 (três) salários-mínimos, 5%
(cinco por cento) do salário-mínimo vigente no
Distrito Federal.
VI – Averbação de documentos constante do
item III. Observar-se-á o que dispõe o referido
item III, com a redução de 50% (cinqüenta por
cento)."
2º) O item III passa a ser item IV; o item IV
passa a ser item V; o item V passa ser item VII; o
item VI passa a ser item VIII e o item VII passa ser
item IX.
3º) Redija-se, na Nota 3:
"itens I a VII em vez de itens I a V".
4º) É acrescida da seguinte Nota que recebe o
nº 4:
"Nota 4 – As custas e emolumentos
constantes dos itens III e VI não estarão
sujeitos à correção monetária a que se refere
o art. 19 do Decreto-lei nº 115, de 25 de janeiro
de 1967."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário:
Saia das Comissões, em 16 de junho de 1971.
– Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – Milton Campos – Heitor Dias – Gustavo
Capanema – Nelson Carneiro – Antônio Carlos –
Accioly Filho.

PARECER
Nº 201, DE 1971
da Comissão do Distrito Federal, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1971.
Relator: Sr. Benedito Ferreira
O Poder Executivo encaminha ao Senado
Federal projeto de lei versando sôbre a fixação de
custas cartoriais nos registros de contratos
celebrados entre a SHIS – Sociedade de Habitações
de Interêsse Social Ltda. – e promitentescompradores de imóveis populares financiados pelo
Banco Nacional da Habitação.
Na Exposição de Motivos é ressaltada a
dificuldade que o órgão responsável pelos setores de
habitação popular em nossa Capital vem enfrentando
para transacionar com possíveis adquirentes de
casas próprias e que estão situados na faixa de até 3
(três) salários-mínimos.
Mais adiante é ressaltada a esperança e até
mesmo o grande sonho de nossa massa humilde e
pobre em busca da casa própria, mas dificuldades
surgem em vários ângulos, inclusive resultantes do
simples registro do contrato de promessa de compra
e venda.
O projeto, sem quebra de qualquer orientação
traçada, fixa o pagamento de uma pequena quantia
para ressarcimento de despesas com o expediente,
cuja fixação é feita com base no salário-mínimo
vigente no Distrito Federal, com o percentual
calculado em 5%.
Tendo em vista as implicações diretas com a
Organização Judiciária do Distrito Federal, recai a
matéria no âmbito da iniciativa de proposição do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
tendo em vista o que dispõe o art. 57 da Constituição
da República Federativa do Brasil.
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Acolhendo a Exposição de Motivos, oriunda do
Govêrno do Distrito Federal, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República determinou o
encaminhamento de projeto de lei ao Senado
Federal, dispondo sôbre a fixação pleiteada.
Sanadas as irregularidades apresentadas,
inicialmente, quanto ao encaminhamento e
tramitação do projeto de lei, foi ouvida a douta
Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela
tramitação na forma do seguinte substitutivo,
apresentado e aprovado:
SUBSTITUTIVO (CCJ)
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 62, DE 1971
Dá nova redação à Tabela "L" do Decreto-lei
nº 115, de 25 de janeiro de 1967, que aprova o
Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal,
e da outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º – A Tabela "L", a que se refere o Art. 1º
do Decreto-lei número 115, de 25 de janeiro de 1967,
passa a viger com as seguintes modificações:
1º) É acrescida dos seguintes itens:
"III – Transcrição e inscrição de instrumentos
de promessa de compra e venda de imóveis
populares, financiados pelo Banco Nacional da
Habitação (BNH) e adquiridos, originàriamente, da
Sociedade de Habitação de Interêsse Social Ltda.
(SHIS) por promitentes-compradores com renda
familiar mensal igual ou inferior a 3 (três) saláriosmínimos, 5% (cinco por cento) do salário-mínimo
vigente no Distrito Federal.

VI – Averbação de documentos constantes
do item III. Observar-se-á o que dispõe o referido
item III, com a redução de 50% (cinqüenta por
cento)"
2º) O item III passa a ser item IV; o item IV
passa a ser item V; o item V passa a ser item VII; o
item VI passa a ser item VIII e o item VII passa a ser
item IX.
3º) Redija-se, na Nota 3:
"itens I a VII, em vez de itens IV".
4º) É acrescida da seguinte Nota que recebe o
nº 4:
"Nota 4: as custas e emolumentos
constantes dos itens III e VI não estarão
sujeitos à correção monetária a que se refere
o art. 19 do Decreto-lei nº 115, de 25 de janeiro
de 1967."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Assim, passamos a emitir o nosso parecer:
Considerando que a preocupação do
Poder Público deve ser sempre no sentido
de
amparar
os
menos
favorecidos
pela
sorte;
Considerando que a política habitacional do
Govêrno tem se ressentido de maiores amparos
quando do atendimento àqueles de baixa renda
familiar;
Considerando que o Poder Executivo, na
mensagem em exame, busca diminuir os custos
operacionais para os adquirentes de "Casas
Populares"; e
Considerando, finalmente, que o presente
Projeto de Lei ampara, de modo especial, o
comprador com renda familiar mensal igual ou
inferior a 3 (três) salários-mínimos, somos
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pela aprovação do substitutivo apresentado.
PARECER
Nº 209, DE 1971
Ê êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 1971.
da Comissão de Redação, apresentando a
– Cattete Pinheiro, Presidente – Benedito Ferreira, redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Relator – Fernando Corrêa – Saldanha Derzi – Lei da Câmara número 1, de 1971 (nº 2.278-A/70, na
Emival Caiado – Osires Teixeira – Adalberto Sena.
Casa de origem).
PARECER
Nº 208, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1971.
Relator: Sr. Benedito Ferreira
O presente Projeto altera a Tabela "L" do
Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal.
Face ao disposto nos artigos 17, § 1º, e 42, V,
da Constituição, a apreciação da matéria é da
competência exclusiva do Senado Federal e, neste
sentido, a Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa emitiu o seu pronunciamento, apresentando
um Substitutivo que o transforma o presente Projeto
em "Projeto de Lei do Senado", o qual, aprovado,
deverá subir diretamente à sanção, sem voltar à
Câmara dos Deputados.
O exame da matéria, no entanto, na forma
adotada, refoge regimentalmente ao exame desta
Comissão, por competir privativamente à Comissão
do Distrito Federal opinar sôbre as proposições
legislativas pertinentes ao Distrito Federal (art. 105, I,
a), exceto quanto aos aspectos jurídicoconstitucional e financeiro (parágrafo único do art.
105 do Regimento Interno).
É o parecer.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
Franco Montoro, Presidente – Benedito Ferreira,
Relator – Orlando Zancaner – Paulo Tôrres.

Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
1, de 1971 (nº 2.278-A/70, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 7º do Decreto-lei nº 43, de
18 de novembro de 1966, que cria o Instituto
Nacional do Cinema, torna da exclusiva competência
da União a censura de filmes, estende aos
pagamentos do exterior de filmes adquiridos a
preços fixos o disposto no art. 45 da Lei nº 4.131; de
3 de setembro de 1962, prorroga por 6 meses
dispositivos de legislação sobre a exibição de filmes
nacionais, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1971. –
Danton Jobim, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Cattete Pinheiro – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 209, DE 1971
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 1, de 1971
(número 2.278-A/70, na Casa de origem).
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 de Plenário)
Ao art. 1º
Dê-se ao § 3º do art. 7º do Decreto-lei nº 43,
de 18 de novembro de 1966, constante do art. 1º, a
seguinte redação:
"§ 3º – As decisões do Conselho Deliberativo
serão tomadas com base nos trabalhos e pareceres
elaborados pelas Secretarias de Planejamento e de
Coordenação."
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PARECER
Nº 210, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 3, de
1971 (nº 2.299-B/70, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1971 (nº 2.299B/70, na Casa de origem), que dispõe sôbre os
Prêmios Literários Nacionais.
Sala das Sessões, em 8 de julho de 1971. –
Danton Jobim, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Cattete Pinheiro – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER
Nº 210, DE 1971
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 1971 (nº 2.299-B/70, na Casa de origem), que
dispõe sôbre os Prêmios Literários Nacionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São criados, no Ministério da
Educação e Cultura, os seguintes Prêmios Literários
Nacionais, destinados a distinguir obras publicadas e
inéditas, em língua vernácula:
1 – Prêmio Nacional de Poesia;
2 – Prêmio Nacional de Ficção (romance,
novela e conto);
3 – Prêmio Nacional de História ou Ensaio.
Art. 2º – Os Prêmios Literários Nacionais
para obras publicadas e inéditas de Poesia,
Ficção e História ou Ensaio serão concedidos, em
cada ano, alternadamente, segundo a ordem aqui
enumerada.
Art. 3º – Os Prêmios Literários Nacionais
serão atribuídos sob o seguinte critério:
Obras publicadas – Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros);

Obras inéditas – CrS 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros).
Art. 4º – A Comissão Julgadora dos Prêmios
Literários Nacionais para obras publicadas e inéditas
será constituída por 3 (três) intelectuais de renome,
nomeados pelo Ministro da Educação e Cultura.
Parágrafo único – O Conselho Federal de
Cultura indicará um dos nomes e o Instituto Nacional
do Livro os dois outros.
Art. 5º – O original inédito será co-editado pelo
Instituto Nacional do Livro e editôra de livre escolha
do autor premiado, com tiragem não inferior a 5.000
(cinco mil) exemplares.
Parágrafo único – O Instituto Nacional do
Livro, mediante convênio, adquirirá 2.000 (dois mil)
exemplares da obra editada nos têrmos dêste artigo.
Art. 6º – O orçamento da União incluirá as
dotações necessárias ao atendimento dos encargos
desta Lei.
Art. 7º – O valor dêstes prêmios poderá ser
revisto periòdicamente, de modo a manter-se
equivalente a 160 (cento e sessenta) vêzes o maior
salário-minimo vigente no País.
Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9º – São revogadas as Leis nos 5.353, de 8
de novembro de 1967, e 5.543, de 29 de novembro
de 1968, o Decreto-lei nº 445, de 3 de fevereiro de
1969, e demais disposições em contrário.
PARECER
Nº 211, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99-B/71, na Casa
de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A
Comissão
apresenta
a
redação
final das emendas do Senado ao Pro-
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jeto de Lei da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99-B/71, na
PARECER
Casa de origem), que dá nova redação a dispositivos
Nº 212, SE 1971
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e
da Comissão de Redação, apresentando a
dá outras providências.
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 4,
Sala das Sessões, 8 de julho de 1971. – de 1971 (nº 163-B/70, na Câmara dos Deputados).
Danton Jobim, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Cattete Pinheiro – José Lindoso.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do
ANEXO AO PARECER
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1971 (nº 163Nº 221, DE 1971
B/70, na Câmara dos Deputados), que, aprova as
emendas de 1966 à Convenção Internacional para a
Redação final das emendas do Senado ao Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1960.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1971. –
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99Danton Jobim, Presidente – Cattete Pinheiro, Relator
B/71, na Casa de origem).
– Filinto Müller – José Lindoso.
EMENDA Nº 1
ANEXO AO PARECER
(Corresponde à Emenda nº 1-CLS)
Nº 212, DE 1971
Ao Art. 1º
Dê-se ao parágrafo único do art. 14 da
Consolidação das Leis do Trabalho, constante do
Art. 1º, a seguinte redação:
"Parágrafo único – Inexistindo convênio com
os órgãos indicados ou na inexistência dêstes,
poderá ser admitido convênio com sindicatos para o
mesmo fim."

Redação final, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1971 (nº 163-B/70, na Câmara
dos Deputados).

EMENDA Nº 2

DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1971

(Corresponde à Emenda nº 2-CLS)
Ao Art. 1º
Dê-se à letra "d" do parágrafo único do art. 16
da Consolidação das Leis do Trabalho, constante do
art. 1º, a seguinte redação:
"d) além das demais exigências, quando se
tratar de menor de 18 anos, atestado médico de
capacidade física, comprovante de escolaridade e
autorização do pai, mãe ou responsável legal, e, na
falta dêste, da pessoa sob cuja guarda estiver o
menor ou da autoridade judicial competente."

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:

Aprova as emendas de 1966 à Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana
no Mar, de 1960.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as emendas à
Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, de 1960, adotadas pela Resolução
A.108 (ES.III), de 30 de novembro de 1966, da
Organização
Marítima
Consultiva
Intergovernamental.
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Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
vigor na data de sua publicação, revogadas as sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
disposições em contrário.
PARECER
Nº 213, DE 1971

PARECER
Nº 214, DE 1971

da Comissão de Redação, apresentando a
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para 2º turno, do Projeto de Lei
redação do vencido, para 2º turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1971.
do Senado nº 17, de 1970.
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação do vencido,
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
para 2º turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de
A Comissão apresenta a redação do vencido,
1971, que proíbe a utilização de madeiras de lei para
para 2º turno, do Projeto de Lei do Senado nº 17, de transformação em carvão.
1970, que regula a fundação de sindicatos e
Sala das Sessões, 8 de julho de 1971. –
federações rurais no Estado da Guanabara e no Danton Jobim, Presidente – Filinto Müller, Relator –
Distrito Federal, e dá outras providências.
Cattete Pinheiro – José Lindoso.
Sala das Sessões, em 8 de julho de 1971. –
Danton Jobim, Presidente – Cattete Pinheiro, Relator
ANEXO AO PARECER
– Filinto Müller – José Lindoso.
Nº 214, DE 1971
ANEXO AO PARECER
Nº 213, DE 1971
Redação do vencido, para 2º turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 1970.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Regula a fundação de sindicatos e federações
rurais no Estado da Guanabara e no Distrito Federal,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Constituem bases territoriais, para os
fins previstos no art. 3º do Decreto-lei nº 789, de 26
de agôsto de 1969, as Regiões Administrativas
Rurais em que estão divididos o Estado da
Guanabara e o Distrito Federal.
Parágrafo único – No caso das Unidades
Federais referidas neste artigo, fica reduzido para 3
(três) o número mínimo de sindicatos exigidos para a
formação de federações.

Redação do vencido, para 2º turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 35, de 1971.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Acrescenta alínea ao art. 26 da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965, que institui o nôvo
Código Florestal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 26 da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, que institui o nôvo Código
Florestal, passa a vigorar acrescido da seguinte
alínea:
"q) transformar madeiras de lei em carvão,
inclusive para qualquer efeito industrial, sem licença.
da autoridade competente."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre Senador Franco
Montoro, por delegação da Liderança do MDB.
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O SR. FRANCO MONTORO (por delegação
do Líder do MDB. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, acaba de se realizar, em
Genebra,
a
Conferência
da
Organização
Internacional do Trabalho.
O discurso do Sr. Ministro do Trabalho – Dr.
Júlio Barata – foi objeto de requerimento de
transcrição e, por voto unânime desta Casa, ficou
constando dos Anais.
Sr. Presidente, no dever, de fiscalizar a
atuação do Govêrno e de representar o eleitorado
que nos conduziu ao Congresso, trago hoje ao
conhecimento do Senado e da opinião pública o
estranho comportamento dos representantes do
Govêrno brasileiro em uma das Sessões da última
Conferência da OIT
O Brasil foi um dos quatro países que votaram
contra a Convenção que assegura proteção aos
representantes dos empregados nas emprêsas.
Junto com o Brasil votaram apenas Serra Leoa,
Etiópia e Costa Rica, sendo que o voto dêstes
últimos
países
foi
dado,
apenas,
pelos
representantes dos empregadores.
Como sabemos, na OIT a representação é
tríplice: votam os representantes do Govêrno, dos
empregados e dos empregadores.
Os votos de Serra Leoa, da, Costa Rica e da
Etiópia, – os únicos que votaram com o Brasil contra
a Convenção – eram dos empregadores. O Brasil foi
o único País em que o voto dos representantes
governamentais foi contra a Convenção em favor da
proteção de um direito elementar dos trabalhadores.
Sr. Presidente, êsse estranho comportamento,
contraria
a
linha
de
justiça
social,
de
humanismo
e
de
respeito
à
dignidade
dos trabalhadores, insistentemente proclamada
pelo
Presidente
da
República.
Contraria,
também, à letra e o espírito da Consti-

tuição que, no seu art. 165, assegura aos
trabalhadores o direito à integração na vida e no
desenvolvimento das emprêsas.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Estou ouvindo as
palavras de estranheza de V. Ex.ª certo de que deve
estar trazendo ao conhecimento da Casa um fato. No
entanto, se o Brasil deu voto no sentido indicado
por V. Ex.ª, deve ter tido razão para êsse
procedimento.
Declaro a V. Ex.ª que não estou em
condições de dar esta explicação neste momento.
Vou pedi-la e, logo que a receba, responderei ao
nobre colega.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a
informação de V. Ex.ª bem como a atenção que dá à
interpelação. Realmente, nosso objetivo é que,
ouvidas as autoridades competentes, seja dada a
explicação ao Congresso e à Nação.
Na verdade, diante dêsse fato, o Brasil – e
tenho em meu poder as Atas da Conferência da
Organização Internacional do Trabalho...
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
acréscimo?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Vejo aqui na
Constituição, art. 165 – e V. Ex.ª deve conhecer o
dispositivo muito bem.
(Lê.)
"Art. 165 – A Constituição assegura aos
trabalhadores os seguintes direitos, além de outros
que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua
condição social:
V
–
integração
desenvolvimento
da

na
vida
emprêsa,

e

no
com
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participação nos lucros e, excepcionalmente, na
gestão, segundo fôr estabelecido em lei."
O SR. FRANCO MONTORO: – Exato. É o
dispositivo constitucional a que acabo de me referir.
O SR. RUY SANTOS: – "Excepcionalmente,
na gestão, segundo fôr estabelecido em lei". Não sei,
não tenho conhecimento de que haja lei regulando a
matéria.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas não se
tratava de instituir a participação na gestão. Tratavase de proteger os direitos de representantes dos
trabalhadores na emprêsa. Já existem no Brasil, por
exemplo, em tôda emprêsa, as conhecidas CIPAS,
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Um
dos fenômenos mais significativos, de maior justiça e
humanidade, é a reforma na estrutura das emprêsas,
a fim de assegurar nas mesmas a integração do
trabalhador. E a Constituição, no artigo que V. Ex.ª,
Senador Ruy Santos, acabou de ler, diz
expressamente:
(Lê.)
"A Constituição assegura aos trabalhadores os
seguintes direitos....
V – integração na vida e no desenvolvimento
da emprêsa ..."
Esta participação ou integração do trabalhador na
vida e no desenvolvimento das emprêsas é, no
Brasil, preceito constitucional. As modalidades de
participação variam. Mas, note-se, o Brasil não iria
votar uma decisão sôbre conselhos de emprêsas,
apenas sôbre os direitos que devem ser
assegurados aos representantes, quando houver o
caso de representantes de empregados no seio das
emprêsas.
O SR. RUY SANTOS: – Mas sabe V.
Ex.ª, que é jurista – e eu não sou –
que
a
Constituição
é
cheia
de

dispositivos dizendo "nos têrmos da lei", "conforme a
lei determinar" e assim por diante.
O SR. FRANCO MONTORO: – Exato.
O SR. RUY SANTOS: – "Integração na
vida e no desenvolvimento da emprêsa, com
participação nos lucros. e, excepcionalmente,
na gestão, segundo fôr estabelecido em lei".
Se a lei ainda não estabeleceu o dispositivo
– sou um pobre médico da roça – parece
que o discurso de V. Ex.ª não tem razão
de ser.
O SR. FRANCO MONTORO: – Votaram,
por exemplo, Portugual, Espanha, México,
Mauritânia, Marrocos, Malta etc. E, se o Brasil
conseguiu, nessa votação, colocar-se na posição
ímpar de único país a votar contra uma convenção
destinada a assegurar direitos ao trabalhador,
de certa forma, êle assumiu a posição mais
reacionária, porque todos os demais países
aprovaram a Convenção.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – O Brasil não
precisa assinar convenção para fazer pelo
trabalhador o que vem fazendo. De maneira
que não é a Convenção assinada em Genebra
que vai fazer com que o Brasil atenda aos
direitos do trabalhador; o Govêrno brasileiro
já está atendendo, e da melhor maneira, e com
a satisfação dos trabalhadores, de modo que
não é a formalidade de uma convenção que
vai
fazer
com
que
os
direitos
sejam
assegurados.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª, com
seu brilho e experiência parlamentar, está tentando
desviar o debate.
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O SR. RUY SANTOS: – Não! Mas eu disse a
V. Ex.ª que aguardaria a justificativa do Ministro Júlio
Barata, para responder ao seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO: – É natural que
V. Ex.ª aguarde, e eu respeito, evidentemente, esta
cautela. É o que pedimos: ouvida a autoridade, seja
dada a resposta.
Mas V. Ex.ª está antecipando algumas
justificativas que não parecem justificar o Govêrno;
pelo contrário, V. Ex.ª se referiu há pouco à situação
diante da qual o Govêrno trata o trabalhador. Eu já
tive oportunidade de declarar que o Govêrno trata
muito mal o trabalhador brasileiro.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Na opinião de V.
Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Vamos aos
fatos: 65% dos trabalhadores brasileiros, de acôrdo
com dados oficiais, inclusive o brilhante discurso feito
recentemente pelo Deputado João Calmon, que
consta dos nossos Anais, repito 65% dos
trabalhadores brasileiros recebem salário-mínimo. E
o salário-mínimo, Srs. Senadores, está sofrendo
redução contínua em têrmos reais. Acabamos de ver
a última decretação do salário-mínimo, que é da
ordem, em média, para o Brasil, de 200 cruzeiros, o
que dá, para alimentação de um trabalhador, numa
família de três membros, aproximadamente, 0,90 por
dia.
Aquêles que pretendem afirmar que o
trabalhador brasileiro está satisfeito com o atual
salário-mínimo não conhecem a realidade. Ouçam os
sindicatos, para verificar se o trabalhador brasileiro
está satisfeito com o atual salário-mínimo, que é o
salário de 65% dos nossos empregados. O Govêrno
alimenta certa confusão quando usa as expressões
"o salário-médio está crescendo", "a renda per
capita, no Brasil, está aumentando". Mas, es-

tas médias são muito relativas: a média inclui a
remuneração do multimilionário e o salário-mínimo.
Se eu tomar um homem que ganhe dez mil
cruzeiros, e outro que perceba o salário mínimo –
que ganhe CrS 200,00 –, a média é de cinco mil e
cem cruzeiros...
Mas o importante é saber quanto recebe,
efetivamente, a maioria da população brasileira.
Essa maioria recebe o salário-mínimo que é de Cr$
200,00 por mês – ou pouco mais – tirada a
contribuição para a Previdência Social.
Pergunto aos Srs. Senadores que são chefes
de família, que conhecem a realidade: é possível
admitir-se que o trabalhador viva bem no Brasil com
um salário de Cr$ 200,00 por mês?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª disse, há
pouco, que o Governo faz confusão. A meu ver,
quem faz confusão é V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: É questão de
ponto de vista.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Perdoe-me a
franqueza, V. Ex.ª procura fazer confusão, porque
esse assunto que V. Ex.ª está versando, de saláriomínimo, foi ventilado aqui com rara competência pelo
nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. FRANCO MONTORO: – No
entendimento de V. Ex.ª e de alguns mais, porém
não no de todos.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas no
discurso do Senador Benedito Ferreira está
provado que não houve êsse achatamento
salarial a que V. Ex.ª se apega como uma das
teses de sua atuação parlamentar. O Senador
Benedito
Ferreira
deixou
bem
claro
o
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valor comparativo do salário em relação à aquisição
de utilidades de que possa necessitar o trabalhador.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me
interromper: o argumento do nobre Senador
Benedito Ferreira, ilustre Senador Filinto Müller, não
pode merecer o apoio de V. Ex.ª.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Merece todo o
meu apoio.
O SR. FRANCO MONTORO: – Porque V. Ex.ª
é Líder e o apóia...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas há o
argumento da Comissão Parlamentar de Inquérito,
de que participaram elementos da ARENA e do
MDB.
V. Ex.ª apanhou, no departamento da
Comissão Parlamentar de Inquérito, uma frase sôlta.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não é
verdade, protesto! V. Ex.ª não leu o que disse a
Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu fui o
Presidente dessa Comissão...
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª não quer
ser aparteado porque deseja continuar levantando
confusão...
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª chama
de confusão a verdade.
O SR. FILINTO MÜLLER: – O nobre
Senador Benedito Ferreira apanhou a frase toda,
analisou-a à luz de dados estatísticos e provado
ficou que o salário que atualmente ganha o
trabalhador, que não direi seja salário de rico, mas
corresponde muito mais às necessidades de
aquisição de utilidades do que correspondiam
os chamados "salários vantajosos" de outros
tempos. Não quero fazer referência a situações
passadas. Mas o que o Govêrno atual está
procurando fazer, com tôda a sinceridade e
com tôda a correção, é amparar realmente

o trabalhador brasileiro, não simplesmente através
de um salário-mínimo, mas por uma série de
medidas outras que lhe dão o amparo de que
necessita. Esta é uma verdade irrecusável e V.
Ex.ª...
O SR. FRANCO MONTORO: – Contestada
em tôdas as letras e argumentos por nós.
O SR. FILINTO MÜLLER: – De modo que o
que o Govêrno está fazendo é amparar o
trabalhador,
não
através
de
um
salário
exclusivamente, um salário demagôgicamente
aumentado, mas através de medidas de amparo
de ordem geral, em relação a bôlsas de estudo
para os filhos dos trabalhadores, medicamentos
de
que
necessitam,
casas
para
habitar,
enfim, em relação a todos os problemas que
correspondem à necessidade do trabalhador. Agora,
aproveito a oportunidade – não quero estar
interrompendo V. Ex.ª – dêste aparte para dizer que
V. Ex.ª estranhou que, na OIT, a Delegação
brasileira houvesse votado contra determinada
proposição.
O SR. FRANCO MONTORO: – Exato.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A Delegação
brasileira estava sob a chefia de uma das
figuras de maior valor que o Brasil tem, o Ministro
Júlio Barata, homem que se dedica com fé,
entusiasmo e patriotismo ao estudo e solução dos
problemas da sua Pasta. Estava chefiada pelo
Professor e Ministro Júlio Barata, e, se a
decisão, se a Convenção proposta fere a
nossa orientação, a orientação do País e da
Constituição, a nossa Delegação, se votou da
maneira pela qual V. Ex.ª está afirmando –
e não posso pôr em dúvida a afirmativa
que V. Ex.ª faz – votou de acôrdo com a
orientação legal brasileira. Amanhã, é pos-
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sível que essa orientação seja modificada; mas, se
votou dessa maneira, votou certo, sob orientação
de um homem que entende do problema, que é o
Ministro do Trabalho e merece integral confiança
não só do Govêrno, mas de todo trabalhador
brasileiro. Agradeço a V. Ex.ª e peço desculpas
pela extensão do meu aparte. Não quero
interromper V. Ex.ª e vou deixar que o nobre
Senador Ruy Santos, que já vinha aparteando V.
Ex.ª, e o Senador Benedito Ferreira, continuem na
sua missão.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço o
aparte. V. Ex.ª não deve, de modo nenhum, pedir
desculpas por isto. Pelo contrário, acho que
prestamos
ao
Brasil
grande
contribuição,
debatendo objetivamente essa matéria.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª me
permite aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Um instante.
Pretendo, antes, responder ao aparte do nobre
Senador Filinto Müller.
Gostaria de responder às duas questões do
aparte de V. Ex.ª. Disse V. Ex.ª, em primeiro lugar,
que a situação do trabalhador brasileiro é
excelente, como provou o nobre Senador Benedito
Ferreira, através de argumentos, segundo V. Ex.ª,
irrecusáveis.
O SR. FILINTO MULLER: – Eu não disse
"excelente". Não quero contestar, porque é da
técnica do Senador dizer o que não se disse.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – A situação
do trabalhador é melhor do que no tempo em que
V. Ex.ª foi Ministro do Trabalho!
O SR. FRANCO MONTORO: – A
argumentação feita pelo Senador Benedito
Ferreira não preenche aquêle mínimo de
exigências de uma pesquisa científica. Tomaramse alguns preços, em determinados dias, retira-

dos do jornal, e calculou-se com isso a majoração ou
redução. Mostrei, quando êsses dados foram
apresentados...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª não
leu o meu discurso. V. Ex.ª faz acusações muito
graves.
O SR. FRANCO MONTORO: – Responderei
em seguida a V. Ex.ª. Peço a V. Ex.ª que aguarde e
seu aparte será concedido. Mas, antes, eu quero ter
oportunidade de responder ao aparte do Senador
Filinto Müller.
Na realidade, Senhor Filinto Müller, quando
apresentei os dados da Comissão Parlamentar de
Inquérito sôbre salário, não tomei uma frase isolada.
Citei a conclusão expressa, dessa Comissão, da qual
eu fui o Presidente e da qual foi Relator um
Deputado da ARENA. E conclusão aprovada por
unanimidade. A Comissão concluiu com o voto
unânime dos seus membros, e com aprovação
também unânime do Plenário. E contou com
assessoria dos melhores técnicos do Brasil. Não foi
uma pesquisa feita aqui ou em Taguatinga. Foi um
estudo feito por técnicos, com base em dados
fornecidos principalmente pela Fundação Getúlio
Vargas.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Ex.ª está
sendo injusto com Taguatinga. Em Taguatinga
também se podem fazer pesquisas perfeitas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Pode-se. Mas,
o problema é que se se tomar dados isolados de
Taguatinga ou de qualquer outra cidade, com isso se
podem provar os maiores absurdos. É preciso fazer
urna pesquisa técnica, através de entidade que
tenha capacidade para fazê-lo.
A Fundação Getúlio Vargas é uma das
poucas.
Agora, em São Paulo, o Instituto de
Pesquisas
Econômicas
da
Univer-
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sidade de São Paulo, em colaboração com o
Govêrno, está tentando fazer uma pesquisa
semelhante. A matéria é complexa. Não se pode
comparar um estudo feito com base em dados
fornecidos por essas organizações, com um
levantamento ocasional e isolado. De forma
nenhuma se pode invalidar por tais meios a
conclusão irrefutável da Comissão Parlamentar
sôbre Política Salarial. Aliás, não é ponto de vista
meu. O nobre Deputado Herbert Levi fêz um discurso
em que citou documentos concluindo da mesma
maneira. Trata-se de um ilustre e competente
Deputado da ARENA, reconhecendo que a forma de
ajudar o Govêrno não é fechar os olhos à realidade.
Mas reconhecê-la. E a realidade aí está, Cr$ 200,00
como salário-mínimo, pode ser tudo, menos uma
situação boa para o trabalhador brasileiro.
O segundo aspecto, nobre Senador Filinto
Müller, é o fato de que o Brasil, em Genebra, tendo a
seu lado apenas os seguintes países: Serra Leoa,
Costa Rica, e Etiópia, votou contra um convênio que
se destinava a assegurar garantias àqueles
empregados que representam os trabalhadores no
seio das emprêsas.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Deve ser uma
recomendação.
O SR. FRANCO MONTORO: – É um convênio
ou convenção. Tenho em mãos, inclusive, a ata. O
Brasil se viu numa triste situação de ser o único
Govêrno – porque os outros votos, o de Serra Leoa,
o de Costa Rica e o da Etiópia, foram votos de
empregadores. Os governos dêsses países votaram
a favor da Convenção. O Brasil ficou sòzinho.
Nenhum outro país acompanhou o Brasil no voto
contra essa Convenção, que foi aprovada
pràticamente pela unanimidade dos seus membros;
100 países, de um lado, e o Brasil sozinho, de ou-

tro. Por isso, parece-me que estou cumprindo o meu
dever de representante do povo.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – E, nessa
qualidade, o argumento que foi invocado da
autoridade do nobre Ministro do Trabalho, Professor
Júlio Barata, como argumento de autoridade, para
mim não tem valor. É precisamente a autoridade que
está sendo fiscalizada e interpelada. O voto aí está.
O que queremos é uma explicação do Sr. Ministro do
Trabalho, ou de outra autoridade do Govêrno,
porque, na realidade, o Brasil ficou numa situação
tristíssima diante do mundo. Os jornais de todo o
mundo noticiaram nosso voto. Procurei verificar a
autencidade do fato. Tenho em mãos a ata da
Convenção da OIT, e verifiquei, lamentàvelmente,
que êsse é realmente o resultado: está aqui o voto
do Brasil, ao lado de Serra Leoa, Costa Rica, e
Etiópia, os únicos votos discrepantes sôbre matéria
que contraria frontalmente as declarações do Sr.
Presidente da República.
Nós queremos ajudar o Presidente a realizar o
que prega, em favor de um regime de justiça social,
de humanismo e defesa do trabalhador. Por isso não
podemos calar. Mas pedir sua atenção. E quando,
num congresso internacional, os trabalhadores
esperam que a voz do Brasil se faça sentir ao lado
dos seus interêsses, o Brasil assume a posição
histórica lamentável de ser o único país a votar
contra um direito humano elementar.
O SR. FILINTO MULLER: – É a opinião de V.
Ex.ª. O Brasil entendeu que situação acertada é
esta.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não é o Brasil.
Foram êsses delegados. Quem representa o Brasil?
Eu detenho um mandato popular...
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Como nós todos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Dois milhões
de votos me trouxeram a êste Congresso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nós todos,
também.
O SR. FRANCO MONTORO: – De acôrdo.
Mas é em nome dêsse mandato popular que falo.
Não estou aqui representando o Govêrno. Estou
representando o povo de minha terra, honrando o
mandato que recebi. E, também, cumprindo o dever
de oposição que é o de fiscalizar o Govêrno. Trago
um fato, V. Ex.ªs trarão a explicação. Se a explicação
fôr razoável, convincente, eu a reconhecerei. Mas o
fato é inegável, está aqui. Quero apenas a
explicação.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Todos nós
respeitamos o direito de V. Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – O Ministro Júlio
Barata pronunciou, na reunião em Genebra, um
discurso que está nos Anais, dizendo do que o Brasil
está fazendo em favor do trabalhador e isso deve ter
sido divulgado em todos os jornais do mundo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sem dúvida,
as palavras foram ditas e divulgadas, mas é o voto
que pesa. Na hora da decisão o Brasil,
inexplicàvelmente, pelo menos até agora, ficou
contra. E é nesse sentido que trazemos o
fato e formulamos em nome do MDB, a nossa
estranheza, para que o Govêrno explique
sua atuação. V. Ex.ªs reconhecem que, até agora,
não há explicação alguma, seria difícil haver, no
momento, dados para essa explicação. Por certo, ela
será dada oportunamente. Mas penso que pres-

tamos ao Brasil grande serviço, fiscalizando a
atuação dos nossos representantes.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Pela última
vez, permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com muito
prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Antes de V. Ex.ª
conceder o aparte, desejaria saber como votou o
representante dos trabalhadores.
O SR. FRANCO MONTORO: – Os
representantes
dos
empregadores
e
dos
trabalhadores, não compareceram à votação.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Essa proposição,
então, não devia ser de tanto interêsse para os
trabalhadores.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não é isso.
Sabe V. Ex.ª que os representantes de certa forma
dependem do Govêrno.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas os
representantes dos trabalhadores votariam.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não sei o que
houve, mas se V. Ex.ª levanta o problema, como
chefiei a Delegação do Brasil à OIT, e posso dar a V.
Ex.ª uma informação. É comum reunirem-se as três
Delegações. Como o Govêrno do Brasil ia dar o voto
contra, os empregados e até mesmo os
empregadores, que não estavam dispostos a
acompanhar êsse voto, deixaram de participar da
votação.
O SR. FILINTO MÜLLER: – É o julgamento de
V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª
perguntou e eu dou uma explicação possível.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª dá uma
explicação que deixa em posição de inferioridade os
empregadores e empregados.
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O SR. FRANCO MONTORO: – Não, deixo-os
em posição muito digna!
O SR. FILINTO MÜLLER: – Os empregadores
brasileiros nunca deixaram de tomar posição e
atitude em assuntos de seu interêsse.
O SR. FRANCO MONTORO: – Outra razão,
inclusive mais elevada, e esta é uma das hipóteses,
é de que a representação de empregadores e de
empregados não tenha querido quebrar a unidade da
delegação, não tenha querido votar contra o Govêrno
brasileiro num congresso internacional. É uma razão
perfeitamente explicável.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Perdoe-me V.
Ex.ª, mas não posso aceitar essa razão, êsse é
ponto de vista de V. Ex.ª, mas não posso aceitá-lo.
Se comparece uma delegação de representantes
do Govêrno, de representantes de empregadores,
de representantes de empregados, e se se trata de
um assunto de vital importância para a vida dos
trabalhadores, não é crível que os trabalhadores
deixem de votar para não quebrar a unidade da
delegação. V. Ex.ª sabe perfeitamente – já chefiou
a delegação do Brasil à O.I.T. –, sabe,
perfeitamente, que há absoluta liberdade de voto,
quer por parte de representantes do Govêrno, quer
por parte dos representantes dos empregadores,
quer
por
parte
dos
representantes
dos
trabalhadores. Se êles se abstiveram de votar, o
assunto não era do interêsse dos empregadores e
dos empregados.
O SR. FRANCO MONTORO: – Se V. Ex.ª se
satisfaz com raciocínios e argumentos dessa
natureza, eu não me satisfaço. Acho que o fato de
os representantes dos trabalhadores não terem
votado, não significa que êles tenham concordado
com...

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não digo que
tenham concordado, mas o argumento de V. Ex.ª é
fraquíssimo.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª não
pode tirar daí a conclusão que pretende.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª disse que
êles deixaram de votar em assunto que V. Ex.ª
considera da maior importância, de vital importância
para os trabalhadores e deixaram de votar para não
quebrar a unidade do voto da delegação.
Êsse argumento – me perdoe, porque tenho
um profundo respeito pela inteligência e cultura de V.
Ex.ª –, êsse argumento não posso aceitar.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me
então dizer que a ausência dos empregados não
justifica o voto do Governo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Diz V. Ex.ª que
êles não votaram em assunto de vital importância
para os trabalhadores.
O SR. FRANCO MONTORO: – Êles não
compareceram.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Tenho o direito de
admitir que se os trabalhadores não compareceram
era porque o assunto não era tão importante e vital
para êles.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª está
defendendo o Govêrno ou...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não estou
defendendo o Govêrno.
O SR. FRANCO MONTORO: – Acusando os
trabalhadores?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não digo que V.
Ex.ª está atacando o Govêrno. Está interpelando o
Govêrno.
O SR. FRANCO MONTORO: – Estou
cumprindo meu dever.
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Não estou
defendendo o Govêrno. Estou tirando uma ilação que
me parece lógica. Se se vota um assunto, que V.
Ex.ª afirmou, com a sua autoridade, como de
relevância e de importância para o trabalhador – e os
trabalhadores que compõem a delegação brasileira
se abstêm de votar, não comparecem – a ilação
lógica que tenho o direito de tirar é a de que o
assunto não era de importância mesmo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Há outras
hipóteses, como a de que a representação não seria
tão combatida, autêntica e representativa quanto se
desejaria.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª quando
Ministro do Trabalho considerava autêntica; agora
considera inautêntica...
O SR. FRANCO MONTORO: – Não estou
fazendo acusações. V. Ex.ªs estão querendo levar o
debate para outro campo. E evitar que se focalize a
incômoda situação do Govêrno.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sòmente para
dentro do terreno em que V. Ex.ª o quer colocar.
Pediria licença a V. Ex.ª para um detalhe, para
esclarecimento, inclusive para que o Govêrno, se por
acaso tenha havido algum êrro, possa corrigi-lo, eu
gostaria de pedir a V. Ex.ª, que já foi Ministro do
Trabalho, dos mais brilhantes, que esclarecesse à
Casa como se processa a escolha dos
representantes
dos
trabalhadores
e
dos
empregadores. Do Govêrno, nós já sabemos.
O SR. FRANCO MONTORO: – São as
Confederações Nacionais de Trabalhadores que
fazem esta escolha.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradecido a V.
Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas permitame ser senhor do meu discurso e dirigi-lo.

Estou interpelando o Govêrno, não os
trabalhadores e empregadores. Se V. Ex.ªs
desejarem interpelá-los, façam esta interpelação e
êles darão as suas explicações.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Lembro ao nobre Senador que o seu tempo está
esgotado.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quero apenas
que o Govêrno explique porque foi o único País do
mundo que votou contra esta convenção.
Eu gostaria de ouvir, Sr. Presidente, antes de
encerrar, se V. Ex.ª me permitir, o aparte do nobre
Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Senador
Franco Montoro, depois desta procrastinação
propositada – me perdoe V. Ex.ª, eu não tenho
condições de refutar todos os absurdos que V. Ex.ª
acaba de falar...
O SR. FRANCO MONTORO: – Então V. Ex.ª
fará outro discurso para respondê-lo.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas quero
caracterizar para os Srs. Senadores o quanto V. Ex.ª
anda como que no mundo da lua, quando V. Ex.ª
acaba de afirmar aqui para todos nós, e consta dos
Anais, que o Relator daquela Comissão de Inquérito,
onde V. Ex.ª fêz a montagem de período, de
determinadas orações, V. Ex.ª acaba de dizer que o
Relator era da ARENA. Vejam os Srs. Senadores,
desde quando o ilustre Deputado Rubem Medina é
filiado à Aliança Renovadora Nacional?!
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas V. Ex.ª
está confundindo "gênero humano" com "José
Germano". O Relator é da ARENA, é o Sr. Deputado
Gabriel Hermes. Eu me referi à Comissão
Parlamentar de Inquérito sôbre Política Salarial. O
Deputado Rubem Medina foi relator da C.P.I. sôbre
desnacionalização.
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O SR. BENEDITO FERREIRA: – A Comissão
Parlamentar de Inquérito referida, aqui onde V. Ex.ª
buscou aquêles dados compilados por V. Ex.ª,
embora amoldados mas numa Comissão de
Inquérito na qual foi Relator o ilustre Deputado do
Movimento Democrático Brasileiro, Rubem Medina.
O SR. FRANCO MONTORO: – A que
Comissão está se referindo V. Ex.ª? À Comissão de
Política Salarial?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Àquela em
que V. Ex.ª foi buscar aquêles dados, aquêles
elementos para sustentar a sua tese anterior quanto
a desnacionalização das emprêsas, ao mesmo
tempo que fazia aquela bruta confusão mesclando
política salarial com desnacionalização de emprêsas,
e quando V. Ex.ª volta...
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me
permite responder? A confusão não é minha. Meu
discurso abordava três aspectos: desenvolvimento
com
democracia,
desenvolvimento
com
independência, desenvolvimento com justiça. Ao
falar do desenvolvimento com justiça me referi à
política salarial e à Comissão Parlamentar de
Inquérito sôbre Política Salarial.
Vejo, agora, com surprêsa para mim, que V.
Ex.ª está pensando que esta Comissão é a mesma
que investiga o problema da desnacionalização. V.
Ex.ª está, realmente, confundindo "gênero humano"
com José Germano".
O SR. BENEDITO FERREIRA: – O que se
falou, aqui, foi na Comissão de Inquérito onde V. Ex.ª
buscou elementos e dados para tentar – tão sòmente
tentar – colocar o Govêrno em posição difícil.
O SR. FRANCO MONTORO: – Fui
buscar
elementos
em
duas
Comissões
Parlamentares. Nesse meu discurso, tomei por base
ou fundamento três documentos. Primeiro,
desenvolvimento com democracia; fundamento: De-

claração Universal dos Direitos do Homem, subscrita
pelo Brasil. Segundo: desenvolvimento com
independência; fundamento: Comissão Parlamentar
de Inquérito sôbre a desnacionalização. Terceiro:
desenvolvimento com justiça social, especialmente
justiça salarial; fundamento: Comissão Parlamentar
de Inquérito sôbre política salarial. Refiro-me,
evidentemente a êste.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Ouvi o
discurso de V. Ex.ª mas isso me passou
desapercebido.
O SR. FRANCO MONTORO: – Acho que sim.
Não tive a satisfação de ser entendido por V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(Fazendo soar a campainha.): – Lembro ao nobre
orador que o tempo destinado ao Expediente está
esgotado.
O SR. FRANCO MONTORO: – Vou
concluir, Sr. Presidente. Como representante do
povo e do Movimento Democrático Brasileiro, no
exercício de meu dever de fiscalizar o Govêrno,
peço que êle explique ao Congresso Nacional e à
Nação por que o Brasil, tendo como
companheiros apenas representantes de Serra
Leoa, Costa Rica e Etiópia, votou contra essa
Convenção em defesa dos trabalhadores. Sendo
que o voto dêsses outros países foi apenas de
representantes de "empregadores". O único
"Govêrno" que votou contra a Convenção foi o
Brasil. O Congresso e o povo brasileiro têm
direito de ouvir a explicação dêsse voto, para
verificar se realmente representou-se o Brasil ou
uma tendência que o Brasil condena.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Tem a palavra, como Líder da Maioria, o Sr.
Senador Filinto Müller.
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O SR. FILINTO MÜLLER (como Líder da
Maioria. Sem revisão do orador.): – Senhor
Presidente, não vou responder ao discurso do
eminente Senador Franco Montoro. Vou tratar de
assunto mais ameno. O assunto ventilado pelo
Senador Franco Montoro será oportunamente tratado
pela Liderança, à luz de informações que
seguramente nós receberemos do Ministério do
Trabalho.
Venho à tribuna, Sr. Presidente, com a
intenção de registrar nos Anais um documento que
considero da mais alta importância, relativo a vida de
relações internacionais do Brasil, documento que foi
firmado na cidade de Bella Vista, República do
Paraguai, ontem, entre o Presidente Emílio Médici e
o Presidente Alfredo Stroessner, da República do
Paraguai.
Assistimos, Sr. Presidente, em Bela Vista – as
duas cidades, uma em Mato Grosso e a outra no
Paraguai chamam-se Bella Vista, cidades irmãs, às
margens do Rio Apa, – assistimos ontem a
inauguração da ponte que liga o Brasil ao Paraguai,
e que vai possibilitar, futuramente, o tráfego
rodoviário vindo de Assunção por Pedro Juán
Caballero até Bella Vista, e daí rumando para São
Paulo até o Pôrto de Santos.
A importância dessa ponte está principalmente
no aspecto de abrir, à República irmã do Paraguai,
uma via pela qual possa atingir o Atlântico.
A
solenidade,
Sr.
Presidente,
foi
impressionante.
O
Presidente
Stroessner
compareceu
à
reunião
em
Bella
Vista
paraguaia acompanhado de todo o seu Ministério
e de altas figuras da Administração paraguaia. O
Presidente
Médici
levou
comitiva
menor,
integrada pelos eminente Ministros das Relações
Exteriores, Embaixador Mário Gibson Barboza, pelo
Ministro dos Transportes, Coronel Mário David

Andreazza, pelo Ministro João Leitão de Abreu,
Chefe da Casa Civil, pelo General João Batista de
Figueirêdo, Chefe da Casa Militar, pelo General
Fontoura, chefe do SNI e por outras autoridades de
categoria da Administração brasileira.
O encontro dos dois Presidentes se deu no
centro da ponte sôbre o Apa, mas o encontro em
si, solene, impressionante, emocionante mesmo,
antecedido pelo canto do Hino Nacional
Paraguaio, pelas autoridades paraguaias, e do
Hino Nacional Brasileiro, pelas autoridades
brasileiras, o encontro em si foi, como disse, da
mais alta significação. Mas, o que impressionou
vivamente a mim, que lá estava, convidado que
fui pelo eminente Presidente Emílio Médici, foi a
presença, em ambas as margens, na margem
paraguaia e na margem brasileira, pràticamente,
de tôda a população de Bella Vista paraguaia e
de Bela Vista brasileira, que ali estava aclamando
os Presidentes, aclamando as autoridades
paraguaias e brasileiras, mas, sobretudo,
aclamando a obra que estava sendo inaugurada,
que, essas populações compreenderam e
compreendem perfeitamente, é uma obra de alta
importância para os destinos, para o progresso e
para o futuro das nossas duas pátrias.
Nessa oportunidade, após a solenidade da
inauguração da ponte, os Presidentes se
reuniram em encontro isolado, e terminado êste
encontro, foi dada à publicidade uma nota que
quero fazer constar dos Anais, redigida em
têrmos sóbrios, em têrmos precisos, e que
contém perfeitamente uma definição do sentido
da política internacional que o Brasil vem
realizando e que o Paraguai também realiza, no
seu setor. É uma política de entendimento entre
os povos, mas de respeito entre os povos
também; uma política que não admite in-
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terferência de uma nação em assuntos, em trabalhos,
em problemas de outras nações, política realmente de
independência.
Nós, no Brasil, Sr. Presidente, tivemos até agora
grandes figuras dirigindo a nossa diplomacia, mas, por
circunstâncias, pela nossa própria posição de País em
desenvolvimento, o Brasil fêz política exterior. À frente
do Ministério, para citar um só, que é um símbolo de
valor, de grandeza, de amor à Pátria, tivemos o Barão
do Rio Branco, figura respeitada, figura admirada que
vive na veneração e no respeito de todos os brasileiros.
Hoje, Sr. Presidente, dada a evolução que o
Brasil vem tendo na sua vida, em sua economia, no
seu desenvolvimento, quando o Brasil marcha
aceleradamente para o campo dos países
desenvolvidos, hoje não fazemos simplesmente política
externa de tratar de assuntos externos, mas fazemos
política internacional, isto é, política de potências. O
Brasil fala no concêrto das Nações. como potência e é
respeitado como potência. Esta é a orientação
imprimida às nossas relações internacionais pelo
Govêrno da Revolução, notadamente pelo Govêrno
notável do Presidente Emílio Médici que tem a auxiliálo, nesse setor, uma figura que se destaca no campo
daqueles que hajam exercido as funções de Ministro
das Relações Exteriores, que se destaca pelo seu
valor, pela sua firmeza, objetividade, inteligência e
cultura e pelo seu patriotismo que é o Ex.mo Sr. Ministro
Mário Gibson Barboza.
Assim, Sr. Presidente, a Declaração de Bella
Vista tem um sentido que corresponde realmente a
êsse aspecto atual da nossa vida política internacional.
Nós estamos falando às outras nações como potência
e respeitando-as, também, como potências que são.

Vou ler a Declaração para que conste desde
logo dos Anais, porque considero-a da mais alta
importância, da mais alta relevância. Ela
corresponde, realmente, ao papel que o Brasil vem
desempenhando no concêrto das Nações e na
prática das relações internacionais. Diz a
Declaração Conjunta dos Presidentes do Brasil e do
Paraguai:
(Lê.)
"O Presidente da República Federativa do
Brasil, General-de-Exército Emílio Garrastazu
Médici, e o Presidente da República do Paraguai,
General-de-Exército Don Alfredo Stroessner,
reunidos no dia 7 de julho de 1971 nas cidades de
Bela Vista (Brasil) e de Bella Vista (Paraguai), a
fim de inaugurar a Ponte Internacional sôbre o Rio
Apa;
Conscientes do significado desta obra no
comum esfôrço para a integração física entre os
dois países, que têm na Ponte da Amizade e na
Rodovia do Atlântico seus marcos basilares;
Considerando que a Ponte ora inaugurada
não só representa a execução do "Acôrdo
Brasileiro-Paraguaio para a construção de uma
Ponte Internacional sôbre o Rio Apa e Ligação
Rodoviária",
como
constitui
uma
nova
demonstração efetiva do espírito de leal cooperação
e fraternal solidariedade que inspira as relações
brasileiro-paraguaias;
Persuadidos de que empreendimentos desta
natureza simbolizam a determinação inquebrantável
de ambos os países, de conjugar recursos e
esforços para alcançar o desenvolvimento
econômico e o bem-estar de seus povos;
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Declaram:
I – Que ratificam os conceitos e propósitos
que, em nome de seus Governos, expressaram os
Chanceleres da República Federativa do Brasil e da
República do Paraguai, na Declaração Conjunta
firmada em Assunção, no dia 5 de maio de 1971;
II – Que, ao efetuar um intercâmbio de pontos
de vista sôbre a atualidade política mundial e
regional, coincidiram nos princípios fundamentais
que regem o comportamento internacional do Brasil
e do Paraguai, tais como: igualdade jurídica dos
Estados; cooperação fraterna entre os povos;
repúdio à divisão do mundo em zonas de influência;
reconhecimento da paz e concórdia como fatôres
essenciais do progresso; solidariedade para o
desenvolvimento
comum;
eliminação
das
desigualdades econômicas, culturais e científicas
entre nações; distribuição equitativas dos frutos do
trabalho internacional; autodeterminação dos povos;
não intervenção nos assuntos internos de cada
Estado e solução pacífica das controvérsias; respeito
aos direitos fundamentais da pessoa humana e
condenação de tôdas as modalidades de violência.
que contra êles atentem; rejeição de qualquer forma
de pressão econômica entre nações;
III – Que, ao analisarem as fraternais
relações existentes entre ambos países, tomaram
conhecimento: A) das tarefas realizadas e dos
trabalhos projetados para o futuro pela "Comissão
Mista
de
Limites
e
Caracterização
da
Fronteira Brasil–Paraguai", com base na Ata
da XXVI Conferência da mesma Comissão;
B) dos assuntos que principalmente interessam à

cooperação econômica entre o Brasil e o Paraguai,
como: o relativo à colaboração brasileira para a
projetada rodovia Encarnación–Pôrto Presidente
Stroessner, nos têrmos do Acôrdo assinado em
Assunção, no mesmo dia 5 de maio último; ao
melhoramento das condições de navegação do Rio
Paraguai entre Assunção e Corumbá; à disposição
de "ambos os Governos de assegurar a realização
dos estudos, ora em curso, e aproveitamento
hidrelétrico do trecho do Rio Paraná, desde e
inclusive Sete Quedas ou Salto Guaíra até à foz do
Rio Iguaçu; à cooperação na construção da ponte
sôbre o Rio Paraguai, na estrada Transchaco; à
conjunção de esforços para o incremento do
intercâmbio comercial e complementação industrial;
IV – Que reafirmam o alto espírito construtivo
das fraternais relações que unem o Brasil e o
Paraguai, e sua fé na crescente aprorumbá; a
disposição de "ambos dos destinos de progresso e
felicidade de ambos, assim como da comunidade
americana de que são parte indissolúvel."
Sr. Presidente, êstes princípios, anunciados na
"Declaração de Bella Vista", definem perfeitamente o
rumo da política internacional brasileira. Havemos de
bater-nos sempre para que sejam observados,
seguidos e respeitados. O Brasil respeita as outras
nações, respeita-as como potências que são, mas
também o Brasil exige respeito às suas decisões e
não admite qualquer qualidade de pressão que sôbre
êle se queira exercer.
Sr. Presidente, após a realização dessa
reunião e a assinatura de "Declaração" tão importante,
tive oportunidade de trocar idéias com figuras
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eminentes do Paraguai, entre elas o General Marcial
Samaniego, Ministro de Obras Públicas, homem que
vem realizando trabalho realmente admirável na sua
Pasta, no seu Ministério.
Ouvi dos paraguaios que naquele momento
me cercavam fraternalmente apêlo no sentido de que
lançasse eu, da tribuna do Senado, – e esperam êles
haverá de germinar futuramente – a idéia da
construção de uma outra ponte, esta sôbre o Rio
Paraguai, logo abaixo do Salto de Sete Quedas. É
local favorável à construção, porque o Rio Paraná,
acima de Sete Quedas, na ponta da Ilha do Boi, tem
4.000 metros de largura, e, após a garganta em que
se precipita, tem a largura de 100 metros, embora
com grande profundidade.
Já houve a construção de uma ponte em Foz
do Iguaçu, a Ponte Presidente Stroessner, ou,
melhor chamada, a "Ponte da Amizade", que
possibilita o tráfego de Assunção a Paranaguá.
Os paraguaios lembraram a conveniência da
construção da nova ponte: ficará logo abaixo de Sete
Quedas; possibilitará o entrosamento de uma área
muito rica do Sul do Paraguai com a do Norte do
Paraná; e, finalmente, abrirá uma nova via de
comunicação da República mediterrânea com o
Atlântico.
Deixo a idéia aqui, no Senado, Sr. Presidente,
confiante de que mais tarde, mais para adiante, ela
será tomada em mãos pela nossa diplomacia e com
a mesma habilidade com que foi conduzido o
problema da construção da ponte do Rio Apa,
habilidade que ficamos a dever ao atual
Ministro do Exterior, Embaixador Mário Gibson
Barboza e, com o mesmo espírito de cooperação
entre os povos, com o mesmo sentido patriótico se
possa estudar um convênio, através do qual seja

construída a ponte, logo abaixo de Sete Quedas. Sr.
Presidente, nessas conversações havidas em Bella
Vista paraguaia entre os dois Presidentes, também
foi examinado o problema do aproveitamento da
potência hidrelétrica de Sete Quedas. Êste é
problema de vital importância para o Brasil, para o
Paraguai e, possìvelmente, até para determinadas
regiões da vizinha Argentina.
Se aproveitada na sua integridade, Sete
Quedas será a maior usina hidrelétrica do mundo.
Sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, sabem os nobres Srs.
Senadores, que a maior hidrelétrica do mundo está
na Rússia, com uma capacidade de sete milhões de
quilowatts. A potência de Sete Quedas permitirá a
construção de uma hidrelétrica com a capacidade de
quinze milhões de quilowatts. O assunto está na
cogitação do nosso Govêrno, está na cogitação do
Govêrno paraguaio e, mais do que na cogitação, já
está nos entendimentos que os Governos vêm
trocando entre si, a fim de que possamos ter
bastante, suficiente energia elétrica para assegurar o
desenvolvimento dos nossos grandes parques
industriais do Sul do País.
Êste, Sr. Presidente, é problema para a
mocidade brasileira, essa mocidade que muitas
vêzes se sente frustrada, porque não tem podido
colaborar na solução dos problemas nacionais. Essa
mocidade está começando, está abrindo os olhos
para o mundo, e vai encontrar problemas da maior
gravidade, e certamente os solucionará. Um dêles é
êste, que não caberá mais à nossa geração,
infelizmente, e, sim, aos moços. Caberá aos moços
tomarem a si o exame e o estudo dêsses problemas
e darem ao Brasil, através da solução mais
conveniente, a contribuição da sua inteligência, da
sua cultura, do seu valor e do seu patriotismo.
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Sr. Presidente, com estas palavras, e lida a
declaração, para que conste dos Anais, encerro
minhas considerações, afirmando que ontem foi um
dia de grande emoção cívica para mim, como
também para todos que se lá encontravam, quer
brasileiros, quer paraguaios.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Ouço
com a maior atenção o discurso de V. Ex.ª. Ontem,
tive oportunidade de falar sôbre a importância da
inauguração dessa ponte. Também comungamos
dessa alegria. Estamos com o coração em festa por
mais êsse evento, que não só demonstra o interêsse
que o Govêrno tem em levar o Brasil para frente, na
trajetória do desenvolvimento, mas também é um
passo a mais no entrelaçamento dêsses dois povos
– brasileiros e paraguaios. V. Ex.ª sabe que nasci no
Estado de Mato Grosso...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muita honra
para nós, mato-grossenses.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Muito obrigado a
V. Ex.ª. V. Ex.ª é muito generoso. Vivi muito perto
dos paraguaios. Na cidade de Corumbá,
onde nasci, na cidade de Campo Grande, onde me
criei, é grande o número de paraguaios; êles
vivem irmanados conosco, entrelaçados nos
corações. Muitas famílias brasileiras vêm dessa
conjugação de corações, muitas famílias surgem
do encontro, do casamento entre brasileiros e
paraguaios. Temos, nos paraguaios, amigos
sinceros, como êles têm, nos brasileiros, amigos
sinceros e leais. Essa ponte, portanto, é mais
uma aproximação, é um braço estendido entre o
Paraguai e o Brasil, para essa confraternização,
além de ser também um entendimento de reflexos
importantes para a política latino-americana. A

idéia de V. Ex.ª, lançando, pugnando, pedindo que
se construa uma ponte sôbre o Rio Paraná, é mais
uma união, mais uma artéria para ligar Paraguai e
Brasil. Mas o importante sôbre o aproveitamento do
Salto das 7 Quedas é que, além de construirmos a
maior emprêsa hidrelétrica do mundo, vamos abrir
um campo muito vasto para aplicação ao trabalho
para a nossa mocidade, como V. Ex.ª disse muito
bem. Há poucos dias, eu dirigia apêlo para que as
emprêsas particulares e as oficiais ampliem seus
campos de ação para os estudantes, sobretudo
aquêles que são eletrotécnicos, os que se dedicam à
engenharia elétrica. Algumas emprêsas oficiais dão
essa oportunidade, mas as particulares fecham suas
portas. Mas essa iniciativa que V. Ex.ª, com muita
propriedade, neste momento memorável, propõe, é
do maior interêsse para o desenvolvimento da
cultura dessa mocidade e para criar novos campos
em favor dos que se dedicam à eletricidade. De
modo que eu não só me congratulo com V. Ex.ª, pela
notícia que nos traz, pelo evento de ontem, como
também pela proposta que acaba de fazer, da maior
importância. Pode contar, sem dúvida, com o apoio
do MDB.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou grato e
muito honrado com o aparte do meu jovem
conterrâneo e velho amigo Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Com muita
honra para mim.
O SR. FILINTO MÜLLER: – S. Ex.ª, matogrossense como eu, teve oportunidade, muitas vêzes, de
conviver com as populações bolivianas e paraguaias. S.
Ex.ª é fronteiriço da Bolívia; eu sou um pouco afastado
da fronteira, mas também convivi com bolivianos e com
paraguaios, e posso afirmar que o sentimento de
fraternidade é muito profundo entre os nossos povos. E
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êsse sentimento de fraternidade nos dá a certeza de
que nós, da América Latina, constituiremos um
conjunto de nações unidas pela amizade, pela
compreensão e pelos interêsses comuns, para
trabalhar pelo progresso e pelo bem da Humanidade.
Sr. Presidente, para finalizar, quero sòmente
acentuar que a ponte é uma obra da Revolução de
64; foi o Embaixador Mário Gibson Alves Barboza
que negociou, em Assunção, a construção da ponte
sôbre o Rio Apa. Os homens da Revolução, os
Governos da Revolução tomaram a iniciativa da
construção dessa ponte, e o Presidente Médici, uma
das mais altas figuras do Brasil, que vem atendendo,
satisfatòriamente, a todos os anseios do povo
brasileiro, deve ter ficado imensamente satisfeito,
ontem, ao poder inaugurar essa ponte e estreitar nos
braços, afetuosamente, o Presidente Alfredo
Stroessner, do Paraguai.
Essas obras, Sr. Presidente, são as que
ficam. As palavras voam, mas as obras ficam,
para atestar tudo que vem sendo feito em bem do
Brasil.
Quero ainda lembrar que, em 1950, como
Senador, tive oportunidade de ocupar a tribuna
do Senado para dirigir apêlo às autoridades
brasileiras no sentido de que se estudasse a
construção da ponte sôbre o Rio Apa. E, ontem,
tive a satisfação de assistir à sua inauguração.
Hoje, lanço outro apêlo: que se examine a
possibilidade da construção da ponte sôbre o Rio
Paraná, abaixo de Sete Quedas, ou de "Guairá",
como dizem os paraguaios. Confio em que,
futuramente, essa ponte seja construída. Não
espero, porém, assistir à sua inauguração,
porque essa obra, como disse, é dos moços, dos
jovens, daqueles que vão levar o Brasil muito
além, na senda do progresso e da felicidade do
povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)

O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra, como Líder, o Sr. Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (como Líder da
Minoria.): – Sr. Presidente, eu desejaria apenas dar
a manifestação da nossa solidariedade às palavras
que aqui foram pronunciadas pelo eminente Líder da
Maioria.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato a V.
Ex.ª.
O SR. DANTON JOBIM: – A bancada do
MDB, sem dúvida, também se enche de alegria,
como disse, em palavras muito expressivas, o nosso
eminente Companheiro, Benjamin Farah. E não
sòmente faço palavras da Liderança da nossa
Bancada as proferidas pelo Senador Benjamin
Farah, como ainda me congratulo com a Liderança
da Maioria pela iniciativa de fazer constar dos nossos
Anais êsse documento histórico, dentro do princípio
que aqui afirmamos de que todos os documentos
com alguma significação para o historiador do futuro
devem figurar nos nossos Anais.
Quero, pois, manifestar o inteiro acôrdo da
nossa Bancada e, ao mesmo tempo, quero também
fazer ligeira referência a uma expressão do Senador
Filinto Müller. Disse S. Ex.ª, com razão, que a ponte
sôbre o Rio Apa é obra da Revolução. Por ela foi
iniciada e por ela concluída.
Não devemos esquecer, entretanto, que o
mérito que a Revolução tem, sobretudo, terá sido o
de continuar aquela obra que já vem do passado,
aquela obra que foi magnìficamente iniciada pelo
Presidente Juscelino Kubitschek com a construção
da ponte sôbre o Rio Paraná – a Ponte da Amizade –
a que S. Ex.ª fêz referência.
Era só isto, Sr. Presidente, o que eu queria
dizer. (Muito bem! Palmas.)
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Comparecem mais os Senhores Senadores:
José Guiomard – Flávio Brito – José Lindoso –
José Esteves – Milton Trindade – José Sarney –
Fausto Castello-Branco – Petrônio Portella – Virgílio
Távora – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé
Freire – Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy
Carneiro – João Cleofas – Paulo Guerra – Teotônio
Vilela – Lourival Baptista – Milton Campos –
Carvalho Pinto – Emival Caiado – Fernando Corrêa –
Saldanha Derzi – Celso Ramos – Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Sr. Senador Wilson Gonçalves, Presidente da
Comissão Mista incumbida de dar parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 9/71 (CN), que fixa diretrizes e
bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras
providências, comunica aos Srs. Senadores que,
tendo em vista a realização de uma Sessão Conjunta
do Congresso Nacional às 21 horas de hoje, o prazo
para recebimento de emendas ao referido projeto
findará às 24 horas desta data.
Está encerrada a hora do Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
105, de 1971, do Senador Benedito Ferreira,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado do
discurso proferido em ,18-6-71 pelo Ministro dos
Transportes, Cel. Mário David Andreazza, na cidade de
Jaraguá, por ocasião da solenidade de inauguração de
mais um trecho da Belém–Brasília, tendo:
PARECER sob nº 171, de 1971, da Comissão:
– Diretora, favorável.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO PROFERIDO, EM 18-6-71, PELO
MINISTRO DOS TRANSPORTES, CEL. MÁRIO
DAVID ANDREAZZA, NA CIDADE DE JARAGUÁ,
POR
OCASIÃO
DA
SOLENIDADE
DE
INAUGURAÇÃO DE MAIS UM TRECHO DA BELÉM
– BRASÍLIA, QUE SE PUBLICA NOS TÊRMOS DO
REQUERIMENTO Nº 105, DE AUTORIA DO
SENADOR BENEDITO FERREIRA
Neste momento em que o asfalto alcança as
cidades de Jaraguá e Ceres, no trecho sul da
Belém–Brasília, transmite-me o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, General Emílio
Garrastazu Médici, a honrosa incumbência de
anunciar à Nação, em seu nome, decisão
governamental, no Setor dos Transportes, da maior
relevância para o desenvolvimento econômico e
social do País.
Reveste-se, ainda, tal decisão, de excepcional
importância para a integração da Amazônia às
demais regiões brasileiras e para a aceleração do
processo de efetiva ocupação e exploração do
imenso território virgem.
De fato, a conquista da Amazônia, sua
integração às diferentes regiões do País, sua
colonização e a incorporação de seus potenciais à
economia nacional é o grande desafio que o Brasil
deve enfrentar e vencer nesta década de 70.
E porque grande extensão de nossas
fronteiras se situa na região amazônica, esforços
adicionais são requeridos para execução dos
acessos àquelas divisas, visando não apenas ao
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efetivo domínio e ocupação de nossas terras, mas
também à articulação de nossa rêde de transportes
com as rêdes dos países sul-americanos vizinhos,
dando-se, assim, os passos iniciais indispensáveis à
consecução do elevado objetivo da integração latinoamericana.
Com êste entendimento é que, logo após o
início do terceiro Govêrno da Revolução Brasileira, o
Presidente Médici lançava, em fevereiro de 1970, o
Plano de Base de Integração da Amazônia, com o
objetivo de estimular a penetração e a fixação do
homem na região, através da ocupação coordenada
e racional do imenso território, definida em programa
integrado de colonização e desenvolvimento.
Como peça básica dêsse Plano, elegia-se a
Belém Brasília, visto como a grande estrada, pelas
respostas amplamente favoráveis que vinha dando
nos terrenos econômico, político e social,
correspondia amplamente às funções de integração
e de colonização, merecendo, por isso, prioridade
quanto à sua consolidação e ao melhoramento de
suas características técnicas, de modo a
transformar-se em estrada de permanente utilização.
Já
em
1968,
determinava-se
ao
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
a contratação, com escritórios especializados,
do estudo de viabilidade técnico-econômica para
a
definitiva
implantação
e
pavimentação
da Belém–Brasília. A análise desenvolvida
e os benefícios computados permitiram concluir,
já naquela época, sôbre a viabilidade do projeto e
recomendaram sua execução. Foi demonstrado
serem apenas os benefícios diretos decorrentes
dos trabalhos de pavimentação superiores
ao custo dos investimentos e encontrou-se
uma taxa interna de retôrno correspondente
a
21%,
nível
que
comprova,
inques-

tionàvelmente, a justificativa econômica do
empreendimento.
Como resultante dêstes estudos, já se obtém
do Banco Mundial um primeiro financiamento para o
asfaltamento do trecho entre Ceres e Porangatu, na
extensão de 240km, dentro da programação inicial
de pavimentação da rodovia em etapas anuais
sucessivas.
Além disso, notáveis melhoramentos foram
introduzidos na rodovia, tendo tido curso acelerado
os serviços de pavimentação dos trechos Anápolis–
Jaraguá, concluído ao final do ano, e Jaraguá–
Ceres, hoje, formalmente, entregue ao tráfego,
ambos dotados de todos os requisitos de moderna
via de transporte, abrindo amplas perspectivas para
o desenvolvimento de sua área de influência e
melhorando, sensìvelmente, o intercâmbio Norte–
Sul, através dó grande eixo rodoviário.
Na
Belém–Brasília,
contudo,
como
freqüentemente ocorre em outras áreas, as
previsões mais otimistas logo se deixam superar pela
vertiginosidade com que se desenvolve o País,
impondo ao Govêrno o acompanhamento rigoroso e
atento do processo de crescimento, de forma a
propiciar, no espaço e no tempo adequados, o
atendimento de novas necessidades ditadas pela
expansão econômica.
No
caso
presente,
vem
o
Govêrno
acompanhando o fenômeno da urbanização crescente
que se observa em tôdas as localidades ao longo da
rodovia, bem como o incremento marcante da produção
industrial e do movimento comercial de sua faixa de
influência, com o advento de um espontâneo e
promissor processo de colonização de enorme região,
antes econômicamente marginalizada.
Basta citar que a atual população
na
área
de
influência
da
estrada,
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com exclusão de Belém e de Anápolis, já ultrapassa
2 milhões de habitantes e que um expressivo número
de 120 núcleos urbanos já se distribui ao longo da
rodovia. O rebanho bovino já alcança hoje, na região,
5 milhões de reses e a produção agrícola, constituída
mormente por cereais e algodão, foi superior a 5
milhões de sacas, na safra 69/70. A média de tráfego
no trecho Anápolis–Ceres–Uruaçu varia entre 700 e
1.000 veículos por dia; entre Uruaçu, Porangatu e
Gurupi esta média supera 400 veículos por dia e no
restante da rodovia o tráfego médio diário já é
superior a 300 veículos. A composição dêste tráfego
apresenta 80 a 85% de veículos pesados
(caminhões e ônibus) e apenas 15 a 20% de
veículos leves. O processo de desenvolvimento
econômico na área beneficiada pela Belém–Brasília
se desenvolve com tal intensidade que nada menos
de 2.300 km de estradas rurais, alimentadoras da
estrada tronco, estão sendo implantadas para o
escoamento de sua produção.
À vista dêstes elementos, e justamente porque
tôda a Nação se sente engajada no esfôrço hercúleo
de ocupar, povoar e explorar a Amazônia;
justamente porque a Belém–Brasília se constitui em
grande eixo de penetração do Sul para o Norte e de
articulação com tôda a malha de estradas e rios
navegáveis da Amazônia; justamente porque ao seu
redor se instaura em larga escala o processo de
ocupação da terra e de sua exploração econômica,
surgindo a cada momento novos acampamentos,
aldeias, vilas e cidades; despontando campos
imensos para o desenvolvimento da pecuária;
florescendo a cultura de cereais, com perspectivas
altamente promissoras; por tudo quanto a
Belém–Brasília já representou e continua a
representar, cada dia mais intensamente, no con-

texto da integração nacional e da ocupação da
Amazônia, é que o Excelentíssimo Senhor
Presidente
da
República
–
sob
a
alta
responsabilidade de corresponder aos anseios de
trabalho e de construção de que se acha imbuída a
Nação e com plena consciência do extraordinário
potencial econômico de nosso país – decidiu
determinar a execução completa, ainda no seu
Govêrno, do gigantesco projeto de asfaltamento de
tôda a Belém–Brasília, de tal modo que, convertidos
centenas de quilômetros em indormido e dinâmico
canteiro de obras, tenhamos a grande estrada
inteiramente pavimentada logo mais no final de 1973.
Os próximos seis meses serão utilizados para
complementação de estudos e projetos existentes e
para rigorosa seleção das empresas construtoras,
através concorrência pública. Os anos de 1972 e
1973 serão dedicados ao trabalho de asfaltamento
total de 1.750 km da grande artéria rodoviária.
Serão efetivamente dois anos e meio de
intensa jornada de labor em pleno interior da Pátria,
na execução do excepcional projeto rodoviário, em
que estarão mobilizados milhares de brasileiros de
todos os rincões e em tôdas as especialidades, do
que
resultará
gigantesca
concentração
de
equipamentos, em histórico período de trabalho, de
suor e de fé.
Consciente da função integradora que a
rodovia
desempenha,
determina,
assim,
o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República seja
acrescentado o projeto de pavimentação da Belém–
Brasília aos amplamente conhecidos esforços que o
seu Govêrno empreende, com as construções da
Transamazônica e da Cuiabá–Santarém, no sentido
da efetiva integração da Amazônia no complexo
econômico e social do País.
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Já se podendo prever para fins de 1973 a
conclusão dêstes projetos, teremos em poucos
anos a Amazônia entrecortada de rodovias
básicas, vinculadas aos seus rios navegáveis,
desempenhando a redentora tarefa da conquista
e ocupação do imenso vazio brasileiro.
E já se elaboram no Ministério dos
Transportes projetos e pesquisas adicionais com
vistas a outras artérias que cortarão a Amazônia
– novas artérias que se planejam hoje para serem
abertas em futuro próximo –, a exemplo dos
estudos relativos à Perimetral Norte, que,
partindo do Amapá, cortará os afluentes
setentrionais do Rio Amazonas, até encontrar a
fronteira da Colômbia e relativos a outras grandes
ligações pioneiras, que, partindo de Manaus e de
Cruzeiro do Sul, se destinarão, também, a
interceptar a fronteira daquele país.
Ao implantar e pavimentar estradas, ao
erguer barragens, ao construir aceleradamente
escolas,
universidades
e
hospitais,
ao
desenvolver vertiginosamente as comunicações,
ao abrir ao povo sedento de trabalho e de
construção imensas áreas virgens e férteis, ao
explorar racional e intensivamente suas ilimitadas
riquezas minerais; ao definir com clareza e
defender com firmeza os supremos interêsses
nacionais, no mar como em terra, cumpre o povo
brasileiro a sua inarredável vocação para o
progresso, para a integração, para a amizade e
para o respeito, oferecendo ao mundo o
extraordinário exemplo de um povo que decide
construir, aqui e agora, em pleno trópico, rica e
vigorosa civilização, fundada nos princípios
eternos e invioláveis concernentes à vida, à
liberdade, à segurança e à prosperidade.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 1971 (nº 2.342-B/70, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
reestrutura o Serviço de Assistência Religiosa nas
Fôrças Armadas, considera em extinção os atuais
Quadros de Efetivos de Capelães Militares, e dá outras
providências, tendo:
PARECER sob nº 193, de 1971, da Comissão:
– de Segurança Nacional, favorável com emenda
que oferece de nº 1-CSN.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 127, DE 1971
Nos têrmos do art. 311, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 1971, que reestrutura o Serviço
de Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas, considera
em extinção os atuais Quadros de Efetivos de Capelães
Militares, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1971. Ruy
Santos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – Em
votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela
retornar na data fixada.
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Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 3, de 1965 (nº 196-A/64, na Câmara dos
Deputados), que mantém o ato do Tribunal de Contas da
União que negou registro ao contrato celebrado, em 18
de dezembro de 1951, entre o Departamento de
Administração do Ministério da Agricultura e a Firma S.
Manela & Cia. Ltda., para execução de obras na Escola
Agro-Técnica "Visconde da Graça", em Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 164, 165 e
166, de 1971, das Comissões:
– de Constituição e Justiça;
– de Agricultura; e
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 1965
(Nº 196-A, de 1964 na origem)
Mantém o ato do Tribunal de Contas da União
que negou registro ao contrato celebrado, em 18 de
dezembro de 1951, entre o Departamento de
Administração do Ministério da Agricultura e a firma S.
Maneia & Cia. Ltda., para execução de obras na Escola
Agro-técnica "Visconde da Graça", em Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É mantido o ato do
Tribunal de Contas da União que negou

registro ao contrato celebrado, em 18 de
dezembro de 1951, entre o Departamento de
Administração do Ministério da Agricultura e a
firma S. Manela & Cia. Ltda., para execução de
obras na Escola Agrotécnica "Visconde da
Graça", em Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Benedito
Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, por uma feliz coincidência, quando
trago ao debate nesta Casa o problema da
instrução, do ensino e da educação no Brasil,
recebemos, aqui, nesta tarde, a Comissão de
Acadêmicos de Direito de São Paulo, composta
pelos Acadêmicos Antônio Carlos Ferreira,
Alberto Corazza, Bayard Umbuzeiro Filho,
Marcílio
Augusto,
José
Paulo
Piccolotto
Nacaratto, João Mendes Júnior e Antonino Luiz
de Oliveira Júnior, representando todos os seus
colegas de Direito do País, em apoio ao projeto
do Senador Vascôncelos Torres, que estabelece
o estágio obrigatório, abolindo de vez o exame da
Ordem dos Advogados.
Ora, Sr. Presidente, a postulação dos
acadêmicos de direito do Brasil, considerando
que todos os cursos do Brasil, de modo
especial na área do Ensino Superior, estão
sujeitos
à
fiscalização
rigorosa
por
parte do Govêrno, e considerando que em
nenhuma das outras áreas existe êsse teste, –
nem mesmo para o ensino médico, em cuja
profissão não têm os pacientes os recursos da
segunda e terceira instância, quando são
cometidos erros – estão êles sujeitos a êsse
curso, a êsse teste, a êsse exame de suficiên-
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cia estabelecido na nossa legislação para os
advogados.
No caso, Sr. Presidente, entendo, de minha
parte, como legítima a aspiração dos acadêmicos, e
a êles os nossos cumprimentos. Nossos
cumprimentos pela presença, pelo incentivo que nos
trazem, e estejam êles certos de que, dentro das
nossas limitações, envidaremos todos os esforços
para que esta Casa possa, de fato, dar aquilo que de
melhor, aquilo que de fato consulta os interêsses da
extraordinária classe dos médicos da alma.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Entendo que
o projeto, ou, melhor dizendo, o espírito e o
objetivo do Projeto Vasconcelos Torres merecem
o nosso aprêço e devem merecer, também, e
acredito que isso ocorrerá, a acolhida do Poder
Executivo. A instituição do Exame de Ordem – a
êsse respeito tenho opinião formada – é uma
excrescência e que envolve sentido condenável
ou menos lícito. É uma censura injuriosa que se
lança ao próprio Govêrno Federal. Explico
porquê. Para se colocar em funcionamento um
estabelecimento
de
ensino
superior,
há
necessidade de autorização baixada por decreto
do Presidente da República, após julgamento
rigoroso do Conselho Federal de Educação.
Nessa oportunidade os currículos dos professôres
são
examinados
meticulosamente.
Se
o
educandário é público, aí existe a presença
permanente do Govêrno, através da nomeação
do Diretor por êle escolhido. Se particular,
seu funcionamento é fiscalizado pelo Ministério
da Educação e Cultura. Por que, então,
exigir-se o Exame de Ordem? Por quê? Além do
caráter de injuriosa excrescência, há também o

sentido discriminatório, igualmente condenável: não
se exige isso para as outras profissões. Argumentase que algumas escolas oferecem ensino altamente
deficitário. Mas tal é uma exceção e é um problema
de fiscalização, que pode ser enfrentado com
medidas e providências específicas. A maioria
esmagadora,
a
quase
totalidade
dos
estabelecimentos do gênero, desenvolve suas
atividades normalmente. Cuide-se e vigie-se a
minoria, se existe, e trate-se com dignidade a
maioria. Queremos, porém, ressalvar que não
achamos de todo desarrazoada a influência ou a
participação verificadora da Ordem na liberação dos
bacharéis para o exercício profissional, pois se trata
de um órgão a que está incumbido o policiamento da
profissão e nada impede que êsse policiamento seja
preventivo. Deve-se, porém, conciliar o direito do
aluno com a conveniência social. Tal conciliação
poderá ser alcançada por outro processo, como por
exemplo, a Ordem designar um advogado de sua
confiança para acompanhar e fiscalizar as aulas e as
práticas do estágio profissional nas próprias escolas.
É o que propomos; evita-se, assim, a prevalência de
um sistema estranho e condenável, pela qual as
Seções Regionais da Ordem dos Advogados do
Brasil se erigem em verdadeiras instâncias
judiciárias – advogados julgando quem quer ser
advogado – e cujas decisões são irrecorríveis. A
prevalecer essa excrescência, melhor seria o
Govêrno Federal despojar-se da prerrogativa de
fiscalizar os estabelecimentos de ensino de Direito e
transferir essa tarefa à Ordem dos Advogados,
livrando-se o Govêrno da pecha de fiscal inidôneo ou
incapaz.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Muito
agradecido, e ninguém melhor do que V. Ex.ª,
como um experimentado professor de Direito e
profissional que realmente exercita essa hon-
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rada profissão, para dizer da importância, da
relevância e da legitimidade daquilo que buscam
aqui os acadêmicos de Direito do Brasil.
(Lendo.)
Senhor Presidente, Senhores Senadores, vive,
o Congresso Nacional, nos dias que correm, o fato
mais importante desta Legislatura, quiçá de sua
existência passada e futura, quando examina e
aperfeiçoa o instrumento legal, o veículo que irá
formar e conduzir os nossos sucessores, instruir e
preparar os herdeiros de nossa Pátria, a Mensagem
nº 55/71 do Poder Executivo, que fixa novas
diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus.
A transcendental importância que reveste o
assunto em tôdas as latitudes da terra, e
especialmente nos países em desenvolvimento,
como soe ser o Brasil, nesta era da tecnologia e da
cibernética, é tal que dispensa maiores comentários.
E tanto é que, o próprio Presidente Médici, na sua
Mensagem de encaminhamento do anteprojeto com
a sua justificativa, faz ressalvas quanto ao mérito,
quanto aos esforços que vêm sendo cometidos no
País através dos anos, para chegarmos ao estágio
em que nos encontramos no setor. Lembrou Sua
Excelência, com muita propriedade, o esfôrço da
iniciativa particular e dos legisladores brasileiros,
que, atentos ao problema, vêm, através de leis
comuns ou emendas constitucionais, diligenciando e
buscando os meios de dar ao Brasil uma instrução
cultural à altura dos nossos anseios de
desenvolvimento.
Lembrou e reivindicou legìtimamente para os
Governos Revolucionários a primazia nos sucessos
inegáveis que vimos experimentando nos últimos
anos, isto na razão do caráter prioritário que se deu
ao ensino, a partir de 1964. Na verdade, por diver-

sas circunstâncias, especialmente pela demagogia,
por culpa da politicagem, o estabelecido pelos
constituintes do passado só veio a ser levado a sério
de poucos anos para cá.
Senhor Presidente, neste aspecto devemos
render honras e glórias aos que nos antecederam no
Legislativo, haja vista a Constituição de 1946, onde
vamos encontrar, com ligeiras modificações
redacionais, todos os dispositivos que embasam
ainda hoje a reforma que agora empreendemos.
Quero e devo ressaltar aqui que os nossos
antecessores, de certa forma, andaram na nossa
frente, isto é, entenderam melhor, valorizaram mais o
ensino religioso, procuraram aliar a Educação à
instrução, quando redigiram o item V do artigo 168
da Constituição de 1946. Diz o item V do art. 168: "O
ensino religioso constitui disciplina dos horários das
escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será
ministrado de acôrdo com a confissão religiosa do
aluno, manifestada por êle, se fôr capaz, ou pelo seu
representante legal ou responsável". Note-se que,
embora facultativamente, a disciplina religiosa era
prevista de acôrdo com a religião de cada um, e – o
mais importante – abrangia a todos os graus de
ensino.
Atualmente, tanto na Constituição de 1967,
como na Emenda Constitucional nº 1, de 1969, o que
se verifica a respeito é o que diz o item V do § 3º do
artigo 176: "O ensino religioso, de matrícula
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais
das escolas oficiais de grau primário e médio". (Mais
adiante voltarei a êste ponto.)
Ainda na Constituição de 1946 vamos
encontrar mais um eloqüente demonstrativo
da grande preocupação do constituinte; trata-se
do artigo 169, que fixava para a União um
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dispêndio nunca inferior a 10% da receita e já
estabelecia a obrigatoriedade de 20% para os
Estados e Municípios, para seus gastos com o
ensino em suas áreas. Do exame que procedi, como
leigo, na justificativa elaborada pelo mais que
brilhante Ministro, Senador Jarbas Passarinho, e no
texto do projeto, pude constatar, graças a Deus, uma
constante: a despreocupação de cortejar e bajular,
tão ao gôsto do passado, que, inegàvelmente, pôs a
perder quase que totalmente os esforços legislativos,
as nossas tradições democráticas e cristãs, arrastou,
contaminou e apodreceu o ensino e o Ministério da
Educação, ao ponto que fomos encontrá-los em
1964.
Corajosamente diz o Ministro Jarbas
Passarinho:
"Não
há
porque
enganarmos,
pretendendo que desde já, em todos os pontos do
território nacional, se entre a praticar artificialmente a
mesma escolarização ante o argumento, decerto
válido, de que devemos ser todos iguais. Em têrmos
de escola, a dura verdade é que devemos sê-lo, mas
ainda não o conseguimos", e prossegue o ilustrado
Ministro: "O desafio é duplo. De um lado, modernizar
a Educação em todos os aspectos – em seus fins,
em seu conteúdo, em seus métodos, em sua
inspiração geral, dela fazendo para os cidadãos um
instrumento eficaz em busca da felicidade e, para a
Nação, um real fator de trabalho, de paz, de
progresso. De outra parte, proporcioná-la assim
melhor a um número cada vez maior de brasileiros –
a todos num estágio básico de estudos comuns, que
se amplie – como requisito para sua verdadeira
inserção na comunidade nacional".
Senhor Presidente, estou animado, cada vez
mais, ao entendimento de que, com ligeiros retoques
no Congresso Nacional, o projeto do Executi-

vo irá resolver de fato o problema do ensino no
Brasil. O projeto, amadurecido e burilado que foi,
examinado por todos os Conselhos regionais e
autoridades especializadas no ramo, traz em seu
bôjo, além de conservar o que ainda é atual na
legislação, uma série de inovações válidas.
Destacando-se, como as mais importantes, o melhor
aproveitamento dos recursos existentes, evitando o
paralelismo, integrando o ensino primário e médio de
maneira a qualificar profissionalmente a nossa
juventude no momento que ela pode ser incorporada
à fôrça-trabalho, sem impedir, com isso, aos mais
aptos, o acesso ao ensino superior. Evitando ainda
com esta medida o doloroso quadro atual, quando o
ensino médio puramente acadêmico-liceano, prepara
4,5 milhões de jovens para disputarem 400 e poucas
mil vagas nas Universidades, uma verdadeira
"fábrica"
de
desajustados
sociais,
que
intelectualizados, nada sabem produzir, pois nada
lhes ensinamos, enquanto o País padece de grande
falta de técnicos de nível médio.
O artigo 45 do Projeto estabelece amparo
financeiro e técnico aos estabelecimentos de ensino
particular que mantiverem o ensino na forma exigida,
e se revelarem mais econômicos ao Poder Público,
vale
dizer,
o
Executivo
inteligentemente
restabelecerá condições para a sobrevivência do
ensino particular, que tantos e relevantes serviços
vem prestando ao País e que vinha fenecendo com
sérios prejuízos para a instrução e para a Educação.
Em Goiás, por exemplo, instituições
antigas, como os colégios católicos de Silvânia e
o
Ateneu
D.
Bosco,
de
Goiânia,
o
Samuel Gramham Presbiteriano, de Jataí, e a
Fundação do Menor Aprendiz, mantida pela
Maçonaria, vêm subsistindo com grandes dificul-
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dades, em virtude da ausência governamental. A
FAMA, de modo especial, que ensina, profissionaliza
e educa em regime gratuito, inclusive internato, já
que abriga exclusivamente menores abandonados, já
devolveu à sociedade, durante os longos e profícuos
anos de sua existência, milhares de jovens aptos a
contribuírem com o desenvolvimento do País, sem
que nenhum dos dali saídos viessem a delinqüir ou
se envolvessem com o crime.
Na verdade, é ponto pacífico entre os
estudiosos que a instrução prepara o profissional, o
técnico, o doutor, e que a Educação prepara o
cidadão, o patriota, o indivíduo, e êste tipo de
consórcio instrução-educação só é observado nas
instituições geridas por aquêles que exercitam o
Evangelho.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com muito
prazer.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Desculpe V.
Ex.ª se volto um pouco às considerações que V. Ex.ª
vinha fazendo, anteriormente, sôbre a parte que diz
respeito ao ensino público, porque V. Ex.ª já está na
ajuda ao ensino particular. Há, realmente, no projeto,
muita coisa boa, e êle todo representa um avanço
porque constitui uma reforma global do ensino,
adaptando essa reforma às circunstâncias atuais e
ao momento presente. Mas há qualquer coisa, no
meu entender, que está um pouco – vamos dizer –
falha no projeto, e particularmente no que diz
respeito a essa fase de transição. V. Ex.ª sabe que
há, pelo País afora, o ensino sob o domínio do
Estado pròpriamente dito, e há o ensino sob o
domínio do Município, ou seja, há inúmeras escolas
mantidas pelas Prefeituras Municipais. Essas
escolas, em geral, são regidas por professôras
leigas, sem diplomas. O projeto não diz, e não se

sabe como vão ficar essas professôras leigas que
estão exercendo o magistério como se formadas
fôssem. Fala-se aí num curso de aperfeiçoamento,
fala-se numa seleção. Mas, não sei como, amanhã, o
Município possa cumprir sua missão, já com o ensino
desdobrado, ou melhor, uniformizado, constituindo
oito anos o primeiro grau, passando do primário para
o ginásio. Diz o projeto: os municípios terão que
despender, no mínimo, 20% do seu orçamento
tributário e pelo menos 20% dos chamados Fundos
que os municípios recebem, resultantes dos 5% do
Impôsto de Renda em educação e ensino. Mas, Srs.
Senadores, estamos assistindo, hoje, êsses
municípios sendo chamados à fala por que não estão
gastando a parte que deviam gastar, de acôrdo com
a legislação atual. Além do mais, não há o contrôle
absoluto, a não ser quando as prestações de contas
vêm para o Tribunal de Contas. Há outra exigência
no sentido de que o município deve pagar às
professôras, pelo menos, o salário-mínimo, ou...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – 80% do
salário-mínimo.
O SR. CLODOMIR MILLET: – ...80% do
salário-mínimo às professôras leigas. Vemos que,
infelizmente, por êste País afora, não tem sido
possível
o
cumprimento
dessa
disposição,
determinada pelo nobre Ministro da Educação, de
acôrdo com o próprio Tribunal de Contas da União.
Então, seria o caso, nesta hora, de o Estado
controlar o ensino em todos os limites do Estado e se
acabaria com o ensino municipal, à exceção das
capitais onde é possível. desenvolver-se ensino
próprio, porque há professôras que os municípios
podem designar para lecionar nas escolas e nos
grupos escolares unificados.
Então, seria o caso, vamos dizer,
de, em vez de se obrigar o município a
gastar um mínimo de 20% de seu or-
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çamento na educação, o Estado, que deve pagar a
contribuição do ICM, deduziria logo 20% para o
Fundo de Educação do Estado. E das quotas do
Fundo de Participação, 20% seriam diretamente
creditados à conta do Fundo de Educação do
Estado. E o Estado, obedecendo as diretrizes dos
seus conselhos estaduais de educação traçaria as
normas para todo o Estado, dirigindo o próprio
Estado o ensino no seu território. Conseguiríamos
fazer essa transição sem muitos tropeços. Dir-se-á: e
as professôras leigas, que ocupam lugares nos
municípios? Poder-se-ia aproveitar essas professôras
leigas no MOBRAL ou designando-as para ensinar
apenas o 1º e o 2º ano do curso. Basta fazer um curso
de aperfeiçoamento, selecionar as mais capazes,
dando a essas professôras a faculdade de ensinar
nos dois primeiros anos do curso. São sugestões que
poderiam ser aproveitadas, se fôsse o caso,
naturalmente com a redação que melhor conviesse ao
entendimento da matéria, para que tivéssemos
oportunidade, a curto prazo, de executar o que está
no Projeto de Lei nº 9, que vai se constituir na Lei de
Diretrizes e Bases do Ensino. Não sei se essas idéias
podem ser aceitas, não sei se se casam bem com o
mecanismo do projeto, mas, sei que quase 2/3 dos
municípios brasileiros não têm condições de executar
êsse programa, mantendo êles próprios o ensino sob
a sua direção. Seria salutar que a União e o Estado
tomassem conta de todo o ensino do País.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Nobre
Senador Clodomir Millet, não posso concordar com V.
Ex.ª, porque sou municipalista. Não posso conceber,
quando já é ponto pacífico, e todos nós aceitamos que
se deve fortalecer os Municípios para se fortalecer as
Unidades Federadas, e, por via de conseqüência, a
Federação; não vejo como passarmos recibo de

incapacidade total aos nossos gestores municipais,
que, mesmo tendo suas deficiências, estão êles mais
perto dos problemas, e portanto são mais sensíveis
às peculiaridades do meio.
Quero crer, que os Prefeitos, melhor do que
ninguém, dentro das suas limitações, e dos recursos
estabelecidos pelas suas próprias comunidades e
disponibilidades, mais e ainda melhor do que a
Administração superior – como é o caso do meu
Estado, em que existem municípios que distam da
Capital cêrca de 1.600 quilômetros – quero crer,
repito, que êsses Prefeitos mais bem assessorados,
orientados pelos mentores dêste País, farão bom uso
dêsses recursos e, com aquela técnica e tática
adotadas no meu Estado, estarão em condições de
fazer com que o dinheiro do pobre espiche, estique e
atenda ao máximo àquelas muitas necessidades que
tanto infelicitam a nossa gente.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Desculpe V.
Ex.ª, mas também sou municipalista, e apenas estou
querendo encontrar uma fórmula de se poder aplicar
a lei. V. Ex.ª sabe que, no seu Estado e no meu e em
outros, há municípios longínquos que não dispõem
nem de corpo docente, de professôras normalistas
formadas, nem dos elementos essenciais para
ministrarem o ensino dos primeiros anos nesse
regime.
O SR BENEDITO FERREIRA: – Mas a lei não
transfere. V. Ex.ª vai me permitir lembrá-lo de que a
lei
não
transfere
quantitativamente
a
responsabilidade, apenas estabelece o quantum a
ser aplicado nesse setor.
Mas, a lei não transfere para o município, que
seria obrigado a cuidar de tantos por cento da
população, ou que seria responsável pela
escolarização daquele quantitativo que ultrapassasse
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a sua capacidade de pagamento, ou aquêle mínimo
estabelecido dentro das limitações dos 20%
estabelecidos pelo próprio diploma legal.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Não. A lei
estabelece o mínimo que o município tem que
gastar.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Tem que
gastar 20%, mas não diz em momento algum que êle
é responsável pela educação.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Essas escolas
mantidas pelos municípios têm de desaparecer. Há
municípios que mantêm 50, 100...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Admito que
V. Ex.ª postule uma melhor adequação das escolas
municipais, que os prefeitos dimensionem melhor o
volume de alunos que são tomados sob sua
responsabilidade, e façam com que êsses alunos
não sejam conduzidos para as escolas estaduais e
federais existentes no município.
A verdade é que, se êrro houve em algumas
administrações, em se assoberbando, em se
buscando para a responsabilidade municipal maior
volume de alunos do que aquêle cuja capacidade de
pagamento o município permitia, essa é outra
história. Não é por isso que iremos inserir, numa lei
geral que traça diretrizes e normas, dispositivo que
liquide com a iniciativa dos municípios. Como disse e
continuo insistindo: ninguém melhor do que os
prefeitos para aplicar a lei.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Compreenda
V. Ex.ª o sentido do meu aparte. Dizia eu que
não sabia como poder incluir dispositivo que
resolvesse essa situação. Quero chamar a
atenção para o fato de que não é possível. Os
municípios acabam fechando as escolas, porque
não possuem os dois primeiros anos. Então,
nesse caso, teríamos que incluir um dispositivo

qualquer no projeto que reformulasse ou, pelo
menos, procurasse adaptar a situação às diretrizes
da lei, que se aproveitasse, inclusive, tôda a massa
de estudantes que estão nessas escolas mantidas
pelos municípios e que não terão condições de
continuar porque elas não podem adaptar-se, por
falta de elemento humano, falta de professôres
habilitados.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – É
observação válida, legítima.
O SR. CLODOMIR MILLET: – Esta a minha
observação, no sentido de que nossos municípios
não fôssem prejudicados. Os municípios não teriam
condições, nem capacidade para se ajustarem às
novas normas da Lei de Diretrizes e Bases.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradecido a
V. Ex.ª, nobre Senador Clodomir Millet.
(Retoma a leitura.)
A verdade é que a vigência do artigo 45, para
que atenda aos seus objetivos, exigirá do Ministério
da Educação uma fiscalização intensiva nos
estabelecimentos de ensino particular, para
acompanhar os gastos dos recursos oficiais a êles
entregues.
A fiscalização será imprescindível para que
não se consuma recursos públicos, para financiar
certos tipos de escolas que são verdadeiras
"arapucas" e que tantos males têm causado à
juventude estudiosa, prestando-se, ainda, a
fiscalização, para que cada vez mais os
estabelecimentos particulares, em geral, aprimorem
os seus métodos.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com prazer.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Estou
ouvindo o discurso de V. Ex.ª, um dos
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melhores que tem pronunciado nesta Casa, como
também ouvi, com muita atenção, os apartes
formulados pelo eminente Senador Clodomir Millet.
Em verdade, não era preciso que viesse em socorro
de V. Ex.ª, para esclarecer determinadas dúvidas.
Todavia, quer-me parecer que S. Ex.ª está numa
preocupação, eu não diria desnecessária, mas
extemporânea, porque, em verdade, o que a lei
estabelece é o que V. Ex.ª disse ainda há pouco:
estabelece diretrizes gerais e bases fundamentais
para implantação de nôvo sistema educacional. No
Estado do Senador Clodomir Millet, como no de V.
Ex.ª, e conseqüentemente no meu, sabemos que
mais de 60% dos municípios não possuem ginásio.
Portanto, o nôvo sistema educacional não vai atingir
aquela unificação que engloba hoje o chamado
ginásio e científico com o primário. Natural que, no
desdobramento da aplicação dessa nova legislação,
haver-se-á que estudar uma formulação para o
ensino municipal, ensino que, salvo exceções em
número muito limitado, só cuida especìficamente
daquilo que se chama hoje ensino primário, mas que,
na verdade, são meras escolas de alfabetização.
Naturalmente a preocupação de V. Ex.ª é encontrar,
de já, a solução para o problema. Tenho certeza que
novos projetos virão para estudo, para adequação
dessas diretrizes à realidade brasileira. V. Ex.ª terá
oportunidade, no momento exato, de resolver os
problemas do seu magnífico e extraordinário Estado,
o Maranhão. Também teremos a preocupação de
resolver inúmeros problemas de nosso Estado. O
pronunciamento de V. Ex.ª, Senador Benedito
Ferreira, ficará registrado como do mais alto sentido
e da maior importância para o momento em que
vivemos.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradecido
ao nobre colega.

(Retoma a leitura.)
Mais que inteligentemente, no artigo 63 do
projeto, busca o Poder Executivo a grande solução
para o êxodo escolar causado pelas crianças pobres
que não podem custear os gastos com livros, roupas
e calçados etc., e indo até ao amparo direto às
famílias dos mesmos, com o que poder-se-á falar no
Brasil em obrigatoriedade de escolarização e evitar
em muito a marginalização e o menor abandonado.
Senhor Presidente, anteriormente, comentei
sôbre as disposições das Constituições de 1946 e
1969, em que se tratou do ensino religioso, e
demonstrei que o constituinte anterior foi mais arguto
e não limitou o ensino religioso tão-sòmente ao
primário e ao médio, incluindo-o também no ensino
superior.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte? (Assentimento do orador.) Quando o nobre
Senador Clodomir Millet aparteou V. Ex.ª, eu
desejava dar-lhe também um aparte, e aquêle era o
momento oportuno. Por isto, me desculpo de só
agora dizer o que pretendia naquela ocasião. Não fiz
nenhuma emenda a êste projeto.
Em tese, entendo que é projeto muito bom.
Apenas parece-me que seus elaboradores se
esqueceram de um princípio normal de quem faz a
lei: a lei tem de ser redigida rigorosamente ao
alcance do homem comum. Há dispositivos de
redação meio embrulhados, e não permitem êsse
entendimento. Apesar da sua leitura ter-me deixado
essa impressão, não fiz nenhuma emenda. Declaro a
V. Ex.ª que defendo, de há muito, aquilo que Anísio
Teixeira chama de "municipalização do ensino
primário". A escola tem de ser da comunidade, como
a igreja, o clube de futebol e a sociedade recreativa o
são. O ideal para o êxito do ensino primário
é a municipalização. Os Estados devem firmar
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convênios com os Municípios, passando para o
Estado o ensino primário do Município. Êsse ensino
seria controlado, dirigido por uma espécie de
Conselho de Educação mirim, de que fariam parte o
Juiz de Direito, o Prefeito, o padre, o representante
de paz, assim por diante... Essa gente é quem tem,
de fato, maior interêsse no desenvolvimento do
ensino local. Tomariam a si e levariam a sério a
realização do ensino. V. Ex.ª conhece o abuso das
professôras
que
se
licenciam,
às
vêzes
graciosamente, graciosamente por nossa conta, nós,
médicos, que facilitamos a licença, assim como de
outras que são requisitadas. Desta forma, V. Ex.ª
encontra municípios, principalmente os mais
distantes, sem titulares, que lá não aparecem. Com o
ensino primário municipalizado, a comunidade de fato
se interessaria pelo seu funcionamento. Se a
professôra não desejasse ficar, seria devolvida ao
Estado, e êste a aproveitaria onde quisesse. Ficariam
sòmente aquelas professôras que quisessem devotarse à escola. A escola seria da comunidade. É velha
idéia minha, esposando um princípio do Professor
Anisio Teixeira, grande educador. Sempre lutei por
ela. No Govêrno Juracy Magalhães, foi tentado
pioneiramente em dois ou três municípios. Houve
êxito. Depois foi desprezada, e não seguiu adiante.
Primeiramente o Estado deve começar em dois, três
ou quatro municípios, dentro de regiões econômicas,
para ver como funcionaria. Claro que sob a
fiscalização do Estado. Êste teria também
representante no Conselho, para ver se estaria
funcionando bem, de modo a dar o maior rendimento
à escola primária. V. Ex.ª me perdoe interromper o
seu discurso, para deixar nêle êsse meu pensamento.
O
SR.
BENEDITO
FERREIRA:
–
Mas,
Sr.
Presidente,
o
Senador
Ruy
Santos
traz
uma
informação
muito

grave. Êle, que é velho educador, experimentado
mestre parlamentar, cujas tradições, há que se
dizer, honram o Parlamento brasileiro. V. Ex.ª diz
que o projeto do Executivo não discrimina bem, não
elucida bem, mas aí está, nobre Senador Ruy
Santos, a nossa grande oportunidade, como
legisladores, como profissionais da feitura das leis;
aqui estamos nós para com o nosso esfôrço, com a
nossa contribuição, melhorarmos e trazermos ao
projeto, ao Executivo, o retoque tão próprio, tão
comum, que essa Casa de leis é capaz de dar a
tudo aquilo que lhe é remetido, tornando a
legislação assimilável ao entendimento da nossa
gente e lhe dando mesmo maior conteúdo e maior
exeqüibilidade.
O SR. RUY SANTOS: – Compreendo o que
diz V. Ex.ª. Em conversa com o Deputado Flexa
Ribeiro, que, como V. Ex.ª sabe, dirigiu, durante
dois anos, a UNESCO, o Deputado Flexa Ribeiro
encontrou essa mesma falha de redação no projeto.
Aliás, pedi a V. Ex.ª que apresentasse emendas,
que o nosso papel é melhorar o projeto e o projeto,
em si, é muito bom. Então, retiraremos dêle apenas
pequenas falhas que êle tem. Acredito, a vaidade
de quem o redigiu, ou de quem trabalhou nêle, não
iria ao ponto – mesmo porque são grandes
educadores – de querer evitar que se melhorasse a
redação. Admito que quem redige um projeto, quem
traça as linhas gerais do projeto, não desejará que
a linha dêsse projeto seja alterada. Até aí
compreendo, embora, muitas vêzes, o técnico se
fixe nos seus pontos de vista técnicos, esquecido
dos aspectos sociais do problema. Mas uma
questão de redação, de clareza, o homem do povo
entende, porque a lei não vai ser lida, interpretada,
compreendida só pelos doutos. Esta é lei que
tem de ser entendida por todo o mundo, co-

– 326 –
mo tôda lei. De modo que eu pedi ao Deputado Flexa
Ribeiro – não sei se V. Ex.ª fêz a emenda – que
melhorasse, se achasse que deveria melhorar, o
projeto, principalmente na sua redação, dando-lhe
clareza, pois acreditava em que tôdas as suas
emendas seriam aceitas pelo Relator e pela Comissão Mista.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, de minha parte, como leigo que sou, mas
como um pai preocupado e que acompanha de perto
o problema da instrução dos filhos, debrucei-me
sôbre a lei. Além das considerações que o texto
expende, daqui, elaborei algumas Emendas que
espero, embora não incorporadas ao Projeto,
possam, pelo menos, significar uma tentativa de
melhorar o esfôrço do Executivo.
Agradeço, penhoradamente, a participação
dos meus nobres Colegas neste discurso. Na
verdade, o assunto é palpitante e, talvez, o seu
aspecto mais sério a ser enfocado deverá ser tratado
pelo Poder Legislativo. Como disse no princípio de
minha fala, êle envolve os destinos – a instrução e a
formação – daqueles que nos vão suceder.
Mas, Sr. Presidente, eu vinha falando sôbre o
ensino religioso e (lendo) os menos atentos hão de
indagar o porque desta minha preocupação em
valorizar o ensino religioso e reclamar a sua
extensão a todos os graus de ensino.
Respondo, Senhor Presidente:
Em primeiro lugar, devem ter percebido
Vossas Excelências, no curso de minha fala,
que procurei separar o ensino escolar, a
instrução
ministrada
pelos
estabelecimentos
públicos, do têrmo – Educação – que é,
do meu entender e daqueles que realmente
conhecem
o
assunto,
somatório
de
co-

nhecimentos sôbre coisas e objetos, com a
Educação, isto é, com a formação do caráter do
indivíduo, através do despertar do seu íntimo,
daquilo que somos "semelhança de Deus", e êste
tipo de Educação, pelo menos no momento, só os
religiosos ainda detêm os recursos para administrálo.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª me permite?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Creia V. Ex.ª que é
com pesar que agora vou divergir de V. Ex.ª. Sou
homem de formação cristã. Considero-me católico
praticante mas sempre fui contra o ensino religioso
nas escolas. Quando fui candidato pela primeira vez,
e naquele tempo funcionava (V. Ex.ª seria menino e
não se lembrará disto) a Liga Eleitoral Católica na
Bahia, através do Sr. Arcebispo, remetia a todos os
candidatos um questionário para ser respondido.
Então, em conseqüência das respostas, havia uma
recomendação ao eleitorado. Eu o recebi e respondi.
Já naquela época, há 25 anos, me declarava contra
o ensino religioso na escola. Justifiquei-me: acho que
não devemos levar – penso eu – para a escola o
problema religioso. Estou de acôrdo com as
considerações de V. Ex.ª, quanto à influência do
ensino religioso. Ainda há poucos dias, lendo a
autobiografia de Bertrand Russel êle dizia que todos
nós temos o dever de ter uma religião, porque só
assim conseguiremos fazer alguma coisa direita. Êle
enquanto agiu sem ter religião, pensando apenas no
livre arbítrio, falhou. Acho que a religião é essencial à
formação de todos nós. Mas a religião deve ser dada
no lar. Não devemos levar a discussão religiosa
para a escola, porque, se meu filho pleitear na escola
uma educação religiosa, com base na nossa for-
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mação cristã, um outro também, de outra religião terá o
mesmo direito e, então, se estabeleceria, dentro da
escola, as divergências e as discussões entre os
meninos, quanto ao problema religioso, quanto à
religião certa ou errada, quanto a que se Deus existe
ou se Deus não existe, e assim por diante. Queria
deixar, ainda, no discurso de V. Ex.ª uma passagem de
minha vida pública que caracteriza muito bem a
compreensão, inclusive dos sacerdotes, quanto ao
homem público com que êle priva. Eu dei aquela
resposta à Liga Eleitoral Católica. Como fui contra o
ensino religioso na escola, não fui incluído entre os
candidatos da Liga. Perto das eleições, passando na
minha terra, a minha mãe disse-me que o Vigário
Padre Deocleciano, que havia sido meu cliente, velho
amigo, queria ver-me. Perguntei: êle está doente? Não,
êle está bem agora. Antes de viajar passei para ver
meu velho vigário e êle então me mostrou um
telegrama do Bispo mandando que todo dia na Igreja,
durante a missa, recomendasse os candidatos
indicados pela Liga Eleitoral Católica. Êle disse que
meu nome não estava na lista, mas que eu
perguntasse a minhas irmãs se não era o meu o
primeiro nome que êle citava quando falava sôbre o
assunto. E realmente êle encabeçava a lista pelo meu
nome, porque conhecia minha formação religiosa, a
formação da minha família e sabia que aquilo seria
uma omissão ou uma divergência sem maior
importância. Mas quero deixar no discurso de V. Ex.ª
essa divergência, porque sou contra o ensino religioso,
sempre fui e continuo, apesar da minha formação. Meus
filhos são católicos, mantêm a formação tradicional da
minha família, os meus netos continuam e eu espero
em Deus que assim seja pelas gerações que hão
de vir – porque sou religioso, creio na minha re-

ligião, adoto conscientemente minha religião e tenho
me dado muito bem até hoje por possuir uma fé e
por me orientar dentro desta fé.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas nobre
Senador Ruy Santos, V. Ex.ª vai me permitir negar a
invalidade do ensino religioso nas escolas e sua
inconveniência. Seria negar a presença dos capelães
nas Fôrças Armadas, quando êles ali entrassem para
administrar uma formação religiosa ecumênica, sem
atentar se é católico, se é espírita, se é protestante,
a qual denominação ou a qual ramo do cristianismo
está vinculado o educando, aplicando, no caso, o
espírito do Concílio Ecumênico. Temos assistido,
hoje, nas próprias igrejas, a pastores evangélicos
indo celebrar nas igrejas católicas; padres da Igreja
Católica Apostólica Romana indo celebrar nas igrejas
evangélicas. Logo, não vejo por que essa
preocupação de V. Ex.ª de que pudesse vir a surgir
divergências quanto a ritos, quanto a liturgia, desde
que se fizesse, desde que se fundasse essa
educação nos preceitos eminentemente estribados
no Evangelho de Cristo – porque não há divergência.
Há, até, pontos comuns. Ainda há poucos dias, pude
trazer aqui aquêle pensamento do Mahatma Gandhi,
quando êle dizia a alguns cristãos que o visitavam:
"Aceito o vosso Cristo, mas, não aceito, de maneira
nenhuma, vosso cristianismo."
Logo, é a forma, é como colocar ou como
fazer. V. Ex.ª mesmo não negou; pelo contrário, veio
ao meu socorro em dizendo do quão importante
considera os preceitos evangélicos para a formação
da nossa juventude. E V. Ex.ª não nega – e eu digo
isso aqui – que temos observado o quanto de terreno
recuperado obtivemos na área juvenil após a
administração obrigatória de Moral e Cívica, o quan-
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to diminuíram os atritos e as crises estudantis;
contudo, se nos debruçarmos no assunto, iremos
constatar, apesar de todo o desenvolvimento
tecnológico e científico, que o amor a Deus sôbre
tôdas as cousas ainda é o grande e melhor farol ao
meio das tempestades humanas.
V. Ex.ª concordou comigo e, tenho certeza,
concorda com todos os que abraçam esta tese.
Segundo
Huberto
Rohder,
"é
matemàticamente impossível que a sociedade seja
melhor do que a soma total dos indivíduos que a
compõem, porque aquela não é senão o composto
dêstes componentes. É uma utopia pueril querer
reformar a sociedade sem regenerar os indivíduos."
O grande filósofo da atualidade preconiza para o
Brasil, não a simples instrução cultural, mas esta
acrescida, completada pela Educação.
Em verdade, Senhor Presidente, no mundo
atual
e
especialmente
nos
países
em
desenvolvimento, a cada dia, e cada vez mais, as
espôsas, as mães de família são compelidas a
abandonarem o lar e os filhos e irem às fábricas, aos
escritórios, enfim, ao trabalho, na busca da
complementação da receita familiar, e os pais, a
cada dia, têm menos oportunidades de conviverem
com os filhos, tal a faina diuturna em que vive o
homem neste século louco. No Brasil, infelizmente,
não fugimos à regra geral e por esta razão estamos
transferindo progressivamente às escolas os
encargos de instruir e educar os nossos filhos.
Muito bem inspirados por Deus andam os
responsáveis maiores pela formação da nossa
juventude, exemplo mais eloqüente não se pode
exigir.
A Mensagem nº 55/71, como já aludi é uma
verdadeira revolução no ensino, e que deixa
patente uma excepcional valorização para o Magis-

tério; aliás, o atual Ministro da Educação e Cultura,
através de declarações e atos objetivos, tudo tem
feito para valorizar e qualificar a grande classe.
Todavia, não basta. Precisamos muito mais.
Precisamos ter em cada professor um educador, no
sentido lato da palavra. Os herdeiros do Brasil
Grande precisam de uma proteção, de uma couraça
moral, de um fortim verdadeiramente excepcional e
inexpugnável em tôrno de si e nós, os seus pais,
que deveríamos ser os seus preceptores, como já
aludi, e por experiência própria sei, e sabemos
todos, não temos condições de protegê-los, de
prepará-los.
Os exemplos aí estão, Sr. Presidente: países
altamente desenvolvidos, com um grau cultural
infinitamente superior ao que desfrutamos, tendo a
sua sociedade arrastada aos vícios e à delinqüência
em graus nunca vistos, e todos sabemos a razão,
ela é uma só no mundo todo: a instrução,
a cultura materialista, destituídas de Deus, da
Educação.
No Brasil, com medidas enérgicas e
inteligentes, sobretudo com exemplos edificantes,
com motivações tipo Projeto Rondon, mostrando as
nossas deficiências no interior, dando oportunidades
de participação e, além do mais, convocando e
mobilizando a consciência jovem em favor do
engrandecimento da Pátria, conseguimos vencer o
primeiro "round". Ganhamos a batalha, mas os
inimigos da Família Brasileira aí estão de atalaia e
prontos a um nôvo ataque. Aí estão os tóxicos, os
"hippies" e por que não dizê-lo, desgraçadamente,
até sacerdotes "avançadinhos", "esquerdinhos", etc.,
etc., e tudo isto deve e precisa ser encarado e
debelado pelos mais experientes, por nós, ao mesmo
tempo que preparamos, que imunizamos a juventude
brasileira.

– 329 –
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com
satisfação.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Sem dúvida, V.
Ex.ª está inteiramente coberto de razão. É necessário,
mais do que necessário mesmo, é fundamental o
ensinamento religioso nas nossas escolas. Eu não diria
ensinamento religioso de comportamento idêntico ao
da Liga Eleitoral Católica, a que alude o meu eminente
Líder Ruy Santos. Não o ensinamento religioso
sectário, desta ou daquela religião. Mas os preceitos
básicos da religiosidade, os preceitos fundamentais da
fé. Êste mundo precisa – e V. Ex.ª traz à colação muito
bem – de fé, nos dias que correm. V. Ex.ª traz ao
conhecimento da Casa que inúmeros países de avanço
cultural muito maior que o nosso, de progresso
tecnológico infinitamente superior ao Brasil, estão em
dificuldades com a sua juventude, para não dizer com
todo o seu povo. Ouvimos, ainda ontem, ecoar pelo
mundo inteiro o grito lancinante do eminente Presidente
Nixon que, esfalfado e preocupado com o amanhã do
gigante do mundo ocidental, preocupado porque os
seus jovens estão entregues aos tóxicos, porque a sua
gente não crê mais no amanhã, porque o americano,
hoje habituado ao imenso crescimento de ordem
material sobretudo, não conseguiu, através dêsse
crescimento gigantesco no mundo material, trazer para
dentro de si e para as obras do govêrno o humanismo
que pretende. O Projeto do Govêrno, da Reforma de
Base do Ensino, deve conter, necessàriamente, êsse
humanismo de que todos nós precisamos nos
dias que correm, êsse humanismo que falta hoje
na atrasada Bolívia, onde estudantes gritam,
brigam e protestam contra o govêrno; como sentimos
também a falta dêsse humanismo que se verifi-

ca num país adiantado como o Japão, em que os
jovens protestam contra tudo; o humanismo que
não foi encontrado pelo govêrno norte-americano –
V. Ex.ª sabe disto – que, conseguindo um avanço
tecnológico imenso e não tendo o seu povo tão
feliz, na expressão do seu próprio Presidente;
dêsse humanismo que não foi encontrado pela
Rússia Soviética, pelo chamado "paraíso socialista",
onde há protestos evidentes e que é preciso o
Exército Vermelho marchar, como marchou não faz
muito tempo, sôbre país pequeno da área da
Cortina de Ferro. É o Brasil que desponta como
líder não sòmente da América Latina, mas
desponta, como bem disse há pouco o Senador
Filinto Müller, falando como grande potência, mas
falando através de gente que tem o humanismo no
coração. Êste Projeto é, sobretudo, humanista, e V.
Ex.ª, quando defende ardorosamente o ensino
religioso, dentre as matérias que devem figurar no
ensino acadêmico e no ensino fundamental do
Brasil. V. Ex.ª está coberto de razão. Vou além:
digo que o ensino religioso é mais importante que o
ensino acadêmico e o ensino profissional. Não
adianta o homem vencer na vida, mas é preciso que
pense harmoniosamente, que respeite o próximo, é
preciso, sobretudo, ter fé no amanhã. E para ter fé
no amanhã é preciso ter fé em Deus. E com isso se
preocupa o Projeto de V. Ex.ª.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, o nobre Senador Osires Teixeira,
generosamente, me estimula e incentiva para que
prossiga sustentando, com as anotações que trouxe,
os pontos de vista que esposo. (Lê.)
Precisamos de professôres bons, bem
remunerados, para que enxerguem os nossos filhos
como discípulos e não como "contestadores", em razão
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das suas dificuldades econômicas. Precisamos, de
educadores que diante da nossa juventude
representem, de fato, a respeitosa figura do mestre e
não um despreparado e desonesto que recebe dos
cofres públicos sem administrar verdadeiras aulas
aos seus alunos.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com muita
honra.
O SR. GUIDO MONDIN:– Meu caríssimo
colega, estou chegando de uma palestra que está
sendo realizada, em pleno desenvolvimento, na
Câmara dos Deputados, sôbre o drama que o Brasil
enfrenta, em relação ao uso dos tóxicos, e que estava
sendo focalizado, aqui, por V. Ex.ª ou, talvez, em
aparte do nobre Senador Osires Teixeira. Vejo, agora,
V. Ex.ª focaliza o problema da educação e, talvez
inserindo-se nêle, da necessidade de um retôrno da
educação religiosa. Desde que foi banida
pràticamente das escolas, vimos assistindo a essa
terrível degringolada na sociedade brasileira e no
mundo. Quero dizer a V. Ex.ª que, ouvindo ainda há
pouco o nobre Deputado Hugo Mardini, do Rio Grande,
pude avaliar, recuando em observações feitas, que
estaremos agindo em vão, em tudo, se não nos
aprofundarmos, com coragem total, nesses problemas
morais e espirituais que afetam a nossa Pátria. O
nosso Ministro Jarbas Passarinho, ao sair outro dia de
uma visita a uma escola, onde se deslumbrou pela
organização e pelo que lhe foi relatado pelos mestres,
em relação ao desenvolvimento do que é ensinado
nas escolas, disse: "Que tristeza! Tôda esta
maravilha destruída por cinco minutos de tele-

visão." Mas eu já não digo da televisão, que, talvez,
não estivesse, nem no caso brasileiro, nem no caso
mundial, arrasando a moral, mas destruindo a
cultura. Podemos penetrar nesse assunto, que todos
chegaremos aos mesmos resultados. Mas quero ir a
outro setor e dizer que não adiantará nada tudo isso,
se nós estamos deixando o cinema e o cinema, no
caso brasileiro, é desolador. O cinema, a revista, o
teatro, estão minando a alma do mundo, atingindo as
crianças, atingindo os adolescentes, atingindo
famílias inteiras. Então, se nós não tivermos
coragem de descobrir os agentes e as razões que
levam êsses agentes nesse sentido de destruição da
sociedade, então tudo será inútil. Tudo será inútil
porque essa campanha tem de ser feita em sentido
de convocação nacional, como se estivéssemos em
guerra. Se as famílias e os homens todos, com um
mínimo de responsabilidade face à sociedade, não
se propuserem a participar dessa campanha nesse
sentido de convocação, nós não conseguiremos
nada, porque tudo já avançou demais. Então vejo
que o uso de tóxicos, assunto que sei ainda será
abordado esta semana nesta Casa, como uma forma
de contestação, já disseminado de maneira
avassaladora, já é produto da sociedade minada
até pelos meios de comunicação de massa, eis
que a um homem de sentimentos, a um homem de
sensibilidade, isso está claro todos os dias no
cinema, no teatro, nas revistas da família – e não
sei, senhores, se no Brasil nós temos uma revista
de famílias, ainda que fôsse para fazermos
exceção – tudo está cotidianamente destilando
veneno, corroendo a alma brasileira. Então, tudo
o mais não adiantará, se não tivermos a co-
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ragem de penetrar em profundidade para alcançar e
extirpar
as
causas
daquilo
que
chamo,
enfàticamente, porque é verdade – a desgraça
brasileira.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Nobre
Senador Guido Mondin, Vossa Excelência enriquece
o nosso pronunciamento e sou-lhe grato pelo
apoiamento que me traz.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha.): – A Presidência
solicita aos nobres Senadores que não aparteiem
o orador, em virtude de o seu tempo estar
esgotado, a fim de que S. Ex.ª possa terminar o seu
discurso.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, dizia eu que precisamos de professôres
bons e, para tanto, ouçamos, ainda, Huberto Rohden
Diz êle:
(Lendo.)
"O verdadeiro educador deve ser um
homem altamente realizado, deve ter realizado em si
os seus mais profundos valôres humanos; só assim
poderá servir de Guia e Mentor a outros, não tanto
pelo que diz ou faz, mas, sobretudo, pelo que é.
Deve ser plenamente educado, para que possa
educar."
Mais adiante, em sua magistral obra "Novos
Rumos para a Educação", diz o emérito educador:
"Ser educado não quer dizer apenas ter bons modos
sociais; quer dizer (como insinua a própria etimologia
da palavra) que o bom educador deve ter despertado
em si os verdadeiros valôres da natureza humana.
"Educar" vem do verbo latino educare, derivado de
educere, que quer dizer "eduzir", conduzir para fora,
ou seja, despertar no homem aquêles elementos
positivos que nêle se achavam dormentes, como
sejam, verdade, justiça, amor, benevolência,

solidariedade etc. O educador é um "edutor", alguém
que "eduz" do seu educando o que nêle dormita de
melhor e mais puro. Educar não é injetar, impingir
mas sim eduzir e desenvolver o que já existe na
alma do educando, assim como a luz solar desperta
e desenvolve na semente a planta que nela existe
potencialmente.
Mas como poderia alguém despertar em outrem
os bons elementos, se no despertador não estivesse
êsses elementos, plenamente despertados?
Para que alguém possa "eduzir" o que há de
bom em seu educando deve êle mesmo achar-se
firmemente consolidado nesse plano do bem, ao qual
quer elevar seu pupilo. Quem tenta "empurrar" em
vez de "atrair" não é educador, não "eduz", porque
êle mesmo não está "eduzido", fora do abismo. Só
um "eduzido" pode "eduzir" os outros. Por isto, o
educador deve ir na vanguarda do ser-bom, e não
ficar na retaguarda do ser-mau, tentando empurrar o
seu educando para a vanguarda das alturas, onde
êle mesmo não está.
Em última análise, todo êsse problema
educacional se resume numa questão de verdade
integral e de absoluta sinceridade que o educador
deve ter para consigo mesmo; quem não é 100%
aquilo que êle diz aos outros não pode ser educador;
não pode "eduzir", conduzir para fora da zona
negativa do mal, porque êle mesmo não se acha fora
dessa zona.
Ser educador equivale a um tremendo desafio
para ser integralmente verdadeiro e honesto consigo
mesmo. Quem não está disposto a aceitar êsse
desafio para uma veracidade integral e absoluta, não
se exponha a essa perigosa e gloriosa aventura de
querer educar os outros."
Senhor
Presidente,
para
alcançarmos
a
magnitude
do
problema
em
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têrmos de quantidade e qualidade vejamos os nadores possam, como eu, apropriarem-se da
quadros que seguem:
gravidade de tudo aquilo que, realmente, se passa
Sr.
Presidente,
elaboramos
quadros no Brasil.
demonstrativos
para
que
os
Srs.
SeEi-los:
HABITANTES DA 1ª REGIÃO
(Guanabara e Estado do Rio)
Idade
De 0 a 9 anos
De 10 a 13
"
De 14 a 19
"
De 20 a 24
"
Subtotal

Total

1.268.000
883.000
1.147.000
746.000
4.044.000
Obs. Excluindo-se as crianças de 0 a 6 anos

De 25 a 34 anos
De 35 a 44
"
De 45 a 54
"
De 55 a 64
"
De 65 a mais
Subtotal
Resumo:

1.235.000
1.142.000
764.000
481.000
357.000
3.979.000

Alfabetizados

Não-Alfabetizados

527.000
817.000
1.076.000
695.000
3.115.000

741.000
66.000
71.000
51.000
929.000
349.000
580.000

1.084.000
980.000
605.000
360.000
243.000
3.272.000

151.000
162.000
159.000
121.000
114.000
707.000

População de 0 a 24 anos
4.963.000
População de 25 a 66 anos ou +
3.979.000
Total Geral da População .........................................................

8.942.000

Pessoas Alfabetizadas:
De 6 a 24 anos
De 25 a 65 anos ou +
Excluso de 0 a 6 anos

3.115.000
3.272.000
1.268.000
Total .....................................................................................
Total das pessoas que poderiam e não foram
alfabetizadas .......................................................................

Sendo da faixa de 6 a 24 anos
Sendo da faixa de 25 a 65 anos ou +

580.000
707.000
1.287.000

7.665.000
1.287.000
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HABITANTES DA 2ª REGIÃO
(São Paulo)
Idade
De 0 a 9 anos
De 10 a 13
"
De 14 a 19
"
De 20 a 24
"
Subtotal

Total

4.240.000
1.669.000
2.194.000
1.486.000
9.589.000
Obs. Excluindo-se as crianças de 0 a 6 anos

De 25 a 34 anos
De 35 a 44
"
De 45 a 54
"
De 55 a 64
"
De 65 a mais
Subtotal

2.413.000
2.089.000
1.502.000
965.000
643.000
7.612.000

Alfabetizados

Não-Alfabetizados

1.045.000
1.629.000
2.110.000
1.397.000
6.181.000

3.195.000
40.000
84.000
89.000
3.408.000
2.442.000
966.000

2.129.000
1.715.000
1.092.000
655.000
351.000
5.942.000

284.000
374.000
410.000
310.000
292.000
1.670.000

Resumo: População de 0 a 24 anos
9.589.000
População de 25 a 66 anos ou +
7.612,000
Total Geral da População .......................................................... 17.201.000
Pessoas Alfabetizadas:
De 6 a 24 anos
De 25 a 65 anos ou +
Excluso de 0 a 6 anos

6.181.000
5.942.000
2.442.000
Total ............................................................................................... 14.565.000
Total das pessoas que poderiam e não foram alfabetizadas ........ 2.636.000

Sendo da faixa de 6 a 24 anos
Sendo da faixa de 25 a 65 anos ou +

966.000
1.670.000
2.636.000
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HABITANTES DA 3ª REGIÃO
(Paraná – Santa Catarina e R. G. do Sul)
Idade
De 0 a 9 anos
De 10 a 13
"
De 14 a 19
"
De 20 a 24
"
Subtotal

Total

5.224.000
1.942.000
2.345.000
1.355.000
10.866.000
Obs. Excluindo-se as crianças de 0 a 6 anos

De 25 a 34 anos
De 35 a 44
"
De 45 a 54
"
De 55 a 64
"
De 65 a mais
Subtotal

2.281.000
1.875.000
1.126.000
733.000
509.000
6.524.000
Resumo: População de 0 a 24 anos
População de 25 a 65 anos ou +

Alfabetizados

Não-Alfabetizados

931.000
1.729.000
2.159.000
1.208.000
6.027.000

4.293.000
213.000
186.000
147.000
4.839.000
3.084.000
1.755.000

1.965.000
1.492.000
773.000
500.000
275.000
5.005.000

316.000
383.000
353.000
233.000
234.000
1.519.000

10.886.000
6.524,000

Total Geral da População ..................................................... 17.390.000
Pessoas Alfabetizadas
De 6 a 24 anos
De 25 a 65 anos ou +
Excluso de 0 a 6 anos

6.027.000
5.005.000
3.084.000
Total .................................................................................................. 14.116.000
Total das pessoas que poderiam e não foram alfabetizadas ........ 3.274.000

Sendo da faixa de 6 a 24 anos
Sendo da faixa de 25 a 65 anos ou +

1.755.000
1.519.000
3.274.000
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HABITANTES DA 4ª REGIÃO
(Minas Gerais e Espírito Santo))
Idade
De 0 a 9 anos
De 10 a 13
"
De 14 a 19
"
De 20 a 24
"
Subtotal

Total

4.310.000
1.641.000
1.916.000
1.019.000
8.886.000
Obs. Excluindo-se as crianças de 0 a 6 anos

De 25 a 34 anos
De 35 a 44
"
De 45 a 54
"
De 55 a 64
"
De 65 a mais
Subtotal

1.685.000
1.411.000
1.017.000
628.000
409.000
5.150.000
Resumo: População de 0 a 24 anos
População de 25 a 65 anos ou +

Alfabetizados

Não-Alfabetizados

648.000
1.290.000
1.574.000
752.000
4.264.000

3.662.000
351.000
342.000
267.000
4.622.000
2.529.000
2.093.000

1.203.000
886.000
604.000
334.000
190.000
3.217.000

482.000
525.000
413.000
294.000
219.000
1.933.000

8.886.000
5.150.000

Total Geral da População ........................................

14.036.000

Pessoas Alfabetizadas
De 6 a 24 anos
De 25 a 65 anos ou +
Excluso de 0 a 6 anos

4.264.000
3.217.000
2.529.000
Total ......................................................................
Total das pessoas que poderiam e não foram
alfabetizadas .........................................................

Sendo da faixa de 6 a 24 anos
Sendo da faixa de 25 a 65 anos ou +

2.093.000
1.933.000
4.026.000

10.010.000
4.026.000
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HABITANTES DA 5ª REGIÃO
(Maranhão – Piauí – Ceará – Rio Grande do Norte – Paraíba – Pernambuco – Alagoas – Sergipe e Bahia))
Idade
De 0 a 9 anos
De 10 a 13
"
De 14 a 19
"
De 20 a 24
"
Subtotal

Total

Alfabetizados

8.596.000
2.910.000
3.438.000
1.951.000
16.895.000
Obs. Excluindo-se as crianças de 0 a 6 anos

De 25 a 34 anos
De 35 a 44 anos
De 45 a 54 anos
De 55 a 64 anos
De 65 a mais
Subtotal

3.019.000
2.582.000
1.880.000
1.181.000
991.000
9.653.000

Resumo:
População de 0 a 24 anos
População de 25 a 66 anos ou +

Não-Alfabetizados

859.000
1.617.000
2.181.000
1.223.000
4.264.000

7.737.000
1.293.000
1.257.000
728.000
11.015.000
5.233.000
5.782.000

1.695.000
1.328.000
844.000
422.000
338.000
4.627.000

1.324.000
1.254.000
1.036.000
759.000
653.000
5.026.000

16.895.000
9.635.000

Total Geral da População ........................................................... 26.548.000
Pessoas Alfabetizadas:
De 6 a 24 anos ...............
De 25 a 65 anos ou mais
Excluso de 0 a 6 .............

5.880.000
4.627.000
5.223.000

15.740.000

Total das pessoas que poderiam e não foram alfabetizadas ..... 10.808.000
Sendo da faixa de 6 a 24 anos
Sendo da faixa de 25 a 65 anos

5.782.000
10.808.000

– 337 –
Quadro demonstrativo em cada região, aqui examinada, indicando nas duas faixas agregadas o
número de alfabetizados em relação aos analfabetos existentes e o percentual de analfabetos sôbre a
população escolarizável:
Regiões

% s/população
escolarizável

Alfabetizados

Analfabetos

15,8%
17,8%

6,37
5,62

p/1
p/1

13,5%
22,0%

7,3
4,56

p/1
p/1

16,2%
23,5%

4,44
4,28

p/1
p/1

33,0%
37,5%

3,03
2,66

p/1
p/1

46,5
52,0

2,22
1,92

p/1
p/1

1ª Região
Guanabara e Est. do Rio
Faixa de 6 a 24 anos ..................................
Faixa de 25 a 65 anos ................................
2ª Região
São Paulo
Faixa de 6 a 24 anos ..................................
Faixa de 25 a 65 anos ................................
3ª Região
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul
Faixa de 6 a 24 anos ..................................
Faixa de 25 a 65 anos ................................
4ª Região
Minas Gerais e Espírito Santo
Faixa de 6 a 24 anos ..................................
Faixa de 25 a 65 anos ................................
5ª Região
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia
Faixa de 6 a 24 anos ..................................
Faixa de 25 a 65 anos ................................
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Senhor Presidente, o levantamento que
procedi para a apropriação dos números de
analfabetos existentes no Brasil, infelizmente, não
pôde ser completo, isto porque o I.B.G.E. ainda não
dispõe dos dados relativos ao Centro-Oeste e
Região Amazônica, que perfazem a sexta região.
Porém, totalizei os seguintes números. Nas
cinco regiões existem:
84.117.000 habitantes, sendo 13.637.000
menores de 6 anos de idade e 70.480.000 de sete
anos acima. O mais terrível, Senhor Presidente, é
que na faixa de 7 aos 24 anos constatei 11.176.000
de analfabetos e, ainda, na faixa entre 25 e 65 anos
mais 10.855.000, totalizando, assim, 22.031.000
irmãos nossos carecendo de alfabetização,
ultrapassando – para tristeza e vergonha nossa – a
casa dos trinta por cento sôbre o número da
população escolarizável e levantada por mim.
Por outro lado, pude verificar no mesmo
levantamento (parcial) que somos um País habitado
por mais de sessenta por cento de pessoas com a
idade inferior a 25 anos, ou seja, de 0 a 24 anos;
somos na área levantada 50.280.000 contra o total
de 84.117.000 habitantes.
Senhor Presidente, aí estão as estatísticas
indicando que somos um País eminentemente
habitado por jovens e com desníveis sociais
enormes, que se salientam na área do ensino. Por
esta razão bem fazemos em nos preocuparmos e
perseguirmos soluções.
Pôsto está que a simples escolarização
abrangendo tôdas as regiões, tôdas as áreas
da população, evitará a frustração e ó sentimento
de abandono que aflige mais algumas unidades
da Federação, mas não atenderá, a instrução,
todos os reclamos do nosso futuro, mesmo por-

que, como já enfatizei, precisamos antes de tudo de
preparar os indivíduos e isto só será alcançado com
o binômio – Instrução-Educação.
Se tomarmos como figura, ilustrativa a mais
desenvolvida civilização contemporânea, há pouco
citada e chamada à atenção pelo Senador Osires
Teixeira, os Estados Unidos da América do Norte,
iremos dolorosamente constatar que no grande país,
já em 1958 eram cometidos ali dois milhões e
quinhentos mil crimes, sendo êstes os que chegaram
ao conhecimento das autoridades, o que
corresponde a um crime para cada 12 segundos; e
os jornais de ontem estampavam as palavras
dramáticas do Presidente Nixon: "Os EE. UU. estão
se entregando às drogas e ao derrotismo e se
aproximando da decadência que aniquilou as
grandes civilizações da História: só a regeneração
moral poderá salvar o país"
Senhor Presidente, creio desnecessário dizer
quanto gostamos, o quanto a nossa juventude,
aprecia e faz uso do modêlo, norte-americano, onde
os desníveis sociais são bem menores e o
analfabetismo e a carência de escolas inexistem.'
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência lembra ao nobre orador que o tempo
de V. Ex.ª está esgotado e que há outros oradores
inscritos.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou concluir,
Sr. Presidente.
(Lendo.)
Uma outra civilização invejada no mundo todo,
a alemã, na qual os problemas sociais chegaram a
tal ponto, principalmente à delinqüência juvenil,
merecendo do Dr. Kurt Gauger, médico, psiquiatra
e filósofo, o livro "Dáemon-Stad" (Cidade-Demónio).
O autor germânico, na citada obra, ana-
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lisa as causas e os efeitos gerados pela ausência da
educação verdadeira e completa na formação da
juventude em seu país, onde transcreve, também,
uma carta de um jovem delinqüente que, prêso e
sentenciado, da penitenciária escreve para ser lida
pelos "homens honestos" do mundo. Diz a citada
missiva do jovem delinqüente:
"Porque vós sois fracos no bem por isto nos
destes o nome de fortes no mal – e com isto
condenais uma geração contra a qual pecastes –
porque sois fracos.
Nós vos concedemos dois decênios para nos
fazerdes fortes – fortes no amor, fortes na boa
vontade – vós, porém, nos fizestes fortes no mal,
porque sois fracos no bem.
Não nos indicastes caminho algum que tivesse
sentido, porque vós mesmos ignorais êsse caminho
e vos descuidastes de procurá-lo – porque sois
fracos.
Vosso vacilante "não" assumia atitude incerta
diante das coisas proibidas; nós demos uns gritos –
e vós retirastes o vosso "não" e dissestes "sim", a fim
de poupardes os vossos nervos fracos. E a isto,
chamastes "amor".
Porque sois fracos, por isto comprastes
de nós o vosso sossêgo. – Quando nós éramos
pequenos, nos dáveis dinheiro para irmos ao
cinema ou comprarmos sorvete; com isto
prestastes um serviço não a nós, mas sim à vossa
comodidade – porque sois fracos. Fracos no amor,
fracos na paciência, fracos na esperança, fracos na
fé.
Nós somos fortes no mal – mas as nossas
almas têm apenas metade da nossa idade.
Nós fazemos barulho para que não
tenhamos
de
chorar
por
tôdas
aque-

las coisas que deixastes de nos ensinar. Sabemos
ler e contar; sabemos quantos estames há nesta ou
naquela flor, sabemos como vivem as rapôsas e
conhecemos a estrutura de um pé de capim –
aprendemos a ficar quietos nos bancos de escola e
apontar o dedo, a fim de contarmos coisas sôbre
rapôsas e rosas silvestres – mas não nos ensinastes
como enfrentarmos a vida.
Estaríamos até dispostos a crer em Deus, num
Deus infinitamente forte que tudo compreendesse e
de nós esperasse que fôssemos bons – mas não nos
mostrastes um só homem que fôsse bom pelo fato
de crer em Deus. Ganhastes muito dinheiro com
serviços religiosos e murmurastes orações segundo
a velha rotina.
Sr. Policial! Põe de parte o teu cassetete e tua
pistola! Dize-nos antes o que nos interessa saber: é
verdade que amas a ordem pública a que serves?
Ou não será que amas o direito que tens ao teu
ordenado e à tua aposentadoria?
Sr. Ministro! Mostra-nos se és forte como
homem! Quantas obras boas praticas tu, como
cidadão, as ocultas?
Será que nós somos as caricaturas da vossa
existência tôda feita de mentiras? Nós somos
desordeiros públicos e fazemos muito barulho – vós,
porém, lutais às ocultas, um contra o outro;
estrangulai-vos comercialmente e armais intrigas
para conquistardes posições mais rendosas.
Em vez de nos ameaçardes com bastões de
borracha, colocai-nos face a face com homens de
verdade, que nos mostrem qual é o caminho certo,
não com palavras, mas com a sua vida.
Mas ai! que vós sóis fracos no bem!
os que são fortes no bem vão para a
mata
virgem
e
curam
os
negros
da
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África – porque êles vos desprezam, assim como nós
vos desprezamos. Porque vós sois fracos no bem –
e nós somos fortes no mal.
Mamãe, vamos rezar! porque êsses homens
fracos estão armados de pistolas!"
Há que se perguntar, Sr. Presidente:
Como invalidar êsse tremendo exame de
consciência que um criminoso institui com os
"homens honestos" da sociedade, os que são "fracos
no bem"?
Como iremos resolver o tremendo problema.
educacional no Brasil, como iremos proteger os
nossos filhos contra as ideologias materialistas,
contra os vícios, tóxicos e a degradação moral?
Como preparar a nossa Juventude, os
herdeiros da Pátria do Evangelho, do Brasil Grande?
Certamente
não
com
velhas
teorias
papiráceas, mas com uma nova realidade vital com
medidas sábias e enérgicas e, sobretudo, com
exemplos edificantes.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Sr. Senador Osires Teixeira enviou discurso à
Mesa, a fim de ser publicado na forma do disposto
no art. 277 do Regimento Interno.
S. Ex.ª será atendido. (Pausa.)
DISCURSO ENVIADO À MESA PELO SR.
SENADOR OSIRES TEIXEIRA
Senhor Presidente e Senhores Senadores, no
dia 28 de junho próximo passado, foi comemorado
mais um aniversário da emancipação política de
Araguacema. Nesta oportunidade, quero prestar
minha homenagem àquela municipalidade.

A primeira tentativa de colonização foi em 1812,
com a fundação do presídio de Santa Maria, que era
destinado à proteção do comércio e navegação da
Cia. que, em virtude do aviso de 5 de setembro de
1811, fôra incorporada por Fernando Delgado.
O Tenente Francisco Xavier de Barros partiu
de Vila Boa em princípio de 1812, em companhia do
seu irmão Capitão Luiz da Gama e de oitenta
pessoas. Embarcaram no Pôrto de Piedade e foram
até o ponto estabelecido para a ereção do presídio;
todavia, no dia 11 de fevereiro de 1813, às 8 horas
da manhã, é o pequeno estabelecimento cercado e
assaltado pelos índios Xavantes, Xerentes e Carajás.
O Príncipe Regente D. João, depois de ter
conhecimento do fato, e por aviso de 3 de dezembro
de 1813, determinou o restabelecimento do presídio.
No Govêrno de José Martins Pereira de Alencastro
foi o mesmo restaurado, entretanto, a 18 léguas
acima do local primitivo, no lugar onde, desde 1858,
o santo evangelizador Frei Francisco do Monte São
Vitor, já havia lançado os fundamentos da atual
Cidade de Araguacema.
Em 1870, o General Couto de Magalhães
fundou a Cia. de Navegação a Vapor do Rio
Araguaia, com sede no então presídio de Santa
Maria.
E continuando, Senhores Senadores, o atual
município começou a apresentar condições de vida
autônoma no ano de 1910, ocasião em que se
começou enorme movimento e intenso tráfego, pelo
Araguaia, do caucho (árvore que produz borracha).
Com o advento da Revolução de 1930,
deu-se a mudança da sede da vila de Couto
Magalhães para a povoação de Santa Maria
do Araguaia, atual Araguacema, que foi
elevada à categoria de Vila. O acontecimento
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foi verificado no dia 18 de março de 1931, por fôrça
do Decreto nº 860, tendo sido, instalada a nova sede
em 9 de abril do mesmo ano. Com a criação da
Comarca de Santa Maria do Araguaia, pela Lei nº
118, de 15 de junho de 1937, instalada em 21 de
abril de 1938, foi esta localidade elevada à categoria
de Cidade, tendo como primeiro juiz de Direito o Dr.
Celso Rios.
Não poderia deixar de pela sua honesta e
eficiente administração, citar o nome do ilustre que
se imortalizou na nossa história municipal, Cel.
Gentil Calaço Veras, que governou o município a
partir de 9 de abril de 1931 até o dia 5 de agôsto de
1939.
Senhor Presidente e Senhores Senadores,
êste município é banhado pelo Rio Araguaia, de fácil
navegação e servindo de divisor com o Estado do
Pará. Na zona Norte Goiana, a sede municipal situase a 8º 48' 18" de latitude Sul e a 49º 35' 00'' de
longitude W Gr. Tem como limite: Filadélfia ao norte;
Pium e Miracema do Norte ao sul; Tupirama a leste e
o Município paraense de Conceição do Araguaia a
oeste.
Devido à sua posição, a altitude é pequena,
não ultrapassando a 200 metros e a sede municipal
atinge apenas 120 metros. Quanto ao clima, é
quente de julho a setembro e frio de fevereiro a
abril.
No que diz respeito ao acidente geográfico,
notamos grandes chapadões cobertos de vegetação
rasteira; os matos são poucos e aparecem juntos às
margens dos rios: chamam-se matas de galeria.
Embora seja cortada pela chamada serra, das
Cordilheiras, de sul a norte, as altitudes não são
superiores a 200 metros. Não existe ponto elevado
no município, e o declive para os lados do
Araguaia é mais pronunciado, brusco, às vêzes

se manifesta em ladeiras de pequena extensão;
depois, vêm as planícies, com um sem-número de
riachos e de rios, entre os quais o Côco, Caiapó,
Bananal e Piranhas.
Senhores Senadores, não podemos deixar,
também, de citar os minérios existentes, que são:
cristal de rocha, ouro, diamante, micá e pedra calcária.
O cristal é abundante em tôda a serra das Cordilheiras,
sendo explorado nas localidades de Dois Irmãos,
Goianorte, Pequizeiro, Mata da Barreira, Itaporã, sendo
a sua produção no ano de 1956 de 2.500 quilos.
No riacho Cocal encontramos jazidas de pedra
calcária.
Encontramos, também, o babaçu e grande
quantidade de madeira de lei.
Atualmente, se pratica a pesca com fins
comerciais; como a do pirarucu. Basta citar que em
1955 a produção dêsse peixe foi de 22.800 quilos.
Não devemos esquecer o setor econômico.
Cultivam-se em maior escala o arroz e o milho e, em
menor escala, o feijão, a fava a cana-de-açúcar. O
valor da produção agrícola em 1956, foi de Cr$
17.500,00 e, atualmente, desperta-se o interêsse
pelo cultivo do café.
A pecuária representa 60% da vida econômica
local, onde podemos destacar a criação de gado
bovino.
Senhor Presidente e Senhores Senadores,
antes de encerrar as minhas homenagens àquêle
município, desejo acrescentar que as maiores
festas religiosas que se celebram são as de Nossa
Senhora da Providência, em 16 de dezembro, e a
do Divino Espírito Santo, comumente em maio, e
de acôrdo com o calendário do ano. Nos festejos,
são realizadas procissões com andor conduzindo
a imagem do santo padroeiro da festa e
bandeira com retrato do mesmo santo. Há, ainda,
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os festejos do Senhor do Bonfim, realizados no dia
15 de agôsto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador Luiz Cavalcanti.
O SR. LUIZ CAVALCANTI (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores Senadores.
No Brasil, quem primeiro fundiu minério de ferro foi o
português Afonso Sardinha, em 1588, em forno catalão
construído no local onde hoje é a sede da Fazenda
Ipanema, centro de treinamento agrícola do Ministério
da Agricultura, no Município paulista de Araçoiaba da
Serra. Mas levaria ainda duzentos e trinta anos para
que, na mesma fazenda, corresse líquido e candente o
ferro-gusa produzido em alto-forno.
Foi autor da proeza o Major Varnhagen –
Frederico Luís Guilherme Varnhagen – engenheiro
do exército prussiano, a quem D. João VI confiara a
instalação e direção da Real Fábrica de Ferro São
João de Ipanema.
Lá, na casa-grande da Fábrica, nasceu outro
ilustre Varnhagen, Francisco Adolfo, futuro Visconde
de Pôrto Seguro, "Pai da História do Brasil".
Hoje, é nosso País auto-suficiente em ferro e
aço, graças a dezenas de usinas siderúrgicas,
grandes e pequenas, disseminadas por nove
unidades da Federação.
E o meu discurso tem justamento por objetivo
revelar a esta Casa que o mais nôvo Estado produtor de
aço é Alagoas. O menor produtor; produtor, contudo.
Nosso Varnhagen é da mais legítima cêpa
alagoana, um sertanejo vitorioso no comércio de
Maceió, através de longo, intenso e honesto labor.
Benício Monte é o seu nome.
O mesmo Benício Monte que se
desincumbiu
galhardamente
da
missão

que lhe confiei, em 1962, quando Governador, de
captar água no Rio São Francisco e levá-la às
cidades do sertão.
Por volta de 1965, ocorreu-lhe a idéia de
transformar, em lingotes de aço fogões imprestáveis,
carcaças de automóveis, caçarolas e bacias furadas
jogadas nos fundos dos quintais, latas vazias e tôda
a sorte de sucata metálica-corroída, ao relento pela
ferrugem.
Nasceu daí a Companhia Metalúrgica de
Alagoas.
A COMESA, tal a sua sigla, está à margem
esquerda do Rio Paraíba, no Município de Atalaia, a
50 km de Maceió, servida por via férrea e rodovia
asfaltada.
Em 1970, sua produção de lingotes atingiu
4.300 toneladas, a ser duplicada no corrente ano.
Opera com forno elétrico capaz de produzir 50
toneladas por dia, e dispõe de equipamento para
desbaste e laminação de perfis redondos e chatos.
Pela excelência do aço, a COMESA já
conquistou clientes do Maranhão à Bahia, e até
mesmo de São Paulo e do Rio Grande do Sul,
conforme faturas que vi no escritório da emprêsa.
Mas o pioneiro Benício Monte quer ir sempre
mais longe. É, daqueles para quem, no dizer do
poeta,
"a montanha depois de conquistada, nunca é
tão bela como a inatingida".
Assim, despachou o filho Javan (engenheiro
metalúrgico, por sinal) para o Japão e Alemanha, a
fim de obter cotação para forno elétrico de 12
toneladas
por
corrida;
aparelhagem
para
lingoteamento contínuo e automático; forja contínua
para redução de barras; fábrica de oxigênio; e não
sei mais o quê!
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Custará a nova maquinaria cêrca de vinte
milhões de cruzeiros, investimento que terá a
participação da SUDENE, do BNDE, do Banco do
Estado de Alagoas e da poupança individual dos
alagoanos, traduzida na subscrição de ações.
Numa terceira etapa, mais remota, da qual
ninguém ouse duvidar porém, virá o aproveitamento
do minério de ferro de Batalha, cujas jazidas o nosso
Benício, mui precavidamente, já trocou por ações da
COMESA.
Bem... isso são outros quinhentos mil réis, ou,
para melhor dizer, são outros quinhentos milhões de
cruzeiros.
Era esta a comunicação que tinha a fazer-lhes,
Senhor Presidente e Senhores Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi
motivo de alegria para nós o êxito de que se coroou
a VIII Conferência dos Jornalistas Profissionais,
recentemente reunida em Goiânia, que firmou
excelentes posições em face dos problemas que
preocupam nesta hora os homens de imprensa.
Desejamos felicitar seus promotores nestas
breves palavras, particularmente os profissionais
que, militam na imprensa de Goiás, e felicitá-los,
sobretudo pela justeza daquelas posições. Entre elas
se acha a firmeza com que os delegados se
pronunciaram contra o projeto, já aprovado ha
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que
criava a Ordem dos Jornalistas, de autoria do
Senador Vasconcelos Torres.
Devemos reconhecer, Sr. Presidente,
as
louváveis
intenções
que
levaram
êsse
nosso
eminente
Colega
a
apre-

sentar o projeto, e devemos louvar, igualmente, a
presteza com que S. Ex.ª requereu a retirada do
mesmo, logo que tomou conhecimento da atitude
dos jornalistas reunidos em Goiânia. Na decisão não
houve, sem dúvida, qualquer desaprêço ao estimado
Representante do Estado do Rio de Janeiro, que se
tem mostrado invariàvelmente disposto a agitar
problemas importantes nesta Casa. O que fêz a
Conferência de Goiânia foi ratificar uma antiga
posição da classe jornalística, como procuraremos
evidenciar.
Já em 1934, pelo Decreto nº 24.776, instituía o
Govêrno Provisório uma Ordem dos Jornalistas que,
tendo gerado profunda controvérsia, jamais
funcionou pràticamente. O Decreto nunca foi
regulamentado e acabou expressamente revogado
por outro, o de número 2.083, de novembro de 1953,
em virtude de repetidos pronunciamentos em
contrário dos meios jornalísticos.
Durante o Estado Nôvo, já se fizera uma
triste experiência com o Conselho Nacional de
Imprensa, cuja deplorável trajetória não convém
recordar aqui.
Entretanto, em 1955, não se havendo passado
nem dois anos da revogação do Decreto de 1934, o
Presidente Café Filho enviava ao Congresso,
mensagem criando a Ordem dos Jornalistas, com
exposição de motivos do eminente Ministro Prado
Kelly, então titular da Pasta da Justiça.
Esta iniciativa mereceu a unânime repulsa dos
jornalistas, que se pronunciaram, através da
Associação Brasileira de Imprensa e dos sindicatos
profissionais. Repudiaram, também, os congressos e
conferências realizadas àquele tempo pelos homens
de imprensa, especialmente o VII Congresso
Nacional de Jornalistas, efetuado na ABI, em 1957.
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A partir de 1955, tentativas esporádicas têm
sido realizadas para fazer reviver o assunto no
Congresso, porém, invariàvelmente, com o repúdio
da classe, que não vê, na iniciativa, qualquer
vantagem, quer para os trabalhadores de imprensa,
quer para o empresariado jornalístico. Êste já se via
a braços com muitas restrições capazes de afetar a
independência da orientação e o direito de informar
dos jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV,
enquanto aquêles, os profissionais, não são, em sua
imensa maioria, profissionais liberais ou autônomos,
como acontece com advogados e médicos, por
exemplo, mas estão presos à emprêsa por vínculo
empregatício.
Para defender os interêsses de empregadores
e empregados no campo jornalístico já existem os
sindicatos, cuja área de tribuições seria invadida pela
Ordem. Para representar ambas as classes, existe já
a Associação Brasileira de Imprensa, que é uma
instituição nacional, e numerosas associações do
gênero, de âmbito estadual.
Restaria examinar o papel que, na esfera da
ética profissional, desempenharia a nova instituição
que se pretendeu criar. O que a experiência tem
provado, entretanto, é que, se é difícil ao jornalista
ditar princípios de conduta moral ao colega, mais
difícil ainda é organizar um Código de Ética para
uma profissão como a nossa. Pràticamente pouco
adiantaria uma tábua de normas éticas sem sanção.
Por outro lado, o Código se prestaria a ser
utilizado com a finalidade de oprimir e prejudicar
jornais ou outros meios de comunicação, por motivos
de ordem política ou de concorrência meramente
comercial. Os danos específicos ocasionados pelos
meios de comunicação, Sr. Presidente, já são

punidos pela legislação especial, e as ações
criminais ou cíveis que dêles se originem já são
imparcialmente julgados pelos nossos tribunais.
Por fim devemos recordar que o grande
Herbert Moses e o saudoso Luiz Guimarães, líderes
incontestes da classe na presidência da ABI e na do
Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro durante
tantos e tantos anos, sempre se opuseram
tenazmente à idéia da Ordem.
A Diretoria da Associação Brasileira de
Imprensa e seu Conselho Deliberativo, por
unanimidade,
também
se
pronunciaram
unânimemente contra a iniciativa ora condenada pela
VIII Conferência de Jornalistas de Goiânia.
Essa Conferência, Sr. Presidente, terminou
pela aprovação da chamada "Carta de Goiânia", da
qual o primeiro item é precisamente o seguinte:
"1) Manifestar total repúdio à criação da
Ordem dos Jornalistas Profissionais, prevista no
Projeto nº 30, em tramitação no Senado Federal, por
considerá-la contrária aos interêsses da classe, já
que o Decreto-lei nº 972, com as alterações
posteriores, e as já encaminhadas, atende
perfeitamente aos objetivos de regularização do
exercício da profissão."
Assim, Sr. Presidente, nós nos congratulamos
com a última Conferência de Jornalistas, realizada
na Capital do vizinho Estado de Goiás, e também
com o Senador Vasconcelos Torres, pelo fato de
haver retirado o seu projeto em tempo oportuno.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Não há mais oradores inscritos.
Na
presente
Sessão,
terminou
o
prazo para apresentação de emendas ao
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Projeto de Resolução nº 31, de 1971, de autoria da
Comissão Diretora, que dá nova redação ao inciso III
do art. 97 do Regimento Interno, que se encontrava
sôbre a Mesa, para êsse fim, desde a Sessão do dia
6 do corrente.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acôrdo com o disposto no art. 445, § 2º, do
Regimento Interno, a matéria será despachada à
Comissão de Constituição e Justiça.
Nada mais havendo que tratar, vou declarar
encerrada a presente Sessão, designando, para a de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 1971, de autoria do Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1971, que
"dispõe sôbre a criação da Ordem dos Jornalistas do
Brasil, e dá outras providências".
2
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 187, de 1971) do Projeto de
Lei da Câmara nº 6, de 1971 (nº 2.748-B/61, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo

ao art. 111 e dá nova redação ao art. 113 do
Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940,
que "dispõe sôbre as sociedades por ações".
3
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação como
conclusão de seu Parecer nº 194, de 1971), do
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1971 (nº 77-B/71,
na Casa de origem), que "dispõe sôbre alterações
introduzidas no Quadro de Pessoal do Departamento
de Polícia Federal".
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 20, de 1971 (nº 57-B/71, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que "altera a redação do art. 369 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
número 5.452, de 1º de maio de 1943", tendo:
PARECERES nos 195 e 196, de 1971, das
Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
constitucionalidade; e
– de Legislação Social, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 25
minutos.)

77ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 9 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CARLOS LINDENBERG E RUY CARNEIRO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato
Franco – Alexandre Costa – Clodomir Millet –
Helvídio Nunes – Wilson Gonçalves – Duarte Filho
– Ruy Carneiro – Antônio Fernandes – Ruy Santos
– Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo
Tôrres – Benjamin Farah – Danton Jobim – Franco
Montoro – Osires Teixeira – Filinto Müller e Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 20
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. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
– Nº 268, de 8 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 51/71 (nº
194-B/71, na Câmara dos Deputados), que concede
aumento de vencimentos aos funcionários da
Secretaria do Senado Federal, e dá outras
providências (projeto enviado à sanção em 8-7-71).

PARECERES
PARECER
Nº 215, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Resolução nº 31, de 1971, que dá nova
redação ao inciso III do art. 97 do Regimento Interno.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão Diretora do Senado Federal, na
forma do art. 445 do Regimento Interno, submete à
deliberação do Senado o presente Projeto, que altera o
inciso III do art. 97 dêsse mesmo diploma de lei interna.
As razões que fundamentam a iniciativa do
órgão Diretor da Casa estão consubstanciadas na
justificação do Projeto e, em síntese, dizem respeito
ao restabelecimento da competência para dispor
sôbre vantagens do pessoal da Secretaria do
Senado, por ato próprio, conforme recomendam a
doutrina e a explícita disciplina constitucional.
De fato, as limitações introduzidas pela
Emenda Constitucional nº 1, de 1969, no particular,
atingem expressamente apenas a competência para
criar e extinguir cargos e fixar-lhes os vencimentos –
art 42, IX, da Constituição.
A criação de serviços e a fixação das
vantagens acessórias constituem atributos do poder
regulamentar, garantidos pelo preceituado no art. 30
da Constituição e reafirmados pelo disposto no art.
5º da Lei Complementar nº 10, de 1971.
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Assim, do ponto de vista jurídico-constitucional,
vemos a alteração pretendida pela Comissão Diretora
da Casa como medida tècnicamente recomendável e,
portanto, em condições de merecer o acolhimento
dêste órgão técnico.
Opinamos, dessarte, pela constitucionalidade
e jurdicidade do presente Projeto de Resolução.
Sala das Comissões, 9 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – José Lindoso – Nelson Carneiro – Emival
Caiado – Antônio Carlos – Heitor Dias – Accioly Filho.
PARECER
Nº 216, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício nº 13/70 (Of. nº 41/69-P/MC, de 4-12-69), do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal,
remetendo cópias das notas taquigráficas e do
acórdão proferido naquela Alta Côrte, ao apreciar a
Representação nº 751, do Estado da Guanabara, no
qual declarou a inconstitucionalidade dos seguintes
artigos da Constituição daquela unidade federativa:
art. 53, V, "b"; art. 60, I, último período; do art. 48, III
(parcial); do art. 48, IV, e do art. 58.
Relator: Sr. Heitor Dias
O Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal
remeteu ao nosso conhecimento, ex vi do art. 42, VII,
da Constituição, cópia da decisão daquela egrégia
Côrte, que declarou inconstitucional vários
dispositivos da Constituição do Estado da
Guanabara.
Verificamos do exame do processado que o
Supremo Tribunal ao apreciar a Representação nº
751, do Estado da Guanabara, concluiu que a

Assembléia daquele Estado ao cumprir as
determinações do art. 188 da Constituição colidiu
com vários preceitos do modêlo federal, declarando,
assim, a inconstitucionalidade dos seguintes
dispositivos daquela Constituição Estadual:
Art. 53, V, b
Art. 60, I
Art. 48, III
Art. 48, IV (parcial)
Art. 58 (parcial)
Acontece que, no entanto, apesar de
havermos procedido a minucioso exame dos autos,
ficamos em dúvida, quanto a alguns dos dispositivos
a serem suspensos, por inexistir referência concreta,
relativamente a que expressões se refere o
mencionado aresto. Por exemplo:
Art. 60, I
Diz o eminente relator: "julgo inconstitucional o
último período do art. 60, I, porque contrariou o
disposto no artigo 136, IV, da Constituição Federal".
Sua Excelência, entretanto, não especifica quais as
expressões a serem suspensas.
Art. 57, § 3º
Diz o Ministro-Relator: "Acolho, em parte, a
representação" sem particularizar. Ainda quanto a
êste item, nos parece que há contradição entre o
Extrato da Ata, que não mencionou o preceito em
foco dentre as matérias julgadas inconstitucionais, e
o Ofício do Sr. Ministro-Presidente, que o relacionou
como tal.
Depois de prolongados estudos e pesquisas,
apuramos terem sido declarados inconstitucionais os
seguintes preceitos da Constituição do Estado da
Guanabara:
1) No Art. 48 – os incisos III – Conselho da
Magistratura e o IV – Corregedoria da Justiça;
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2) No Art. 53, V, letra b, a parte que atribui ao
Tribunal de Justiça competência para processar e
julgar, originàriamente, os Ministros do Tribunal de
Contas Estadual, competência essa do Supremo
(Art. 114, I, b, da Constituição de 1967), "os Ministros
do Tribunal de Contas";
3) No Art. 58 – as expressões: "e penal
extensiva a todos os graus da hierarquia judiciária";
4) No Art. 60, I – o último período, ou seja: "O
preenchimento dos lugares reservados aos advogados
e aos membros do Ministério Público será feito
alternadamente, ora por uma classe, ora por outra".
Ante o exposto, apresentamos, ex vi do
mencionado preceito constitucional do Art. 100, II, do
nosso Regimento, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 1971
Suspende a execução de disposições da
Constituição do Estado da Guanabara, julgadas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em
decisão definitiva de 19 de outubro de 1967.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a execução das seguintes
disposições da Constituição do Estado da Guanabara,
julgadas inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, de 19 de outubro de 1967:
1) No Art. 48, os itens III e IV;
2) No Art. 53, V, letra b, as expressões: "os
Ministros do Tribunal de Contas";
3) No Art. 58, as expressões: "e penal
extensiva a todos os graus da hierarquia judiciária";
4) No Art. 60, I, as expressões:
"O
preenchimento
dos
lugares
reserva-

dos aos advogados e aos membros do Ministério
Público será feito alternadamente, ora por uma
classe, ora por outra".
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator –
Accioly Filho – José Lindoso – Wilson Gonçalves –
Antônio Carlos – Emival Caiado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O expediente lido vai à publicação.
Comunico ao Plenário que esta Presidência,
nos têrmos do art. 279 do Regimento Interno,
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 100, de 1968, de autoria do Senador
Vasconcelos Torres, que altera a redação do item I
do artigo 11 da Lei nº 3.807, de 1960 (nos têrmos do
artigo 3º do Decreto-lei nº 66, de 1966), classificando
como dependentes de segurado as filhas, de
qualquer condição, que vivam sob a sua
dependência econômica exclusiva e não possuam
qualquer fonte de renda própria, considerado
rejeitado em virtude de ter recebido pareceres
contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que
foi distribuído.
Na Sessão do dia 7 do corrente foi
comunicado ao Plenário o recebimento da
Mensagem nº 147, de 1971 (nº 226/71, na origem),
entregue, por engano, à Secretaria-Geral da
Presidência, uma vez que era dirigida ao Presidente
da Câmara dos Deputados.
Esta Presidência encaminhou o expediente
àquela Casa do Congresso, devendo, assim, ser
cancelado, no Senado, o seu registro.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Waldemar Alcântara. (Pausa.)
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S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamin Farah. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires
Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete
Pinheiro.
O SR. CATETE PINHEIRO (lê o seguinte
discurso.): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, desejo, em rápidas palavras, salientar o
serviço prestado pela Associação dos Servidores
Civis do Brasil, mormente através da sua Delegacia
Regional de Brasília, incluindo atendimento médico e
hospitalar que proporciona àqueles servidores
públicos que têm a felicidade de ingressar nas suas
fileiras.
Para uma visão da grandeza de propósitos
daquela Entidade, basta mencionar que, sòmente
durante o ano de 1970, a ASCB pagou a diversos
estabelecimentos hospitalares e casas de saúde,
nesta Capital, a importância de Cr$ 161.964,47
(cento e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e
quatro cruzeiros e quarenta e sete centavos),
decorrente de atendimento aos seus associados e
dependentes.
Ainda naquele exercício, a Entidade propiciou,
em Brasília, 2.779 exames de laboratório, 1.644
atendimentos de clínica geral, 758 de ginecologia,
157 cirurgias, além de 257 radiografias.
O mais interessante é que o associado não
gasta, quando medicado, um único centavo – tudo é
pago pela Associação, inclusive os leitos
hospitalares – segundo dados fornecidos pela
Delegacia Regional, que a todos sempre recebe com
dedicada atenção.

Focalizando o atendimento médico e
hospitalar, dentre os muitos serviços prestados pela
ASCB, para mostrar aos servidores públicos a
necessidade de fortalecê-la, cada vez mais, quero
consignar, de público, meus sinceros parabéns ao
seu eficiente e dedicado Delegado Regional – Sr.
Cauby de Souza, pelo seu esfôrço no sentido de
capacitar a ASCB a oferecer sempre melhores
atendimentos aos seus numerosos associados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, recebi telegrama do
Presidente da Cooperativa de Laticínios de Cachoeiro
do Itapemirim, Sr. Eloy Formazier, o qual me fêz
lembrar que no dia 3 do corrente comemorou-se o "Dia
Internacional e Nacional do Cooperativismo", instituído
há 49 anos pela Aliança Cooperativa Internacional, e a
cuja iniciativa o Brasil aderiu há 22 anos.
O "Dia Internacional do Cooperativismo" é
comemorado no primeiro sábado do mês de julho de
cada ano, com festividades, palestras, reuniões e
outros atos, todos alusivos ao cooperativismo, como
meio de comunicação, de incentivo de propaganda
do sistema, surgido, inicialmente, na França e na
Inglaterra, entre 1820 e 1840.
A meu ver, o cooperativismo é o único meio
capaz de modificar a situação de vida e de trabalho,
principalmente, dos médios e pequenos lavradores,
embora, em todas as atividades, dê os melhores
resultados.
Neste ano, a data foi comemorada
no Rio de Janeiro, na minha terra –
Cachoeiro
do
Itapemirim
–,
natural-
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mente, e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, os mais adiantados, e outros
que vão procurando propagar êsse sistema, como
regime de vida para as coletividades.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muitos
anos, desde quando exercia o cargo de Secretário
de Agricultura do Estado do Espírito Santo,
incorporei-me entre os fervorosos adeptos do
cooperativismo. Nesse Estado, encontramos iniciado
um bom trabalho sôbre cooperativismo. Porém,
verificamos que havia necessidade de serem
formadas, pelo menos, algumas cooperativas que
obtivessem êxito. Igualmente vimos que já havia um
estudo em marcha no Município de Cachoeiro do
Itapemirim, o centro agrícola mais adiantado daquela
Unidade Federativa e com lavradores mais
capacitados. Por conseguinte, resolvemos fundar
com base e estrutura sólidas a Cooperativa de
Laticínios de Cachoeiro do Itapemirim, atualmente
com 32 anos de existência.
Aproveitando estudos realizados por um
dedicado técnico, o Inspetor Regional do Ministério
da Agricultura, o Dr. Djalma Eloy Hees, o Govêrno
estadual procurou reunir os lavradores, a fim de que
pudesse ser fundada a dita Cooperativa.
É interessante quando se fala das
comemorações do último sábado, dia 3 de julho,
numa homenagem àqueles agropecuaristas que
souberam compreender logo a necessidade da
fundação da Cooperativa de Laticínios de Cachoeiro
do Itapemirim, recordar os seus nomes, para a
história. São êles: Olímpio Lopes Machado,
Francisco Alves de Athayde, Anacleto Ramos,
Agliberto Rodrigues Moreira, Jarbas Ferreira
Machado, Delduque Ferreira da Silva, Antônio
Gomes, Jarbas Ferreira Coelho, Aldo Pinheiro,
Justino Ferreira da Silva, Joaquim Rodrigues

Soares, Eduardo Gomes de Oliveira, Abelardo
Ferreira Machado, Carlos Caiado Barbosa, Alípio
Emílio da Costa, Alípio Francisco Moreira, Aristeu
Portugal, Antenor Benedito dos Santos, Dr. Lauro
Pinheiro, Ormindo, Melo, Manoel Marcondes de
Souza, Oswaldo Meireles Alves, Dr. Marcondes
Alves de Souza Jr., Caio Machado, Agenor Luiz
Thomé e Nagib Tanure.
Assim, tomando conhecimento dos planos
dêsses homens, o Govêrno destacou, na época, uma
verba de duzentos e cinqüenta contos de réis, para
compra do terreno e instalação da Cooperativa,
inclusive máquinas necessárias, adquiridas à
Companhia
Suíça
que
na
ocasião
eram
consideradas das melhores.
Sr. Presidente, vou deixar para que a
Taquigrafia o transcreva, um relatório daquela época,
fato histórico na vida das cooperativas em nosso
Estado e, principalmente, da Cooperativa de
Cachoeiro do Itapemirim, e bem assim, o Projeto de
Lei enviado a Assembléia Legislativa e depois
promulgado pelo então Governador João Punaro
Bley, documento que até hoje ainda pode servir
como roteiro para outros lugares do Brasil, onde o
sistema cooperativista ainda não tenha chegado.
O Govêrno montou e instalou a Usina e a
Cooperativa. Uma taxa muito pequena, tirada dos
produtos por ela manipulados, inclusive do leite in
natura, seria destinado ao ressarcimento da verba
gasta pelo Govêrno na construção do prédio, aquisição
de máquinas e montagem da usina. Aplicados,
porém, os 250 contos de réis, conforme a Lei, na
compra de plantéis e reprodutores, a propriedade da
Usina passaria à Cooperativa, dispensado o
ressarcimento aludido. Para salientar o êxito, basta
dizer que, àquela época, havia cêrca de 60
cooperativados e a usina tinha capacidade para mani-
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pular oito mil litros. Hoje, a referida organização
manipula diàriamente mais de cem mil litros de leite,
mandados para o Rio de Janeiro, fora os outros
produtos, tais como, queijo, manteiga etc. Está com
mais de 2.000 associados inscritos e atuantes.
Posso afirmar que essa medida foi a salvação
especialmente da pecuária naquela região, mas
também da lavoura, porque uma tem influência sôbre
a outra.
Na época da fundação da cooperativa, os
criadores não sabiam o que fazer com os seus
produtos, nem mesmo com o leite. Poucas eram as
vias de comunicação: apenas a Estrada de Ferro
Leopoldina ligava Cachoeiro do Itapemirim com o Rio
de Janeiro, Vitória, Divisa e outros pequenos centros
consumidores. O leite não podia ser aproveitado,
pelo tempo decorrido em viagem.
Hoje, saem diàriamente pela rodovia para o
Rio de Janeiro 100 mil litros a mais. Voltou a
prosperidade à região, não só na parte de pecuária
como na parte agrícola, com implicações em tôdas
as demais atividades. Mas o trabalho não foi fácil,
porque é muito difícil mudar a rotina, os costumes, a
tradição, principalmente, nos centros rurais. Mesmo
escolhido aquêle meio, considerado de fazendeiros,
mais adiantados, as divergências, surgidas deram
muito trabalho à Secretaria de Agricultura, durante
pelo menos 5 anos. Tivemos que intervir várias
vêzes na Cooperativa para dar novas explicações e
mostrar àqueles homens que a cooperação entre
êles era muito mais interessante do que o trabalho
de cada um de per si.
Na mesma oportunidade e posteriormente,
fundaram-se algumas outras Cooperativas de
leite, de aves e de consumo, sendo que
hoje as duas principais são a de laticínios de
Cachoeiro do Itapemirim, com êsse movi-

mento de que falei, e a de Campinho, de aves, com
volumoso faturamento, enviando seus produtos para
o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e outras
cidades intermediárias. Quanto a essas duas,
especialmente, tudo se tem feito para que não
fracassassem, pois, se houvesse falha em qualquer
delas, estaríamos como sistema cooperativista do
Estado, pelo menos, adiado por muito tempo. Estão
porém vitoriosas, seguras, acreditadas e bem
conduzidas, fazendo o progresso da região. Vieram
outras, as de café, de Vargem Alta e Venda Nova, de
aves em vários lugares de consumo; outras
cooperativas leiteiras nos municípios, se bem me
recordo, de Mimoso do Sul, Colatina, Nova Venécia,
São Mateus, Itaguaçu, Bom Jesus do Norte e Vitória.
Êsse movimento tem influído sobremodo no
desenvolvimento agropecuário do Espírito Santo.
Mas, desejei focalizar o assunto hoje, nesta tribuna,
não só como parte das comemorações do dia
consagrado
ao
cooperativismo,
mas
ainda
esperançoso em que o sistema seja mais
incrementado, mais propagado pelo próprio Govêrno
Federal, pelos governos dos Estados e por todos
aquêles que se interessam pelo desenvolvimento do
País, especialmente no que tange à agropecuária.
Isso porque todos sabemos que o pequeno lavrador
e mesmo o médio lavrador, em nosso País, não tem
recursos, absolutamente, nem lastro para conseguir
financiamento suficiente para adquirir as máquinas e
os outros insumos necessários ao desenvolvimento
de sua lavoura. Entretanto, reunidos em
cooperativas, todos êles terão meios para
desenvolver seu trabalho com muito maior facilidade,
obtendo não só aumento de produtividade, como
produtos de melhor qualidade.
É o exemplo das cooperativas que
citei,
porque
se
continuassem
isola-
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damente trabalhando cada criador de Cachoeiro do
Itapemirim, ou avicultor de Campinho e outros
Municípios, estaríamos até hoje mais ou menos
naquela mesma situação difícil de 1935. Estamos
convencidos de que, sem cooperação, a vida é cada
vez mais difícil. Dependemos, homens ou povos,
cada vez mais, uns dos outros. Se pudermos
entender-nos, entre nós mesmos, e, os povos entre
os povos, certamente iremos conseguir uma vida
melhor para cada um de nós, para os nossos Países,
e para tôda a humanidade.
Ainda anteontem, S. Ex.ª, o Sr. Presidente
Médici inaugurou a Ponte sôbre o Rio Apa, entre o
Paraguai e o Brasil. É uma forma de cooperação.
Assinou, com o Ex.mo Sr. Presidente do Paraguai,
aquela Carta de Princípios em defesa dos nossos
direitos, da nossa soberania e do nosso
desenvolvimento. É uma forma de cooperação.
Todos nos regozijamos com aplausos, apoio e
solidariedade, face referidos atos. Li, hoje, na parte
agrícola de "A Gazeta", de Vitória, que a senhorita
Zilma Pancieri é a jovem capixaba apontada neste
ano pelo Comitê Nacional dos Clubes 4-S como
"Campeã Nacional de Liderança Voluntária",
merecendo nosso destaque e congratulações. É
outra forma de cooperação, e tanto mais necessária
quanto útil, porque prepara as novas gerações para
um melhor futuro.
S. Ex.ª o Sr. Presidente Médici acaba de
lançar o Decreto nº 1.179, de 6 de julho de 1971,
denominado "PROTERRA", também com os nossos
aplausos gerais. É uma forma de cooperação entre o
Govêrno e os lavradores, com auxílios e ajuda,
conforme se pode verificar do art. 1º e suas letras,
para formação de novos centros agrícolas de
abastecimento, novas pequenas fazendas, novos
sítios, para produzir para o Brasil.

É oportuno, então, salientar que êsse sistema
terá êxito, não resta dúvida, com o apoio decidido, o
auxílio e a assistência governamentais. Mas isso não
poderá ser para sempre; terá que haver um tempo
limitado, em que se proporcionará assistência
àqueles que ali se estabelecerem, com suas glebas;
depois, obterão por si próprios autonomia para
continuar, sob sua total iniciativa e orientação.
No meu modo de entender, deveria haver
propaganda entre êles, ensinamentos necessários
inclusive desde a escola, para que obtenham
conhecimento e segurança do que é o sistema
cooperativista, os benefícios e facilidades que trará,
a fim de que se agrupem para ter suas máquinas
comuns e outros recursos que ajudarão no
desenvolvimento de seu trabalho e da região.
É uma colaboração, uma sugestão que quero
deixar aqui, uma vez que existe – e eu conheço – no
Ministério da Agricultura trabalho desenvolvido sôbre
o assunto, dirigido por técnicos especializados, que
poderão levar à região, como de resto todo o Brasil,
mais intensivamente, os ensinamentos a que me
refiro,
prestando,
assim,
extraordinários
e
inestimáveis
serviços
à
lavoura
e,
conseqüentemente, ao Povo.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Dá licença
para um aparte, Senador Carlos Lindenberg?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muita
satisfação, Sr. Senador.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Quero
congratular-me com V. Ex.ª por trazer à análise
desta Casa assunto tão relevante quanto o do
cooperativismo em nosso País. Situo-me entre
aquêles que vêem, para a pequena e média
propriedade rural, a organização cooperativista,
como instrumento capaz de dar aos produtores
os
elementos
mínimos
indispensáveis
à
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formação de riqueza, que lhes permita o padrão de
vida que para êles almejamos. De maneira que,
vendo a convicção que revela V. Ex.ª, a confiança
que demonstra na possibilidade da expansão do
sistema cooperativista no nosso País, quero
manifestar-lhe a minha solidariedade, louvando o
trabalho que presta, ao salientar tão relevante
problema, esperando que o Ministério da Agricultura,
e, portanto, o Poder Executivo, lance realmente suas
vistas para as questões relacionadas com o
cooperativismo. Urge, por exemplo, transformar, a
curto prazo, o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo naquela alavanca propulsora do
desenvolvimento cooperativista, para felicidade do
homem do campo em nosso País.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço,
nobre Senador Cattete Pinheiro, as palavras de V.
Ex.ª dando apoio a êste meu modesto
pronunciamento, sem dúvida um pouco longo, mas
que não poderia deixar de fazer, ante os fatos que
conhecemos e nos quais tomei parte, com os
melhores resultados para a agropecuária do nosso
Estado e do Brasil. V. Ex.ª se referiu ao Banco
Nacional de Crédito Cooperativo. Realmente, eu iria
me referir a êle, como base, como fazendo parte da
cúpula da direção do sistema no Brasil, e que tem
prestado serviços ao País, mas que, como V. Ex.ª
diz, poderá influir muito mais, para que as
cooperativas se desenvolvam e cresçam não só no
seu próprio trabalho, mas em número, espalhandose por todo o território nacional.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muito
prazer, Sr. Senador Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª
ouvindo
o
eminente
Senador
Carlos

Lindenberg
tratando
de
um
problema
caracterizadamente muito importante para o
progresso e o desenvolvimento do nosso País.
Chamando
a
atenção
do
Senado
e,
conseqüentemente, do Poder Executivo, para a
cobertura que deve ser dada a determinada área em
desenvolvimento de seu Estado, incentivando, por
assim
dizer,
o
cooperativismo!
De
fato,
cooperativismo representa quase que como uma
palavra mágica para o desenvolvimento. O grande
problema brasileiro, no que concerne à produção e à
comercialização dos produtos, é exatamente o custo
de produção. É claro que o cooperativismo resulta na
baixa do custo de produção, e sobretudo dá
condições a que pequenos produtores possam reunir
os seus esforços e auferir os benefícios das
modernas técnicas de produção. Sòmente mesmo
através das cooperativas é que acredito no pequeno
produtor como unidade econômica. É inconcebível
como V. Ex.ª também admite, que um pequeno
produtor tendo em suas mãos maquinaria de custo
altíssimo, possa produzir econômicamente sem criar
problemas financeiros e até mesmo de insolvència.
Eu me lembro, e quero registrar nos Anais
do Senado, que houve um período em que o
Govêrno estava muito preocupado com o
incentivo às fábricas nacionais de implementos
agrícolas. Abriu créditos através do Banco do
Brasil e de outros bancos que lidavam no setor
agrícola, com facilidades imensas, para aquisição
de tratores, grades Rome e outros implementos.
Disso resultou que grande número de pequenos
produtores dêste País, preocupados em se
atualizarem nas modernas técnicas de produção,
preocupados em dotar suas propriedades rurais
com equipamentos que poderiam fazer crescer
a sua produção e sua produtividade, se en-
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dividaram fora da sua capacidade de pagamento. O
fato constitui, hoje, problema seríssimo para o Banco
do Brasil, que está fazendo execuções em vários
Estados da Federação. Posso testemunhar a V. Ex.ª
que há execuções no Estado de Goiás, contra
fazendeiros que simplesmente não têm como pagar,
pois adquiriram equipamento a preço maior do que
comportaria o valor da sua produção agrícola. Sem
dúvida, a solução é aquela que V. Ex.ª está
defendendo da tribuna: a cooperativa, porque a
união de esforços trará as condições para que
grupos de pequenos fazendeiros possam munir-se
dos equipamentos necessários e produzir as suas
riquezas, através das modernas técnicas que
oferecem as nossas fábricas brasileiras.
Hoje é o Dia do Cooperativismo. V. Ex.ª
registra com muita felicidade a data. Praza aos céus
que êle seja difundido em todo o Território Nacional e
possa produzir os seus frutos.
Associo-me ao apêlo de V. Ex.ª. Muito
obrigado!
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª nobre Senador Osires Teixeira.
Eu disse, em certa parte do meu
pronunciamento, da dificuldade da mudança de
rotina. O nosso lavrador é criado de acôrdo com o
sistema capitalista e a sua idéia é de que trabalha
para si. Não entende, ainda, e é preciso botar na
sua cabeça, como na dos jovens, que a reunião
dêles em grupos, numa cooperativa, é benéfica
para todos, porque, como disse V. Ex.ª, obterão
máquinas, assistência técnica e terão quem cuide
da colocação do seu produto, quem o ensine a
preparar bem a terra para obter maior produtividade
e melhor produto. Isto barateará os custos da
produção muito mais do que cada um trabalhando

separadamente. Agrupadamente teriam produção
melhor, em maior quantidade e melhor qualidade,
com assistência técnica, colocação justa para os
produtos e uma infinidade de outras providências,
inclusive aquisição de fungicidas, adubos, inseticidas
etc.
Mas o lavrador sente dificuldade em
compreender o funcionamento dêsse mecanismo,
pensando, desconfiado, de que aquilo será mais um
meio de impingir-lhe mais impostos, mais um tributo
ou de reduzir-lhe as iniciativas e possibilidade de
lucro.
Vou citar um exemplo, de como é difícil
transformar-se a mentalidade rotineira, vencer a
ignorância, a ambição distorcida, o egoísmo tradicional.
A Cooperativa de Cachoeiro do Itapemirim, fundada para
fazendeiros progressistas, depois dos estudos
procedidos pelo Inspetor Regional do Ministério da
Agricultura, Dr. Djalma Eloy Hees, à época Governador
do Estado o então Major João Punaro Bley, sendo
Secretário de Agricultura o orador, e Diretor de
Agropecuária o Dr. Napoleão Fontenelle da Silveira –
dedicado inteiramente à implantação do cooperativismo
no Estado – e participando como dirigente especial o
assessor técnico em cooperativismo, aliás, do mais alto
gabarito, o Dr. Ariovaldo Teles de Menezes, teve a
organização que vencer as mais sérias incompreensões.
Eleita a primeira diretoria, as máquinas
novinhas em pleno funcionamento, tive que,
pessoalmente, às pressas, intervir entre velhos
amigos que só faltavam se agredir mùtuamente. Dois
dos principais diretores não se entendiam de modo
algum, partindo até para o desacato pessoal. Eu não
compreendia o porquê daquela briga.
Fui
especialmente
a
Cachoeiro
do
Itapemirim,
servir
de
algodão
entre
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cristais, mas, investiguei para saber os motivos. É
que um dêles ainda não se tinha apercebido de que
aquilo era um benefício para todos. Então, procurava
fazer fracassar a cooperativa, para que êle
adquirisse a usina a fim de trabalhar sòzinho com
maiores possibilidades de lucro. O outro resistia
violentamente. E isso entre homens vividos, entre
homens calejados no trabalho e na experiência.
Entre os novos, então, sem o conhecimento que dá a
compreensão necessária, o que será?
Daí por que é preciso começar desde cedo;
começar a ensinar Cooperativismo nas escolas, para
que aquêles meninos se orientem, como fazem os
clubes 4-S, por exemplo, que devem ser mais
conhecidos e espalhados pelo Brasil inteiro. No
Espírito Santo já são muitos. Tanto que a campeã
nacional de Liderança Voluntária, é a jovem capixaba
Zilma Pancieri, já citada. Assim, quando chegam à
idade de tomar conta de sua fazenda ou de dirigirem
uma propriedade, já estarão imbuídos do espírito de
cooperativismo, do exercício da cooperação, tão
simples, tão agradável e tão útil para o trabalho e, na
aproximação dos homens.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muita
honra, Sr. Senador.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Se me permite V.
Ex.ª, os clubes 4-S, salvo engano, teriam sido
introduzidos no Brasil por um conterrâneo de V. Ex.ª,
quando presidente da Associação Brasileira de
Crédito e Assistência Rural, o Dr. João Napoleão de
Andrade.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Honraria
muito o Espírito Santo se êle fôsse de lá. É muito
nosso amigo e muito o distinguimos, mas, é
de Minas Gerais. Realmente, prestou inestimá-

veis serviços aos agricultores, como presidente da
Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural,
e, aos iniciantes, com a fundação dos clubes 4-S
Saber, Sentir, Servir, Saúde –, espalhados, hoje, por
grande parte do Brasil, com os melhores auspícios.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muito
prazer, Sr. Senador.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Sòmente para
não interromper V. Ex.ª logo a seguir, gostaria de
dizer o seguinte: os clubes 4-S compõem
organização que, nos Estados Unidos, tem a
denominação de 4-H. É um movimento de caráter
internacional, muito embora a origem tenha sido no
Serviço de Extensão dos Estados Unidos. É onde
nós brasileiros fomos aprender tôda essa dinâmica
de um serviço de educação rural, mais tarde
transplantado para o Brasil, com a organização
inclusive, da ACAR. De maneira que, realmente não
só na experiência brasileira, mas, principalmente, na
experiência dos Estados Unidos da América, a pátria
maior do capitalismo, encontramos as grandes lições
que nos poderão conduzir aos rumos que V. Ex.ª
aponta, para fortalecimento do pequeno e médio
produtor rural. Mesmo o cooperativismo, por incrível
que pareça, fomos aprender nos Estados Unidos,
onde
encontramos
funcionando,
inclusive,
cooperativas de saúde, mantendo hospitais na zona
rural. Assim, no sistema capitalista, como o nosso, o
cooperativismo é realmente a salvaguarda da
pequena e média produção. Se não fixarmos êstes
rumos, acabará acontecendo o que aconteceu na
grande Nação do Norte: a agropecuária passará a
ser desenvolvida pelas grandes emprêsas rurais,
marginalizando, cada vez mais, o pequeno e médio
produtor.
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O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço o
seu aparte, nobre Sr. Senador Cattete Pinheiro. V.
Ex.ª fêz-me lembrar um fato curioso: é que as grandes
emprêsas de pecuária esvaziam a população dos
campos. Elas, afinal, criam riqueza mas empobrecem
também a região porque reduzindo a necessidade de
braços e portanto o número de empregos, promovem
o êxodo das famílias para outras regiões,
preferencialmente para as cidades.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Fato que
vamos encontrar, por exemplo, no sul do Pará, onde
se estão fixando grandes emprêsas pecuárias,
atraídas pelos incentivos fiscais.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço a
V. Ex.ª que tanto contribui para ilustrar meu discurso.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muito
prazer, Sr. Senador.
O
SR.
ANTÔNIO
FERNANDES:
–
Comemorando quase meio século da criação da
Cooperativa de Leite em Cachoeiro do Itapemirim, V.
Ex.ª nos dá conhecimento de um fato histórico na
economia leiteira daquela próspera região do seu
progressista Estado. Essa cooperativa serve de modêlo
e de motivação para que outras do mesmo gênero
sejam criadas em outras zonas a fim de facilitar a
formação de um bom sistema cooperativista para
fomentar melhor a organização de vida mais próspera
para os nossos produtores rurais. Congratulo-me com
V. Ex.ª pela feliz iniciativa e formulo votos pelo
progresso e desenvolvimento crescente da pecuária
leiteira da região, dentro da boa orientação
estabelecida pela Cooperativa de Cachoeiro do
Itapemirim, a quem parabenizo, por intermédio de V.
Ex.ª, pelos bons resultados já comprovados.

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Antônio Fernandes,
e posso dizer até com certo orgulho que,
especialmente, as duas cooperativas, a de laticínios
de Cachoeiro do Itapemirim e a avícola de
Carapinho, podem servir de modêlo para qualquer
ponto do Brasil.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Dou
testemunho disto.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Muito
obrigado a V. Ex.ª por suas palavras e por suas
congratulações àqueles nossos amigos.
Gostaria de fazer referência a um fato ligado a
aquisição de máquinas, assunto aqui lembrado pelo
nobre Senador Osires Teixeira que citou fatos
ilustrativos de meu pronunciamento, no que respeita
à compra de máquinas e implementos agrícolas, por
médios e pequenos lavradores que se endividaram.
Nós também, na mesma Cidade de Cachoeiro do
Itapemirim, não me recordo bem o ano – creio que
1948 ou 1949 – tivemos ocasião de, através da
citada Cooperativa de Laticínios em combinação com
o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo e
Banco do Brasil, adquirir 29 tratores, para um Estado
que, naquela época, possuía apenas quatro tratores
funcionando. Compramos 29 de uma só vez, todos
êles já vendidos aos lavradores e pecuaristas que
faziam parte da Cooperativa, antes de sua chegada.
Fizemos uma parada dentro da cidade, com
aquêles barulhentos tratores, sob os aplausos
populares, de que até hoje me recordo com
emoção. Foi uma verdadeira festa, inesquecível.
Todos êles saldaram seus compromissos
religiosamente. Como incentivo, o Estado pagou
os juros bancários. E essas máquinas trouxeram
grandes benefícios àquelas fazendas, melho-
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rando as condições gerais do trato das terras, da
produtividade, das colheitas, do trabalho exaustivo
do lavrador.
Sempre tive grande preocupação com o
agricultor e costumo usar de palavras que talvez não
ficassem muito bem aqui: nunca vi saco vazio ficar
de pé. Ninguém pode trabalhar de barriga vazia, é o
que afirmo. Isto para dizer que não entendo, até
hoje, através de longa experiência, industrialização
sem base na economia agrícola, sem comida para os
que trabalham. A indústria pode render muito, mas,
sem a matéria-prima não se fabrica alimentos; êstes
saem da terra. Daí porque meu interêsse,
entendendo sempre que ao lavrador temos que dar
tôda assistência que fôr possível, a fim de que êle se
desenvolva. Já é bastante o seu isolamento, o seu
sacrifício, sua luta dia e noite contra tudo e, muitas
vêzes, contra todos, para poder sobreviver e
produzir.
Se não se proporciona ao homem do campo
melhores condições de vida, de assistência técnica,
creditícia, de saúde, de educação, pelo menos
semelhante ao que se dá ao trabalhador urbano, é
natural que êle venha para as cidades atraído por
êsses benefícios, em busca de melhor existência.
Sempre que eu tiver oportunidade, continuarei
a me bater pela assistência ao lavrador, a fim de que
nós da cidade possamos também viver mais
tranqüilos.
Mas, já estou esgotando o tempo regimental.
Vou procurar terminar esta minha fala, à qual serão
incorporados os documentos que provam o que
acabei de relatar sôbre a Cooperativa de Laticínios
de Cachoeiro de Itapemirim, como homenagem
àqueles pioneiros, e, porque poderão ser úteis a
outrem.

Sinto-me tentado a dar conhecimento à Casa
do telegrama aludido a princípio, que me foi dirigido
no dia três de julho. Vou lê-lo, não por vaidade, mas
como demonstração de reconhecimento do homem
simples do campo.
"Comemorando
hoje
dia
nacional
cooperativismo temos imensa satistação abraçar
ilustre Senador e amigo pelo muito que fêz em prol
nascimento e funcionamento ininterrupto de trinta e
dois anos nossa cooperativa contando hoje mais dois
mil cooperados eternamente agradecidos vossência
pt Abraços Eloy Formazier Presidente Cooperativa
Laticinios Cachoeiro Itapemirim."
Ainda tenho, nesta altura da vida, a felicidade
de encontrar, depois de tantos anos, a gratidão
daqueles que se beneficiaram com o nosso trabalho.
É, sem dúvida, confortador para quem se
dedica a êsses misteres, receber, 32 anos depois,
telegrama tão honroso, repassado dos mais nobres
sentimentos.
O SR. CATTETE. PINHEIRO: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com muita
honra.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – V. Ex.ª traz ao
conhecimento da Casa e da Nação fatos tão
valiosos, tão auspiciosos, que eu me permitiria
esperar que o seu discurso seja transformado numa
publicação, num folheto, que possamos levar a todo
Brasil, apontando um grande exemplo a ser imitado,
não só pelos homens públicos como por todos
aquêles que lutam pela emancipação do homem
rural do nosso País.
O
SR.
CARLOS
LINDENBERG:
–
Nobre Senador Cattete Pinheiro, V. Ex.ª
até
me
emociona,
com
sugestão
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desta ordem. Minha intenção era apenas trazer, à
guisa de comemoração do "Dia Nacional do
Cooperativismo", fatos, mas fatos concretos, prova
daquilo que conseguimos realizar, pouco, é verdade,
mas que repetido, sem dúvida dará alguma coisa de
bom ao nosso País.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Por isso
mesmo, Senador Lindenberg, eu me animo a esta
sugestão, e porque desejo inclusive fixar nos Anais
desta Casa um preito de admiração de um brasileiro
que vem, saiba V. Ex.ª, de um dos mais pobres
municípios desta Nação.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Muito
obrigado a V. Ex.ª, Sr. Senador Cattete Pinheiro, que
tanto me honra com seus apartes, valorizando meu
pronunciamento.
Creio que já esgotei o tempo regulamentar, de
que sou tão exigente (risos), mas quero lembrar
ainda o que está acontecendo no Brasil no momento,
quando o próprio Govêrno, de certa forma, força até
a união de bancos, a reunião de emprêsas, a
unificação de grupos econômicos para que, reunidos
num só, barateiem os seus custos de operação para
melhor servir à sociedade, entendendo que a sua
função não é apenas de lucro, mas tem também o
seu caráter social. É igualmente forma de
cooperação.
No Espírito Santo o cooperativismo tem
progredido bastante, estando, porém, bem mais
adiantado nos Estados de São Paulo, salientandose a Cooperativa de Cotia como exemplo de
trabalho e eficiência, do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, e cujo desenvolvimento desejamos se
estenda por todo o País, beneficiando assim
não só o Sul do Brasil, mas principalmente o
Norte e o Nordeste. E, se o Govêrno resolver
determinar providências para que o Departamen-

to de Cooperativismo do Ministério da Agricultura,
com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo e
outros organismos, desenvolva trabalho intenso na
região nordestina conjuntamente com o PROTERRA,
estou certo de que teremos os melhores e mais
salutares resultados econômicos e sociais.
Terminando, congratulo-me com os dirigentes
de tôdas as cooperativas do Brasil, dos organismos
que estudam e se empenham na propagação do
sistema, com aquêles que fundaram, ou que
estabeleceram ou constituíram o Dia do
Cooperativismo em cêrca de 60 países, e com todos
aquêles que se dedicam ao mister de trabalhar
coletivamente em benefício de tôda a população,
quer seja do Brasil ou de outros povos.
Era isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que
tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR CARLOS LINDENBERG, EM SEU
DISCURSO DE 9 DE JULHO DE 1971.
Relatório apresentado pelo Inspector Regional
Djalma Eloy Hees, com sede em Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, relativo aos
trabalhos realizados pela Inspectoria Regional a seu
cargo no decurso do ano de 1936.
Sr. Inspector Chefe
Attendendo ás determinações contidas em
vosso telegramma circular Nr 174 de 26 de Novembro
ultimo, tenho a satisfação de passar às vossas mãos
o presente relatório, que constitue um resumo dos
serviços realisados por esta Inspectoria Regional no
decurso do anno de 1936. O presente trabalho não é
senão uma collectanea dos relatórios mensaes
que com regularidade vos tenho enviado e pelos
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quaes poude essa chefia accompanhar o
desenvolvimento dos serviços que executei no
desempenho das funcções de meu cargo.
Chegando ao termino de mais um anno de
trabalho, espero Sr. Inspector Chefe, ter podido
corresponder a contento à vossa confiança no
desempenho das attribuições que me estão affectas.
Se maiores e mais auspiciosos não são os fructos
que vos apresento, não foi por falta de interesse meu
ou assiduidade. A obra que nos cabe, sobre ser de
assistencia technica ao lavrador e ao criador, é de
instrucção e educacional, rasão pela qual só
poderemos colher resultados de realisações de
ordem material, uma vez que o criador tenha para tal
a necessaria instrucção.
Fiel a este ponto de vista é que promovi a
fundação do Syndicato dos Lavradores e Criadores
de Cachoeiro de Itapemirim que tem como maxima
regularidade realisado suas reuniões no primeiro
domingo de cada mes. Em taes reuniões procuro pôr
sempre em fóco um novo assumpto ou prestar
alguma informação de interesse da classe. Trabalho
penoso, é certo e no qual se empenha uma
apreciavel parcela de paciencia a par da
indispensavel constância, elle já se vem revelando
de utilidade tal como são um attestado a cooperativa
de consumo em pleno funccionamento, a cooperativa
de lacticínios, a construção de banheiros
carrapaticidas sob forma cooperativista etc.
Bem podeis comprihender, Snr. Inspector
Chefe, que os problemas de ordem economica
não comportam soluções isoladas. A entrosagem
que os liga é de tal forma complexa, que não nos
podemos fugir á contingencia de agitar todos
esses problemas e encaminhar as respectivas
soluções, agindo assim não raro fóra do
ambito estricto das nossas attribuições imme-

diatas. Estas observações faço a proposito do
melhoramento da pecuaria no Espirito Santo, cujos
interesses não podem ser tratados isoladamente.
Pelo contrario, estão em ligação intima com o credito
agricola, com as cooperativas de consumo, com a
cooperativa de lacticinios etc.. Por esta rasão,
servindo-me da associação de classe que neste caso
é o Syndicato dos Lavradores e Criadores, tenho
debatido todos estes assumptos e por seu intermedio
mantemos ainda o intercambio necessário com o
Governo do Estado, que inegavelmente tem prestado
o seu concurso e sua collaboração ás iniciativas dos
criadores desta região.
OS RUMOS DA PECUÁRIA NO ESPÍRITO
SANTO:
Eu já tive opportunidade de me expressar, quer
por artigos na imprensa, quer por relatorios que vos
enviei, sobre os verdadeiros rumos que devemos seguir
na orientação do problema pecuario do Espírito Santo.
Attendendo á situação geographica do Estado,
localisado nas proximidades de bons mercados,
attendendo ao systema de communicações com o Rio
quer por ferrovia, quer por via maritima, attendendo
ainda á subdivisão da propriedade agrícola e valorisação
de suas terras, a pecuaria no Espirito Santo caminhará
fatalmente para o regimem intensivo. O Estado com area
de 44.000 Klms. 2. possue 43.911 propriedades
agrícolas com area media de 120 hectares. Com esta
feição e com a ausencia de pastagens nativas em terras
baratas, não podemos pensar na criação do mestiço
zebú para o frigorífico. O sangue zebú deverá ser
utilisado parcimoniosamente como lastro ás raças
nobres, que servirão de garantia ao estabelecimento do
parque industrial de lacticínios, que fatalmente será
erigido como uma contingencia das condicções
mesologicas. A proxima creação em Cachoei-
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ro de Itapemirim de uma usina de lacticinios, espero
seja o inicio de uma nova era nas actividades
pastoris do Estado. O exito desta realisação o dirá
em futuro breve. A julgar pelo interesse que ao
assumpto estão dedicando os criadores, podemos
confiar no sucesso da empresa. A planificação desta
ideia que em breve entrará para o terreno da
realidade, constituirá um exemplo a ser seguido em
outras regiões do Espirito Santo onde ainda não se
faz o aproveitamento economico do leite existente.
O melhoramento dos rebanhos está em
funcção do aproveitamento do leite que virá
remunerar proporcionalmente o zelo e o cuidado do
criador. Sem que se possa assegurar esta vantagem
e esta compensação pequeno e diminuto mesmo
será o interesse do criador na introducção de bons
reproductores que requerem tratamento especial e
maiores despesas.
USINA DE LACTICINIOS
Foi justamente possuido do desejo de
encontrar uma solução para o problema do leite, não
só de Cachoeiro de Itapemirim senão de uma
apreciavel região do sul do Estado, que estudei
cuidadosamente o assumpto em busca de uma
solução que assegurando o consumo integral do leite
produsido na zona em apreço, trouxesse maior
seducção á exploração da industria pastoril, na qual
encontrando o criador a justa remuneração, teria
certamente razão e sobretudo interesse em
racionalisar a exploração que abrangeria o
melhoramento dos rebanhos, das installações e dos
recursos forrageiros.
Afastada a hypothese da venda do
leite crú ou pasteurisado para Rio, Nictheroy,
Campos ou Victoria, por varias causas que
viriam por um risco o sucesso de uma empresa
que para tal fim viesse a se organisar, e que

foram alvo de minhas preoccupações, restava a
solução da industria do producto, transformando o
leite em manteiga e queijo. Esta ideia
consubstanciou-se quando consultando as pautas de
nossa importação, deparei com o tributo que o
Espírito Santo paga annualmente a outros Estados
pela importação de queijo e manteiga. Monta em
numeros redondos a 500 contos de reis
annualmente. Organisando-se aqui esta industria,
ella poderia supprir esta necessidade, trasendo a
solução para a falta de consumo do leite que aqui
existe.
Eu tive occasião de expor em todos os seus
detalhes, o assumpto em apreço ao Ex. Snr.
Secretario da Agricultura do Estado, Dr. Carlos
Lindenberg. S. Excia. emprestou, como era de
esperar, a maior attenção ao assumpto e solicitoume que colhesse em outras regiões do paiz, onde
estivesse em prosperidade a industria de lacticinios,
informações que bem podessem guiar-nos na
solução do nosso particular.
Com a necessária autorisação dessa Chefia,
emprehendi uma viagem a Barbacena, Sitio, Santos
Dumont, Magdalena e Paciencia e colhi em diversas
usinas e fasendas os informes de que necessitava
para alicerçar a convicção que já possuia de que
com a fabricação de queijo e manteiga dariamos
applicação economica ao leite que existe no Sul do
Espirito Santo.
Apresentei de regresso ao Snr. Secretario da
Agricultura, um minucioso relatorio, do qual vos
enviei copia, relatorio este que servia de base para
que o Governo do Estado abrisse concurrencia
publica para a compra das machinas necessarias a
uma usina de laticínios, com a capacidade para
manipular 8 mil litros de leite em um dia normal de
trabalho.
Fiz parte da comissão incumbida de
julgar
as
propostas
apresentadas,
sen-
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do que foi acceita como mais conveniente a da
Sociedade Importadora Suissa cujo valor monta a
150.000$000.
Satisfaz-me ainda em dizer, que o Estado
acceitou o alvitre por mim apresentado, no sentido
de ser a usina de lacticinios explorada pelos
productores de leite que se reuniriam sob a forma
cooperativa. Consultando elevado numero de
pessoas interessadas, todas ellas foram accordes
que se eliminasse o intermediário que seria uma
ameaça aos legitimos interesses dos productores,
em geral o menos aquinhoado com os fructos de seu
próprio trabalho.
Encaminhada assim toda esta questão
directamente por mim ao Exmo. Snr. Secretario da
Agricultura, eu não desejaria que a solução final da
construcção da usina e compra das machinas fosse
tomada sem que houvesse um entendimento directo
do Secretario com os criadores. Este entendimento
verificou-se em uma grande reunião, em data de 10
de Outubro, que foi presidida pelo proprio Snr.
Secretario da Agricultura.
Expuz então aos presentes a finalidade da
reunião e as bases em que se poderia organisar a
cooperativa de lacticínios. Nenhum sucesso
entretanto poderia ter a empresa se não existisse
o verdadeiro espírito de collaboração. De
minha parte eu havia estudado em seus varios
aspectos o problema, chamando para elle a
attenção do Governo do Estado. Este, interessado,
propunha a construcção da usina e compra do
machinismo. Restava somente o pronunciamento
dos productores a cujo cargo ficaria a exploração da
industria.
O Snr. Secretario da Agricultura pediu a
seguir o livre pronunciamento dos interessados e
estes foram accordes em que a usina viria
traser a solução para os seus anceios e que

a formula cooperativa seria a mais propicia à
exploração da usina. Assentadas assim estas
directrises preliminares, foi lavrada uma acta da
reunião que recebeu cerca de sessenta assignaturas
dos criadores presentes. A seguir o Snr. Secretario
da Agricultura fez á Sociedade Importadora Suissa o
pedido official das machinas que serão embarcadas
para o Espírito Santo uma vez que o predio
respectivo as possa alojar. Nessa mesma reunião, o
Dr. Carlos Lindenberg designou uma commissão de
sete membros, composta de criadores e da qual eu
tambem faço parte, para o fim especial de solucionar
a questão do terreno para o predio, convocação de
reuniões para a organisação da cooperativa etc. Já
entabolamos negociações para a compra de um
terreno apropriado e logo que esta se torne effectiva,
será iniciada a construcção.
Afim de legalisar a situação da cooperativa de
lacticínios e estabelecer as normas de suas relações
com o Governo do Estado, foi apresentado á
Assembléia Legislativa um projecto que tomou o
numero 97 e que se acha assim redigido:
PROJECTO Nº 97
A Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo Decreta:
Art. 1º – Fica a Secretaria de Agricultura
Terras e Obras autorisada a dispender até a quantia
de Rs. 250:000$000 na compra, edificação e
montagem de uma usina de hygienização da
industrialização do leite.
Paragrapho unico – A usina a que se refere o
artigo supra será construida na cidade de Cachoeiro
de Itapemirim em area de terreno preferencialmente
de propriedade do Estado e que para o fim
baste, e deverá ser explorada pela cooperativa
de lacticínios de productores de leite es-
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tabelecidos na região, que se fundar para os fins
previstos na presente lei, ou pelo proprio Estado.
Art. 2º – A direcção technica e financeira de
construcção e montagem da usina será exercida pela
Secretaria da Agricultura Terras e Obras, e o seu
funccionamento ficará à esta, subordinada, orientado
por um laçticinista portador de titulos que denotem
capacidade moral e technica.
Paragrapho unico – A fiscalisação sanitaria da
usina e seus productos será exercida na forma do
decreto nº 7.576 de 30 de Abril de 1926.
Art. 3º – Explorada a usina pela cooperativa de
productores de leite na forma estatuida pelo
paragrapho unico do art. 1º, deverá ser assegurada
no respectivo instrumento a sua reversão ao Estado,
com todos os pertences e benfeitorias, sem direito a
indemnisação alguma, no caso de infracção da
presente lei e de clausulas que lhe forem impostas
pelo Governo para a devida protecção da iniciativa.
Paragrapho unico – Igual providencia terá
logar na hypothese do Governo verificar a
impossibilidade de sua manutenção ou no caso de
dissolução da cooperativa.
Art. 4º – Os estatutos da cooperativa serão
submettidos à approvação do Governo e enquanto
não se operar a transferencia da usina para o seu
patrimonio, deverão consignar:
a) A creação de uma taxa de $025 réis por litro
de leite entregue á usina pelo productor – taxa de
melhoramento – cuja arrecadação perdurará, para os
efeitos da presente lei, até perfazer a quantia de Rs.
250:000$000, podendo a arrecadação decorrer do
proprio capital social da cooperativa.
b) a integralisação das quotas-partes
do
associado
no
capital
da
coope-

rativa por meio de uma taxa – taxa de capitalização –
de $025 por litro de leite entregue á usina para por
esse meio automaticamente formar seu capital
subscripto.
c) A subscripção impositiva por parte do
associado no capital da cooperativa, de tantas
quotas-partes de 50$000 cada uma quantas forem
as vaccas leiteiras que possuir em seu rebanho.
d) A realização obrigatória, no acto de
inscripção do associado no livro de matricula da
cooperativa, de 25% do valor das quotas-partes que,
na forma da letra anterior, lhe, couber subscrever.
Paragrapho unico – Consignarão os estatutos
inclusive que o associado cuja producção for
entregue á Usina semi-industrialisada não ficará
dispensado das contribuições estabelecidas para,
formação do fundo de melhoramento e de
capitalização referidos nas letras a e b do artigo
supra: Para esse effeito será tomado por base o
valor do leite in-natura e estabelecida a proporção.
Art. 5º – O producto da arrecadação da taxa
de melhoramento, estabelecida pela letra a do artigo
anterior, será destinado à acquisição de um plantel
de reproductores de raças puras, já aclimatados e
de progenie conhecida, que ficarão a disposição do
rebanho dos associados da cooperativa que
possuirem
ou,
construirem
banheiros,
carrapatecidas, no que a cooperativa os poderá
ajudar, recebendo em leite o valor do investimento,
se lhe convier.
Paragrapho 1º – A escolha desses exemplares
deverá ser effectuada com a assistencia de um
zootechnista de reconhecida capacidade e recahirá
em
animaes
que
apresentem
"pedegree"
devidamente registrada em "herd Bocksk".
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Paragrapho 2º – A compra desses
exemplares deverá ser precedida de autorisação
do
Secretario
de
Agricultura,
Terras
e
Obras.
Paragrapho 3º – A taxa de melhoramento a
que se refere o artigo supra será depositada
semanalmente na agencia local do Banco do
Brasil,
ou
outro
estabelecimento
idoneo,
devendo ser escripturada em conta especial.
O
levantamento
das
importancias
para
os fins tidos em vista dependerá de autorisação
previa do Secretario de Agricultura, Terras e
Obras, podendo a mesma taxa ser caucionada
em qualquer estabelecimento de credito para
effeito
da
immediata
acquisição
do
plantel.
Art. 6º – Uma vez tenha a cooperativa
effectivamente empregado no plantel a que se
refere o artigo anterior a quantia de 250:000$000,
ser-lhe-á
transferida,
pelo
Governo,
a
propriedade, da Usina, seus pertences, predio e
terreno.
Art. 7º Ao Serviço de Hygiene Infantil
do Centro de Saude de Cachoeiro de
Itapemirim doará a cooperativa diariamente 20
litros de leite pasteurisado para serem
pelo mesmo empregado na alimentação das
creanças sob sua assistencia, desprovidas de
meios.
Art. 8º – Enquanto a propriedade da
Usina não for transferida à cooperativa ficará
a mesma isenta de quaesquer impostos
estaduaes. Solicitará o Governo da Prefeitura de
Cachoeiro de Itapemirim igual providencia e
outras que sejam necessarias á protecção do
emprehendimento.
Paragrapho
unico
–
Depositará
a
cooperativa no Thezouro do Estado, caução no
valor de Rs. 5:000$000, que poderá ser effectuada
em títulos de divida publica, respondendo
esta caução por damnos que se verificarem

na usina, ou penalidades que lhe sejam impostas,
conferindo-se-lhes praso não maior a trinta dias para
o effeito da reposição.
Art. 10º – Fica aberta na Secretaria da
Agricultura, Terras e Obras o credito especial de Rs.
250:000$000 para a execução da presente lei,
correndo Rs. 175:000$000 por conta do saldo da
verba consignada no actual orçamento sob o titulo IV
b n 29 e o restante por conta de excesso da
arrecadação verificada no primeiro semestre do anno
financeiro corrente.
Art. 11º – Para a construcção da usina e a
acquisição de material destinadas à respectiva
montagem observar-se-á o regimem de concurrencia
publica.
Art. 12º – Revogam-se as disposições em
contrario.
Não foi sem pequeno esforço que consegui
vencer todos os obstaculos que se apresentaram a
organisação deste interessante plano. Muito embora
contasse sempre com o inteiro apoio do Governo,
sabeis Snr. Inspector Chefe que realisações dessa
natureza teem um periodo de evolução muito lento.
Vencemos felizmente todas as etapas e estou certo
que dentro de mais alguns mezes estará a usina
pronmpta a funccionar. Caberá então aos criadores
interessados sua movimentação e o sucesso
dependerá justamente do modo por que se
souberem conduzir.
Saude e Fraternidade
Djalma Eloy. Hees
Inspector Regional
1936.

Cachoeiro de Itapemirim, 7 de Dezembro de
(Boletim da C.L.C.I.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) – Tem a
palavra o Sr. Senador Helvídio Nunes, representante
do Piauí.
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O SR. HELVÍDIO NUNES (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, por
honrosa designação da Mesa desta Casa, compareci
a solenidades realizadas no meu Estado, na minha
cidade natal, de sagração episcopal de Dom
Joaquim Rufino do Rêgo, recentemente escolhido e
eleito por Sua Santidade o Papa Paulo VI, Bispo da
cidade cearense de uixadá.
Foi, Sr. Presidente, Srs. Senadores o
acontecimento que se verificou no dia 4 do corrente,
domingo pretérito, pela sua importância social e
religiosa, um dos eventos mais significativos, não
apenas para o meu Estado, mas para todo o
Nordeste.
Àquelas solenidades, entre outras pessoas
gradas, compareceram o Presidente do Congresso
Nacional, o ilustre Senador Petrônio Portella, o
Núncio Apostólico D. Humberto Mozzoni; D. Edilberto
Dinkelborg, Bispo de Oeiras; D. Paulo Hipólito de
Souza Libório, Bispo de Parnaíba; D. Vicente Matos,
Bispo da cidade cearense de Crato; D. Miguel
Câmara, Bispo de Fortaleza, que na oportunidade
também representou o Arcebispo Cearense, e o
Monsenhor Mateus Rufino, Vigário Capitular da
Arquidiocese de Teresina.
Autoridades outras, civis e militares, e
eclesiásticas, padres, freiras e uma multidão que
lotou inteiramente a Praça Padre Ibiapino, mais de
dez mil pessoas, assistimos à sagração episcopal de
D. Joaquim Rufino do Rêgo.
D. Rufino nasceu no povoado de Coroatá,
Município de Picos, a 14 de janeiro de 1926, sendo
seus progenitores José Gomes do Rêgo e Teresa
Maria de Jesus Rufino.
Iniciou
seus
estudos
primários
em
Picos e, em 1940, ingressou no Semi-

nário Menor de Teresina, onde concluiu os estudos
primários e fêz o curso de Humanidades.
Transferiu-se
para
o
Seminário
Arquidiocesano de Olinda e Recife, em 1947, para
cursar Filosofia e foi continuar seus estudos em
Roma, em 1949, onde se matriculou no Colégio Pio
Brasileiro e freqüentou a Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma, onde se licenciou em Teologia
Dogmática, em 5 de junho de 1953.
Foi ordenado Sacerdote, em Roma, aos 5 de
outubro de 1952. Retornando ao Brasil, no Piauí, em
fevereiro de 1954, foi nomeado Vigário Cooperador
da Catedral, Professor do Ginásio Municipal
Oeirense e, mais tarde, Secretário do Bispado de
Oeiras.
Em 1956, ocupou o Vicariato de Simplício
Mendes e Paulistana, nessas paróquias, servindo
durante 5 anos. Inclusive, a nova Matriz de Simplício
Mendes é o resultado do esfôrço e do trabalho do
então Padre Joaquim Rufino.
Em janeiro de 1961, foi transferido pelo Bispo
de Oeiras para Picos, como Vigário, onde serviu até
30 de abril de 1971, quando foi eleito-Bispo de
Quixadá.
Da oração pronunciada logo após a ordenação
sacerdotal, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por D.
Joaquim Rufino do Rêgo, e que peço faça parte
integrante do meu discurso, quero destacar o
seguinte tópico:
"A minha mensagem é uma mensagem de fé
no Cristo Ressuscitado, que vive na sua Igreja e
portanto, na Igreja de Quixadá.
Uma mensagem de fé na Igreja que se
renova sob a ação do Espírito Santo, e que é
instrumento válido de salvação para os homens
contemporâneos.
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Uma mensagem de confiança no Povo de
Deus ali peregrinante, cujo espírito religioso
possibilita e favorece o crescimento da fé e a
vitalização da vivência cristã.
Meu desejo é servir dedicadamente ao
Povo de Deus e servir na caridade. Por isso
escolhi como lema a frase: In Charitate Christi
(Na caridade de Cristo).
Unidos na caridade haveremos de trabalhar
pelo crescimento do Reino de Deus. Que a
caridade
envolva
nosso
relacionamento.
Relacionamento do Bispo com os diocesanos e
dêstes entre si, para que sejamos fiéis ao
preceito do Mestre: "Amai-vos uns aos
outros."
Sr. Presidente, das três virtudes teologais,
Fé, Esperança e Caridade, o novo Bispo; de
Quixadá escolheu a Caridade. Podia ter
manifestado a sua preferência pela Fé, a Fé que
transporta montanhas. Podia ter manifestado o
seu querer pela Esperança – e triste do homem
que não a tem. Mas escolheu exatamente, a
Caridade como um sinal da sua profunda
humildade, certo e convencido de que
sem a caridade de nada valem a fé e a
esperança.
No princípio das palavras que ora estou
proferindo, afirmei que a ordenação episcopal de
S. Ex.ª, Dom Joaquim Rufino do Rêgo, foi um
acontecimento da maior importância social e
religiosa para o Nordeste, especialmente para os
Estados do Ceará e Piauí.
Ela é sobretudo importante, tem um sinal
todo particular em relação à cidade de Picos,
terra natal de Dom Joaquim Rufino do Rêgo, e
também a minha.
Picos conseguiu alcançar o milagre
de ter fé e, ao mesmo tempo, cuidar
das coisas materiais, por isso é cha-

mada a cidade levita do Piauí. Também foi escolhida,
pelo extinto Instituto Nacional do Desenvolvimento
Agrário, como a cidade-modêlo do Piauí.
A fé, dando condições excepcionais aos
homens para poder produzir mais e melhor; o
trabalho, como um instrumento de aprimoração da
fé, da crença em Deus.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, em que me desincumbo da honrosa
missão, do honroso encargo que me foi cometido
pela Mesa desta Casa, quero dizer que, pensando
em Deus e derramando suor no trabalho da terra e
no amanho do gado, Picos, que é também o maior
entroncamento rodoviário do Nordeste, já contribuiu,
está contribuindo, cada dia contribuirá mais e melhor,
não apenas para a grandeza e o desenvolvimento do
Piauí, como também para o progresso dêste nosso
querido Brasil. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR HELVÍDIO NUNES EM SEU DISCURSO
ALOCUÇÃO APÓS A SAGRAÇÃO
(D. Joaquim Rufino do Rêgo)
Neste momento de profunda emoção, nesta
hora tão significativa para um coração sacerdotal,
sejam as minhas primeiras palavras um hino de ação
de graças a Deus Pai Todo-poderoso, porque foi
infinita a sua misericórdia para comigo.
Deus escolhe o que há de mais fraco e
humilde aos olhos dos homens, para realizar os seus
misteriosos desígnios de salvação. Chamado para o
ministério episcopal, que é um serviço ao Povo
de Deus, constituído hoje sucessor dos apóstolos
pela imposição das mãos, sinto o pêso da
missão que me foi confiada para dirigir a Igreja
de Deus na Diocese de Quixadá. O Espí-
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rito Santo colocou os Bispos para governarem a
Igreja de Deus.
Atemoriza-me a fraqueza das minhas fôrças,
mas ao mesmo tempo me conforta a certeza de que
a graça de Deus não me faltará, bem como a
esperança de que o povo cristão me seguirá com
suas constantes preces.
Com alegria, faço pública minha profissão de
fé na Igreja Católica e Apostólica, a quem quero
servir com dedicação, fidelidade e amor, e cuja
doutrina e cujas diretrizes aceitarei sem restrições.
Prometo filial obediência ao Romano Pontífice,
Sucessor de Pedro, hoje Sua Santidade o Papa
Paulo VI.
Expresso o meu desejo de trabalhar em
perfeita comunhão com o Episcopado do Brasil e de
modo especial com os Bispos e todo o clero da zona
pastoral Nordeste I, que compreende os Estados do
Ceará, Piauí e Maranhão. Dêles espero orientação e
apoio, para apascentar com segurança o rebanho
que me foi confiado.
O meu agradecimento sincero ao Sr. Núncio
Apostólico pela bondade e gentileza de vir a Picos
fazer a minha ordenação episcopal.
A D. Edilberto e ao clero de Oeiras, minha
profunda gratidão, por, tudo, o que fizeram por mim
e, de modo especial, pelo apoio e confôrto que me
deram após a eleição.
Meu muitíssimo obrigado aos outros Senhores
Bispos Consagrantes, D. Paulo Libório, D. Vicente
Matos e D. Miguel Câmara, que vieram com sua
presença aumentar minha alegria.
As Ex.mas autoridades, dêste e do vizinho
Estado do Ceará, aos caríssimos irmãos no
sacerdócio, às prezadíssimas religiosas, às
comissões representativas de outras cidades, aos
amigos que aqui vieram, meu sincero e

cordial agradecimento, por êsse testemunho de
amizade, de cortesia e de fé.
À minha família e ao Povo de Picos, aguardo
maior, espaço de tempo em outras oportunidades,
para dizer do meu afeto e expressar a minha
gratidão.
A vós, caríssimos futuros diocesanos de
Quixadá, abro de par em par o meu coração para
vos falar pela primeira vez.
Saúdo comovido o clero, autoridades
religiosas e todos os que se fizeram presentes.
Vossa presença assim tão expressiva me dá
alegria, confôrto, estímulo e confiança para o
futuro.
A minha mensagem é uma mensagem de fé
no Cristo Ressuscitado, que vive na sua Igreja e,
portanto, na Igreja de Quixadá.
Uma mensagem de fé na Igreja que se renova
sob a ação do Espírito Santo, e que é instrumento
válido de salvação para os homens contemporâneos.
Uma mensagem de confiança no Povo de
Deus ali peregrinante, cujo espírito religioso,
possibilita e favorece o crescimento da fé e a
vitalização da vivência cristã.
Meu desejo é servir dedicadamente ao Povo
de Deus e servir na caridade. Por isso escolhi como
lema a frase: "In Charitate Christi." Na Caridade de
Cristo.
Unidos na caridade haveremos de trabalhar
pelo crescimento do Reino de Deus. Que a caridade
envolva nosso relacionamento. Relacionamento do
Bispo com os diocesanos e dêstes entre si, para que
sejamos fiéis ao preceito do Mestre: "Amai-vos uns
aos outros".
Em testemunho de gratidão pela vossa
presença, envio para os queridos diocesanos a minha
bênção de Bispo eleito e nas pessoas da comiti-
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va presente, abraço comovido e afetuosamente tôda
a diocese de Quixadá.
Existe ainda alguém a quem devo agradecer.
Aquela a quem deveis esta solenidade, porque a
quem devo a vida e a vocação. Aquela em cujo colo
aprendi amar a Deus e a balbuciar as primeiras
preces. Aquela que com fé inabalável e confiança
ilimitada
na
Providência,
venceu
inúmeros
obstáculos e grandes sacrifícios para me possibilitar
a ascensão ao sacerdócio. Já sabeis que falo da
minha mãe, a quem Deus concedeu, na idade
avançada de 80 anos, a ventura de participar desta
solenidade.
Todos vós aqui presentes, louvai comigo ao
Senhor, e pedi-lhe por intermédio da Virgem dos
Remédios que me conceda a graça de corresponder,
como Bispo, aos anseios da Igreja no tempo atual,
sendo para o mundo a presença de Cristo e levando
para os homens atribulados de hoje a mensagem do
amor e da fraternidade.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita – Flávio Brito –
José Esteves – Milton Trindade – José Sarney –
Petrônio Portella – Waldemar Alcântara – Jessé
Freire – Domício Gondim – Milton Cabral – Paulo
Guerra – Luiz Cavalcanti – Lourival Baptista – Heitor
Dias –João Calmon – Amaral Peixoto – Nelson
Carneiro – Carvalho Pinto – Orlando Zancaner –
Benedito Ferreira – Emival Caiado – Fernando
Corrêa – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos
Leão – Ney Braga – Leonir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Concedo a palavra ao Sr. Senador Osires
Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores,
leio
ago-

ra em O Globo de hoje, numa transmissão da UPI,
uma notícia que faço questão fique registrada nos
Anais do Senado, dada sua importância.
Trata-se da decisão da Assembléia Nacional
de Portugal que, reformando a Constituição Política
Portuguêsa, fêz transformar em lei o projeto que dá
aos brasileiros a cidadania portuguêsa, em
reciprocidade a uma medida similar que favorece os
cidadãos portuguêses que estão no Brasil.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a medida tomada pela Assembléia Nacional
Portuguêsa é da mais alta importância, porque une
mais os dois países, faz com que se efetive,
realmente, aquilo que todos nós, brasileiros, nos
acostumamos a chamar de "Comunidade LusoBrasileira." Agora, depois da decisão da Assembléia
Nacional de Portugal, em dando cidadania
portuguêsa aos brasileiros, creio na chamada
Comunidade Luso-Brasileira.
Pedimos,
entretanto,
a
palavra
originàriamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para trazer ao conhecimento dêste Plenário e do
Brasil inteiro, da importância que teve e que terá,
para os destinos do Brasil, a visita feita, há cêrca de
vinte dias, a êste País, pelo eminente Chanceler do
Equador, o Doutor Ponce Yépez.
Todos sabemos que, reiteradas vêzes, tem
declarado Sua Excelência o Sr. Presidente da
República que o Brasil, livre de dificuldades por que
passam países como a Argentina, livre de
possibilidade de ingresso na área totalitária, como
ocorre no Chile; livre das chamadas preocupações
estatizantes verificadas no Peru; livre, afinal, de
todos os imensos problemas que invadem inúmeros
países da América do Sul, caminha célere na direção
da liderança sul-americana.
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Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o Brasil caminha para o encontro,
caminha para a conquista, pacífica e efetiva, da sua
condição de líder na América do Sul. Evidente que,
no elenco de fatôres que nos conduzirão a essa
liderança, devem aparecer em primeira linha, devem
aparecer como área de primeira grandeza os
acôrdos de cooperação técnica, ùltimamente
firmados, com intensidade razoável, pelo eminente
Chanceler brasileiro – Mário Gibson Barboza.
Ainda na Sessão, de ontem, S. Ex.ª o Senador
Filinto Müller, Líder da Maioria, trazia ao
conhecimento do Plenário e pedia a V. Ex.ª, Sr.
Presidente, mandasse transcrever nos Anais da
Casa a "Declaração Conjunta" dos Governos
brasileiro e paraguaio, e dava conhecimento da
inauguração de obra monumental da engenharia
brasileira – a ponte sôbre o Rio Apa –, obra que
aproximava mais o Paraguai do Brasil, e que, através
dessa "Declaração Conjunta", os dois países se
irmanavam em ato de solidariedade.
A vinda de Ponce Yépez, Sr. Presidente,
retomou – diríamos assim – um acôrdo firmado entre
os Governos brasileiro e equatoriano, em 1957,
acôrdo êsse que, por certo, dormiu longo tempo.
Em verdade, após cumprir as formalidades
oficiais, S. Ex.ª firmou com o Chanceler Gibson
Barboza um Protocolo, no qual é especificada a ação
conjunta dos dois governos em problemas da maior
transcendência para o mundo atual. Por exemplo,
êsse Protocolo contém declarações de ambos os
chanceleres, um acôrdo de combate efetivo,
intensivo e até agressivo ao terrorismo que mancha
as nações sul-americanas e, – por que não dizer –,
tôdas as nações do mundo ocidental.

O Correio Braziliense, do dia 20 de junho de
1971, traz, em uma de suas páginas, artigo
mencionando o acôrdo entre o Govêrno brasileiro e o
Govêrno equatoriano contra o terror:
(Lê.)
"O Chanceler Ponce Yépez do Equador, disse
ontem aos jornalistas, momento antes de embarcar
para a Guanabara, que o Govêrno do seu país aspira
um acôrdo continental de combate ao terrorismo,
referindo-se também à semelhança de posições do
Brasil e do Equador com relação ao problema do
direito do mar.
Sôbre o problema do terrorismo, continua o
jornal:
(Lê.)
"...lembrou o chanceler do Equador que o
Direito de Asilo, de acôrdo com as Convenções
Internacionais, ampara apenas o delinqüente
político e nunca o delinqüente comum; por isso,
se os atos de terrorismo estão tipificados como
delitos comuns, não poderiam estar seus autores
amparados pela Convenção de Asilo. A tipificação
de terrorismo como delito comum, entretanto,
depende da legislação de cada país, e, no caso,
do Equador"...
E aí vem a declaração importante.
"...em seu nôvo Código Penal, se contempla
um capítulo para o terrorismo, seqüestros e outros
crimes conexos."
Deve-se recordar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que, numa das últimas reuniões da
Conferência, da qual o Chanceler Mário Gibson
Alves Barboza se retirou, porque viu derrotada,
prèviamente, a sua tese contra o terrorismo, um
dos cinco países que acompanharam o Brasil, no
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abandono do plenário, foi exatamente o Equador.
Igualmente o Protocolo firmado entre os
dois Chanceleres preocupa-se com problemas
de ordem econômica, por exemplo, com a
ligação aérea que deve ser mais intensa e
ter mais sentido comercial entre os dois
países.
A declaração do Chanceler Ponce Yépez
aos jornais também dá conhecimento ao povo
brasileiro que era preocupação do Govêrno
equatoriano firmar um convênio entre o seu Govêrno
e o Govêrno brasileiro, no sentido de intensificar as
comunicações aéreas e, portanto, possibilitar melhor
e maior relacionamento comercial entre os dois
países.
Resultou, também, dêsse Protocolo a tese
da cooperação financeira em que o Govêrno
brasileiro abriu uma linha de crédito da ordem
de 10 milhões de dólares que serão utilizados no
fomento à pecuária e a outros setores que
interessam aos dois países. O CB registra a
ocorrência assim:
(Lê.)
"Lembrou que também se consulta uma
comunicação marítima e se avança em aspectos
referentes à comunicação aérea, acentuando
que, neste último caso, além da visita de uma
delegação brasileira a Quito, está prevista a
continuação das conversações no Brasil, com vistas
à subscrição de um Convênio Aéreo entre os dois
países.
Salientou
igualmente,
como
aspecto
concreto da Declaração Conjunta, a cooperação
financeira oferecida pelo Brasil, com um crédito
básico de 10 milhões de dólares, que servirá
para a utilização em linhas tão importantes,

como o fomento à pecuária e outros mais do aspecto
comercial.
Deu também muita importância à agenda
aprovada para a reunião de setembro, em Brasília,
do Subcomitê de Cooperação Econômica e Técnica,
que estudará aspectos relacionados com a
diversificação e expansão do comércio bilateral; além
de outros; e às conversações paralelas de
funcionários do Ministério da Produção do Equador e
do Ministério da Agricultura do Brasil, visando à
concretização de financiamento e cooperação
técnica para a realização de projeto pecuário de
vasto alcance no oriente equatorial."
Em decorrência dêsse Protocolo, resultará
também cooperação técnica, troca de know-how tão
necessário
aos
países
que
buscam
seu
desenvolvimento.
Possibilitou
também
êsse
Protocolo um passo altamente importante para o
desenvolvimento brasileiro porque propiciou à
PETROBRÁS desenvolver estudos, e, mais do que
desenvolver estudos, desenvolver pesquisas, e mais
do que desenvolver pesquisas, possibilitou à
PETROBRÁS a exploração do petróleo equatoriano.
Disso nos dá notícia o jornal Correio Braziliense de
20-6-71:
(Lê:)
"Falou, a seguir, o chanceler Ponce Yépez,
do Equador, sôbre a nova grande riqueza
de seu país, o petróleo recentemente descoberto,
que modificará a estrutura econômica da nação
"e trará grandes benefícios, por ser uma riqueza
que se constitui, também, num elo de
aproximação e cooperação econômica com os
países vizinhos, inclusive com o Brasil". Destacou
que, no momento, se realizam explorações
por diversas companhias no oriente equa-
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toriano, e tôdas com excelentes resultados, tanto
com relação à quantidade de petróleo aflorado nos
poços, como com relação à qualidade do petróleo,
que, pràticamente não tem enxôfre, ou o tem, em
mínima, proporção.
Lembrou que a PETROBRÁS está em
entendimentos com o Ministério de Recursos
Naturais do Equador para a obtenção de uma zona
para exploração em associação com seu país,
afirmando acreditar que "em curto prazo se chegue a
um acôrdo definitivo sobre a matéria".
Manifestou sua satisfação pela recomendação
constante da Declaração Conjunta, no sentido de
que a Comissão Mista continue estudando as
possibilidades de estabelecer-se um vínculo
comercial entre o Brasil e o Equador em matéria de
petróleo, reiterando seu apoio aos entendimentos
entre a PETROBRÁS e o Govêrno de seu país com
vistas a uma eventual associação para a pesquisa,
lavra e comercialização do petróleo equatoriano.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Permite-me
V. Ex.ª um aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Com muito
prazer, Senador.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Posso trazer,
permita-me V. Ex.ª o testemunho do que me foi
pessoalmente informado em Quito, quando tive a
honra de participar de delegação brasileira a uma
reunião internacional ali realizada. Funcionários, do
Govêrno deram conhecimento à delegação do Brasil,
que o Govêrno do Equador tinha o maior interêsse
na implantação da chamada Via Interoceânica,
porque os campos petrolíferos a que V. Ex.ª alude
estão situados nas proximidades da área em que
deverá passar essa rodovia, e desejaria o

Equador que a PETROBRÁS – e essa solicitação foi
feita oficialmente à PETROBRÁS, pelos órgãos
responsáveis daquele Govêrno – participasse da
exploração do petróleo, como emprêsa estatal que é,
com emprêsa semelhante do Equador. Os
equatorianos admitiriam, inclusive, a implantação de
uma grande refinaria em Manaus, que poderia ser o
centro de distribuição. Esperamos que nosso
Govêrno, realmente, olhe com o maior interêsse
essa proposta do Equador, porque ela poderá trazer
conseqüências as mais extraordinárias nesta política
de união continental, para a qual se volta nosso País
e a única que poderá trazer, para o continente
sul-americano, dentro da política da ALALC,
inclusive,
em
prazo
menor,
o
desejado
desenvolvimento econômico e social.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª Eu pretendia, para dar substância
ao meu discurso, transcrever. pronunciamento, de
V. Ex.ª da tribuna do Senado, em que relata a
viagem feita a números países da América do Sul,
em missão oficial. Nesse discurso, pronunciado em
27 de abril de 1968, V. Ex.ª chamava a atenção dos
Podêres Públicos brasileiros para a importância do
equacionamento do programa de feitura da via
interoceânica; chamava a atenção da PETROBRÁS,
especìficamente, para não deixar passar a
oportunidade de, em colaboração com o Govêrno
equatoriano, desenvolver não só as pesquisas como
até a possibilidade de instalação de uma refinaria de
petróleo em terras equatorianas.
Para conhecimento da Casa, quero ter a honra
e satisfação de ler o trecho específico do discurso de
S. Ex.ª sôbre o problema.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Grato a V. Ex.ª
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O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª dizia:
"Consciente do acêrto na defesa dessa diretriz" –
S. Ex.ª se referia à oportunidade à chamada nova
política de fronteiras desenvolvida pelo Govêrno
Revolucionário brasileiro – "procurei, nos encontros
mantidos e nas audiências com autoridades dos
países referidos" – êle se referiu, Srs. Senadores, às
visitas ao Uruguai, Paraguai, a vários países da
América do Sul, em que, salvo engano; dentre outros
assuntos, verificava a importância e a adequação da
política desenvolvida pela ALALC em relação à
economia brasileira. Continuando, S. Ex.ª dizia
conhecer fatos vinculados às nossas relações
internacionais no Continente: "verifico, no Equador,
invulgar
interêsse
pela
ligação
rodoviária
denominada Via Interoceânica San Lorenzo – Puerto
Putumayo, para cuja construção o Govêrno local
solicitou financiamento de 18 milhões de dólares ao
BID. Os estudos já concluídos são acompanhados
pelo nosso País, porquanto a Rodovia colocará o
Equador, em contato com a Amazônia brasileira,
através da navegação fluvial, a partir de Puerto
Putumayo.
"Além disso, na região a ser cruzada pela
importante estrada – é a repetição do que V. Ex.ª
afirmou há pouco – jazidas petrolíferas que o
Equador se propõe, a explorar, em convênio com o
Brasil. Cogita-se de um oleoduto, que levará o
petróleo equatoriano a Puerto Putumayo, de
onde será transportado para a Amazônia
brasileira.
Um funcionário do Equador assegurou que o
projeto depende apenas do Brasil, porquanto já foi
solicitada a colaboração da PETROBRÁS."
S.
Ex.ª
com
seu
substancioso
aparte, eminente Senador Cattete Pinhei-

ro, foi exatamente ao cerne do meu pronunciamento
na tarde de hoje. Em verdade, o que pretendíamos,
ao comentar essa declaração conjunta, os aspectos
da defesa conjunta ao terrorismo e da preocupação
dos Governos na comunicação aérea, na
cooperação financeira e na cooperação técnica iria,
desaguar – poderíamos dizer – exatamente na via
interoceânica, que é o de tudo que se fêz no Acôrdo
entre os dois, Chanceleres, Mário Gibson Barboza e
Ponce Yépez, aquilo que há de mais importante,
aquilo que há de mais transcendental, aquilo que tem
de mais interêsse específico para a estrutura
econômica brasileira.
De fato, quando o Govêrno brasileiro, em
1957, através da Lei nº 3.173, de 6 de junho de
1957, criou na Capital do Estado de V. Ex.ª, na
capital amazonense, uma Zona Franca de Comércio,
a preocupação central era mais que, a simples
entrada de quinquilharias de outros países, sem
impostos alfandegários, para serem adquiridas por
quem quer que seja, mas, centralmente, a
preocupação de colocar à disposição dos países,
interessados, limítrofes com o Brasil e que fizessem
parte da Bacia Amazônica, um pôrto qualquer
situado no Oceano Atlântico.
E essa preocupação do Govêrno brasileiro
encontrou de pronto e quase que imediatamente
uma recíproca do govêrno equatoriano, que em
contra-prestação ofereceu um pôrto livre no Pacífico,
o de San Lorenzo, ao Govêrno brasileiro, o que, sem
dúvida V. Ex.as eminentes Senadores, sabem da
largueza, da imensidão de possibilidades que isso
representa em têrmos das relações comerciais
brasileiras com todos os países do mundo.
Em verdade, Sr. Presidente, a vinda de
Ponce Yépez ao Brasil, no mês pas-
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sado, vem reavivar a possibilidade de uma ligação
da via interoceânica Atlântico–Pacífico, tantas
vêzes defendida nesta Casa pelo eminente Senador
Cattete Pinheiro. Dessa via interoceânica que
alarga as possibilidades comerciais brasileiras,
dessa via interoceânica que possibilita ao Brasil
possa, no dia de amanhã, falar às outras nações
como uma grande potência; possa através dessa
colaboração técnica entre o Govêrno do Equador e
do Brasileiro, dispor de um pôrto no Atlântico e um
no Pacífico; possa através dessa via interoceânica,
até a ligação da Bacia Amazônica à Bacia do
Orenoco, e, quem sabe, dispor de pôrto livre para
as suas exportações até nas próprias Antilhas. É
importante que dêsse acôrdo firmado entre Ponce
Yépez e Gibson Barboza possa resultar a
conclusão da Via Interoceânica, porque S. Ex.ª
quando para aqui veio, trouxe uma declaração de
seu País, que eu me permito ler nesse instante, que
diz:
"Em cumprimento dessa Recomendação
(S. Ex.ª se refere à Recomendação dêsse protocolo
conjunto firmado em 1957), o Govêrno do Equador,
mediante o Decreto-Executivo nº 621, publicado no
Registro Oficial nº 86, de 23 de outubro de 1970,
outorgou ao Corpo de Engenheiros do Exército a
realização das seguintes rodovias que constituem
trechos da Via interoceânica: Cotundo–Hollín–
Guacamayo–Baeza; Lago Agrio–Puerto Putumayo, e
Hollín–Loreto–Coca".
Sem dúvida, parte da Via Interoceânica já foi
iniciada, através da ação do Govêrno Equatoriano. É
importante que o Govêrno Brasileiro, pela
possibilidade que representa o pôrto livre de San
Lorenzo, pela imensa abertura que significa ao
Govêrno Brasileiro possuir um pôrto livre no
Pacífico; pela preocupação natural do povo bra-

sileiro em conquistar a liderança da América Latina
execute o acôrdo firmado. É hora de não deixar para
depois construir-se a Via Interoceânica; é hora de se
preocupar de imediato com as construções
hidroviárias que possibilitarão essa ligação,
sobretudo porque se outra significação não tivesse,
sòmente a possibilidade que tem de a PETROBRÁS
vir a explorar, com o Govêrno Equatoriano; as
grandes reservas de petróleo existentes no oriente
equatoriano, seria o suficiente para justificar que a
estrutura executiva brasileira, que a PETROBRÁS,
que o Ministério dos Transportes, que o DNPVN se
preocupassem com a ligação interoceânica.
A
preocupação
central
do
nosso
pronunciamento nesta tarde, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, é a de, valorizando o encontro, a vinda
de S. Ex.ª o Chanceler equatoriano, chamar a
atenção do Govêrno, e, mais do que isto, fazer um
apêlo ao Govêrno Brasileiro, fazer um apêlo a Sua
Excelência o eminente Presidente Emílio Médici,
homem que dá, sem dúvida nenhuma, com as suas
qualidades pessoais de grande estadista, porte
avantajado a esta Nação, para que efetive esta
condição de grande potência, entregando-nos um
pôrto no Pacífico, dando-nos a possibilidade de
inter-relacionamentos comerciais com todos os
países do mundo mais acessíveis através do
Pacífico. E, sobretudo, não permita que os estudos
fiquem dormindo longo tempo e que a vinda de
Ponce Yépez, encontrando um país em pleno
desenvolvimento, reacenda a idéia da Via
Interoceânica.
Que seja ela colocada entre as prioridades do
transporte, aquelas prioridades que significam, acima
de tudo, a grandeza do Brasil e sua afirmação como
nação líder em têrmos da América do Sul. (Muito
bem! Palmas.)
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NOTA
Para que se avalie a importância que o
Equador atribuiu a concessão do Brasil,
relativamente à zona franca, em Manaus, é bom
conhecer a Nota encaminhada ao Sr. Macedo
Soares, pelo Chanceler Carlos Tobar Zaldumbide.
Ei-la:
"Excelência:
O Govêrno do Equador, na ocasião da
gratíssima oportunidade que brinda ao seu país a
presença de Vossa Excelência em território nacional:
animado do propósito de robustecer os laços da
união que nos ligam com o nobre povo do Brasil e de
incrementar o intercâmbio entre os dois países; e
tomando em conta o gesto americanista com que o
Ilustre Govêrno de Vossa Excelência estabeleceu
uma zona franca na cidade de Manaus, em favor dos
países condôminos da bacia amazônica, resolveu
oferecer ao Brasil um pôrto livre sôbre o Pacífico, na
zona de San Lorenzo, Província das Esmeraldas,
outorgando-lhe os direitos necessários para utilizá-lo
como entrada ou saída de produtos brasileiros, lugar
de armazenamento ou base de operações para o
intercâmbio comercial.
2. Ao comunicar a Vossa Excelência a
decisão anterior do meu Govêrno, devo assinalar
que o poder Executivo solicitará do Congresso
Nacional as medidas legais necessárias para fazer
efetiva, dentro dos procedimentos constitucionais,
esta concessão anunciada pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente do Equador, Doutor Camilo
Ponce Enriquez, e que me honro de levá-la
formalmente, ao do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Brasil, Doutor Juscelino Kubitschek
de Oliveira. Uma vez conhecida a aceitação do
Govêrno do Brasil, ser-me-á muito grato
estabelecer, oportunamente, de acôrdo com Vossa,
Excelência, os detalhes necessários para pôr em
prática a medida que o Govêrno nacional
tem a satisfação de oferecer ao país irmão do
Brasil.
3. Aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os sentimentos de minha mais
alta e distinta consideração."

RESPOSTA
No mesmo dia, 5 de março de 1957, o
Chanceler José Carlos de Macedo Soares
respondeu ao seu colega equatoriano, nos seguintes
termos:
Senhor Ministro:
Tenho a honra de acusar o recebimento da
atenta nota desta data, mediante a qual Vossa
Excelência me comunica que o Govêrno do Equador,
com o fim de estreitar os laços que unem a nossos
países e tendo em conta a lei pela qual o Govêrno
brasileiro determinou a criação de uma zona livre na
cidade de Manaus para que seja utilizada pelos
países da bacia amazônica, resolveu oferecer ao
Brasil um pôrto livre sôbre o Pacífico, concedendolhe os direitos necessários para usá-lo como entrada
e saída de produtos brasileiros, lugar de
armazenamento ou base de operações para o
intercâmbio comercial.
RECOMENDAÇÃO
Em setembro de 1960, a Comissão Mista
Brasil–Equador recomendou aos Governos desses
países a construção de uma rodovia para completar
a união terrestre entre San Lorenzo e Manaus, cujo
traçado teria como pontos de passagens principais
os
seguintes:
Quito–Papallacia–Baeza–Pôrto
Putumayo". A mesma Comissão Mista resolveu criar
uma Subcomissão Técnica, segundo "os têrmos do
art. VI, do Convênio sôbre Bases para a Cooperação
Econômica e Técnica entre Equador e Brasil,
subscrito a 5 de março de 1958, a qual terá como
objetivos primordiais, realizar:
a) os estudos preliminares e definitivos, da
referida rodovia; b) os estudos das medidas
tendentes a melhorar a navegabilidade do rio
Putumayo; c) os estudos das medidas para a
construção de instalações portuárias em Pôrto
Putumayo; d) os estudos das médias para o
estabelecimento de um terminal rodo-ferroviário em
Quito".
Correio Braziliense de 18-6-71.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – Comisão de Redação em seu Parecer
Findo o tempo destinado ao Expediente, passa-se à: nº 187, de 1971) da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
ORDEM DO DIA
1971 (nº 2.748-B/61, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafo ao artigo 111
Item 1
é dá nova redação ao art. 113 do DecretoVotação, em turno único, do Requerimento nº lei nº 2.627, de 26 de setembro de
116, de 1971, de autoria do Senador Vasconcelos 1940, que "dispõe sôbre as sociedades por
Torres, solicitando a retirada, em definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1971, que ações".
"dispõe sôbre a criação da Ordem dos Jornalistas do
Brasil, e dá outras providências".

Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. A matéria a que se
refere será definitivamente arquivada.
Item 2
Discussão,
em
redação
final

turno
único,
(oferecida

da
pela

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, sem emendas, e
não havendo requerimento no sentido de que seja
submetida a voto, a redação final será
considerada definitivamente aprovada, sem
votação, nos têrmos do art. 362 do Regimento
Interno.
O Projeto volta à Câmara dos Deputados.
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1971 (nº 2.748B/61, na Casa de origem).
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Acrescenta
parágrafo
ao
art.
111,
e dá nova redação ao art. 113 do Decretolei nº 2.627, de 26 de setembro de
1940, que dispõe sôbre as sociedades por
ações.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º – O art. 111 do Decreto-lei nº 2.627,
de 26 de setembro de 1940, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 5º – Em relação ao direito de
preferência que recair sôbre fração de ação,
proceder-se-á na forma dos §§ 1º e 2º do art.
113."
Art. 2º – O art. 113 do Decreto-lei nº 2.627,
de 26 de setembro de 1940, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 113 – O aumento de capital pela
incorporação de reservas facultativas ou de
fundos disponíveis da sociedade, ou pela
valorização
ou
por
outra
avaliação
do
seu ativo móvel ou imóvel, determinará
a distribuição das ações novas, correspondentes
ao
aumento,
entre
os
acionistas,
em
proporção
do
número
de
ações
que
possuírem."
§ 1º – Feita a distribuição de ações
novas, os titulares de frações de ação poderão
ceder e adquirir essas frações de modo a
constituir
ações
inteiras,
comunicando
à
sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias, a
transação.
§ 2º – Decorrido o prazo referido
no
parágrafo
anterior,
a
sociedade
venderá na Bôlsa de Valôres do Esta-

do onde tiver sede, ou, em falta desta, na mais
próxima, pelo melhor preço, as ações resultantes
da soma das frações remanescentes, rateando
o produto entre os titulares das mesmas
frações.
§ 3º – Às novas ações assim distribuídas
estender-se-á o usufruto, o fideicomisso ou
cláusula de inalienabilidade a que porventura
estiverem sujeitas as de que elas forem
derivadas.
§ 4º – Aplica-se às frações decorrentes de
aumento de capital, existentes na data desta Lei,
o disposto nos §§ 1º e 2º "
Art. 3º – 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, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação como
conclusão de seu Parecer nº 194, de 1971), do
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1971 (nº 77B/71, na Casa de origem), que "dispõe sôbre
alterações introduzidas no Quadro de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal".
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra para discussão, dou-a por
encerrada.
Encerrada a discussão, sem emendas e
sem requerimento para que a redação final seja
submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, independentemente de
votação, nos têrmos do art. 362 do Regimento
Interno.
O projeto vai à sanção.

– 376 –
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 22, de 1971 (n º 77-B/71, na Casa de origem),
que dispõe sobre alterações introduzidas no
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São considerados extintos e
automàticamente suprimidos, na data de vigência
desta Lei, 310 (trezentos e dez) cargos de
Motorista, CT-401, do Quadro de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal, do Ministério
da Justiça, criados no Anexo II da Lei
nº 4.813, de 25 de outubro de 1965, sendo
40 (quarenta) do nível 12-C, 90 (noventa) do
nível 10-B e 180 (cento e oitenta) do nível
8-A.
Art. 2º – São criados, na série de classes
de Motorista Policial, PF-501, do Quadro de
Pessoal do Departamento de Polícia Federal, 64
(sessenta e quatro) cargos do nível 13-B
e 64 (sessenta e quatro) cargos do nível
11-A, passando os quantitativos fixados para
aquela série de classes no, Anexo IV da Lei nº
4.813, de 25 de outubro de 1965, a ser de 214
(duzentos e quatorze) cargos na classe B e de
284 (duzentos e oitenta e quatro) cargos na
classe A.
Art. 3º – A dotação orçamentária de
custeio dos cargos extintos na forma do art.
1º será destinada para atender ao provimento
dos cargos criados de acôrdo com o art. 2º desta
Lei.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4
Discussão,
em
Projeto
de
Lei
da

turno
único,
Câmara
nº

de 1971 (nº 57-B/71, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que "altera
a redação do art. 369 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943", tendo
Pareceres números 195 e 196, de 1971, das
Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
constitucionalidade;
– de Legislação Social, favorável.
Sôbre a mesa, emenda que vai ser lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1971.
Inclua-se ao art. 1º um parágrafo 1º com a
redação abaixo, passando o parágrafo único a
2º
"§ 1º – O engajamento de estrangeiros no
têrço restante da tripulação referida no caput dêste
artigo dependerá de prova de habilitação no órgão
competente do Ministério da Marinha".
Justificação

Ao artigo 369 da Consolidação das Leis do
Trabalho, com a nova redação sugerida pelo Projeto
de Lei da Câmara, de nº 20/71, é conveniente seja
acrescido mais um (1) parágrafo, aquêle proposto
pela emenda.
O Brasil é signatário das Convenções da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) de
números 53, 69, 74 e 77, relativas à capacidade
profissional no mar.
Em decorrência de tais exigências –
especialmente, da norma no artigo 4º da Convenção
do da OIT de nº 53 e sobretudo, com o objetivo
20, de proporcionar à nossa Marinha Mercante
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a necessária qualificação da mão-de-obra – a
emenda é procedente. A Marinha de Guerra,
investindo, através do Fundo de Ensino
Profissional
Marítimo,
em
instalações,
aparelhagem e cursos, já coloca o Brasil ao lado
das nações, as mais desenvolvidas, no setor de
adestramento profissional marítimo.
Tais
índices
não
foram
atingidos,
entretanto, por muitos países que outorgam
Cartas de Oficiais mercantes.
Há que notar o fato de Oficiais mercantes
brasileiros de patente inferior obterem, no
exterior, até mesmo patente de Comando.
Assim,
há
que
se
resguardar
a
uniformidade de padrão técnico a bordo de
nossos navios. E tal padrão só pode ser
aferido pelo órgão do Ministério da Marinha,
responsável pelo Ensino Profissional Marítimo, no
Brasil.
A emenda visa a preservar não só o nível
técnico profissional marítimo no Brasil, como
defender
o
profissional
brasileiro
de
discriminação e, sobretudo, a adequação de
nossas tripulações de capacidade técnica
profissional que permita ao País condições
favoráveis,
para
competir
no
mercado
internacional de fretes.
A
própria
mensagem
governamental
enfatiza a política de aprimoramento profissional
que vem sendo executada, com êxito, pelo
atual govêrno, através do Ministério da
Marinha.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1971. –
Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser
discuti-los, darei por encerrada a discussão.
(Pausa.)

Encerrada a discussão, a matéria irá às
comissões competentes, em virtude do recebimento
de emenda em Plenário.
Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Não há mais oradores inscritos.
A palavra é concedida a qualquer dos Srs.
Senadores que dela queira fazer uso. (Pausa.)
Não havendo quem deseje usar da palavra,
vou encerrar a Sessão, determinando para a Sessão
Ordinária de segunda-feira, dia 12 de julho, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 209/71) da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 1, de 1971 (nº 2.278-A/70, na
origem), que dá nova redação ao art. 7º do
Decreto-lei nº 43, de 18 de novembro de 1966, que
"cria o Instituto Nacional do Cinema, torna da
exclusiva competência da União a censura de filmes,
estende aos pagamentos do exterior de filmes
adquiridos a preços fixos o disposto no art. 45 da Lei
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, prorroga por 6
meses dispositivos de legislação sôbre a exibição de
filmes nacionais, e dá outras providências".
2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 210, de 1971) do Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 1971 (nº 2.299-B/71, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que "dispõe sôbre os Prêmios Literários Nacionais".
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3
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 211/71) das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99-B,
de 1971, na Casa de origem), que "dá nova redação
a dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e dá outras providências".

emendas de 1966 à Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1960".
5

Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 186, de 1971) do Projeto de Resolução
nº
19,
de
1971,
que
"suspende,
por
inconstitucionalidade, a execução do art. 4º do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e a do
4
art. 146, in fine, da Emenda Constitucional nº 2,
de 30 de outubro de 1969, do Estado de São
Discussão, em turno único, da redação final Paulo".
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Está encerrada a Sessão.
Parecer nº 212, de 1971) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1971 (nº 163-B/70, na
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 15
Câmara dos Deputados), que "aprova as minutos.)

78ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 12 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. RUY CARNEIRO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José
Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco –
Alexandre Costa – Clodomir Millet – Petrônio
Portella – Waldemar Alcântara – Wilson
Gonçalves – Duarte Filho – Ruy Carneiro
– Teotônio Vilela – Antônio Fernandes
– Ruy Santos – Eurico Rezende – Paulo
Tôrres – Benedito Ferreira – Osires Teixeira
– Fernando Corrêa – Saldanha Derzi – Mattos
Leão – Ney Braga – Guido Mondin – Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 26
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário irá proceder, à leitura
do expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. MINISTRO-PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
– Nº 25/71-P/MC, de junho do corrente ano,
remetendo cópias das notas taquigráficas e do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos da Representação nº 855, do Esta-

do
de
Mato
Grosso,
que
declarou
a
inconstitucionalidade da cláusula alternadamente do
parágrafo único do art. 61, e da alínea XII do art. 121
da Constituição daquele Estado.
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo
do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 36, DE 1971
(Nº 160-A/71, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
Concede aumento de vencimentos aos
funcionários das Secretarias e Serviços Auxiliares do
Poder Judiciário da União e do Distrito Federal, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Aos funcionários das Secretarias e
dos Serviços Auxiliares dos órgãos do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal, titulares de
cargos de provimento efetivo de denominações
idênticas às dos cargos do Poder Executivo da
mesma natureza e grau de responsabilidade, é
concedido, a partir de 1º de março de 1971, um
aumento de vencimentos em montante igual ao do
atribuído aos ocupantes dêstes últimos pelo
Decreto-lei número 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
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Art. 2º – Aos ocupantes de cargos de
provimento efetivo peculiares ao órgão, sem
similares nos Quadros do Poder Executivo, é
concedido, a partir de 1º de março de 1971, um
aumento de vencimentos em montante igual ao do
atribuído aos níveis da escala de vencimentos dos
cargos do Poder Executivo, de acôrdo com a
seguinte correspondência:
Símbolos
PJ; PJ-O; PJ-1 e PJ-2 ............................
PJ-3 .......................................................
PJ-4 .......................................................
PJ-5 .......................................................
PJ-6 .......................................................
PJ-7 .......................................................
PJ-8 .......................................................
PJ-9 .......................................................
PJ-10 .....................................................
PJ-11 .....................................................
PJ-12 .....................................................
PJ-13 .....................................................
PJ-14 .....................................................
PJ-15 .....................................................
PJ-16 .....................................................

Níveis
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Art. 3º – Aos ocupantes de cargos em
Comissão ou efetivos de Direção é concedido
aumento, a partir de 1º de março de 1971, também
em montante igual ao do atribuído aos símbolos de
escala de vencimentos dos cargos em Comissão do
Poder Executivo, de acôrdo com a seguinte
correspondência:
PJ e PJ-0 ...............................................
PJ-1 .......................................................
PJ-2 .......................................................
PJ-3 .......................................................
PJ-4 .......................................................
PJ-5 .......................................................
PJ-6 .......................................................
PJ-7 .......................................................

1-C
2-C
3-C
4-C
5-C
6-C
7-C
8-C

Art. 4º – Os aumentos concedidos pelos art.
2º da Lei nº 5.626, de 1º de dezembro de 1970,
aos ocupantes dos cargos constantes das
relações anexas à presente Lei, serão
reajustados a partir de 1º de março de 1971,

aos valôres decorrentes da aplicação dos critérios
fixados nos arts. 2º e 3º desta Lei.
Art. 5º – Em decorrência da aplicação
desta Lei, os vencimentos de cargos auxiliares,
isolados ou de carreira, não poderão ser
superiores
aos
dos
respectivos
cargos
principais.
Art. 6º – Aos inativos dos órgãos a
que se refere esta Lei é concedido, a partir
também de 1º de março de 1971, aumento de
valor idêntico ao do deferido pelos artigos
anteriores, aos funcionários em atividades, da
mesma denominação, e nível, nos têrmos da Lei
nº 2.622, de 18 de outubro de 1955,
independentemente de apostila aos respectivos
títulos.
Art. 7º – Nos resultados decorrentes da
aplicação da presente Lei serão desprezadas as
frações de cruzeiro.
Art. 8º – As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão à conta de recursos
orçamentários,
inclusive
da
"Reserva
de
Contingência", prevista na Lei nº 5.628, de 1º de
dezembro de 1970.
Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
ANEXO
I – Supremo Tribunal Federal
1 – Vice-Diretor-Geral, em comissão
2 – Secretário Jurídico, em comissão
3 – Administrador do Edifício
4 – Ajudante de Porteiro
5 – Arquivologista
6 – Auxiliar Judiciário
7 – Auxiliar de Limpeza
8 – Auxiliar de Plenário
9 – Chefe do Almoxarifado
10 – Eletricista
11 – Eletricista Auxiliar
12 – Guarda de Segurança
13 – Inspetor de Segurança
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14 – Mecânico-Auxiliar
15 – Mecânico Especializado
16 – Motorista-Auxiliar
17 – Oficial Judiciário
18 – Taquígrafo-Revisor
II – Tribunal Federal de Recursos
a) Secretaria
1 – Assessor Jurídico
2 – Auxiliar Judiciário
3 – Eletricista
4 – Guarda de Segurança
5 – Oficial Judiciário
6 – Taquígrafo-Revisor
b) Justiça Federal
1 –Auxiliar Judiciário
2 – Chefe de Secretaria
3 – Contador
4 – Depositário-Avaliador-Leiloeiro
5 – Distribuidor
6 – Oficial Judiciário
III – Justiça Eleitoral
1 – Administrador do Edifício
2 – Ajudante de Almoxarife
3 – Ajudante de Chefe de Arquivo
4 – Ajudante de Chefe de Almoxarifado
5 – Ajudante de Chefe de Portaria
6 – Ajudante de Chefe de Zeladoria
7 – Ajudante de Motorista
8 – Ajudante de Porteiro
9 – Almoxarife-Auxiliar
10 – Arquivista-Auxiliar
11 – Arquivista-Almoxarife
12 – Assessor Administrativo
13 – Auditor Fiscal
14 - Auxiliar de Escritório
15 – Auxiliar de Limpeza
16 – Auxiliar de Plenário
17 – Auxiliar de Secretaria
18 – Auxiliar Judiciário
19 – Bibliotecário-Arquivista
20 – Bibliotecário-Auxiliar
21 – Chefe de Almoxarifado
22 – Chefe de Arquivo
23 – Chefe de Seção
24 – Chefe de Zeladoria
25 – Chefe de Zona Eleitoral
26 – Contínuo

27 – Escrivão da Corregedoria-Geral Eleitoral
28 – Guarda Judiciário
29 – Mecânico
30 – Motorista-Mecânico
31 – Oficial Judiciário
32 – Protocolista
33 – Protocolista-Auxiliar
34 – Redator de Debates e do Boletim Eleitoral
35 – Redator de Debates
36 – Secretário da Presidência
37 – Secretário do Presidente
38 – Secretário do Tribunal
39 – Taquígrafo-Redator
40 – Taquígrafo-Revisor
IV – Justiça Militar
a) Superior Tribunal Militar
1 – Vice-Diretor-Geral
2 – Auxiliar Judiciário
3 – Auxiliar de Limpeza
4 – Chefe do Serviço de Transporte
5 – Eletricista
6 – Oficial Judiciário
7 – Tesoureiro
b) Auditorias da Justiça Militar
1 – Auxiliar de Escrevente
2 – Auxiliar de Limpeza
3 – Escrevente Juramentado
4 – Escrivão
V – Justiça do Trabalho
a) Tribunal Superior do Trabalho
1 – Secretário
2 – Vice-Diretor
3 – Ajudante de Chefe de Portaria
4 – Almoxarife-Auxiliar
5 – Assistente Técnico da Presidência
6 – Bibliotecário-Auxiliar.
7 – Continuo
8 – Dentista
9 – Guarda Judiciário
10 – Oficial Judiciário
b) Tribunais Regionais do Trabalho
1 – Secretário do Tribunal
2 – Subdiretor-Geral
3 – Secretário da Presidência
4 – Arquivista-Bibliotecário
5 – Assessor do Diretor-Geral
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6 – Assessôres Econômicos
3 – Bibliotecária Auxiliar
7 – Auxiliar Judiciário
4 – Chefe de Seção
8 – Auxiliar de Portaria
5 – Chefe de Serviço
9 – Avaliador
6 – Contínuo
10 – Bombeiro Hidráulico
7 – Guarda Judiciário
11 – Chefe da Contadoria
8 – Oficial Judiciário
12 – Chefe da Guarda
9 – Taquígrafo-Revisor
13 – Chefe da Guarda Judiciária
14 – Chefe do Protocolo
MENSAGEM
15 – Chefe de Seção
Nº 207, DE 1971
16 – Chefe Seção Contabilidade
17 – Chefe Seção Pessoal
DO PODER EXECUTIVO
18 – Chefe Seção Processual
19 – Chefe Seção Traslado Acórdão
Excelentíssimos Senhores Membros do
20 – Chefe de Secretaria
.
Congresso
Nacional:
21 – Chefe do Serviço de Avaliação
Nos
têrmos
do art. 51 da Constituição Federal,
22 – Chefe do Serviço de Comunicação
tenho
a
honra
de
submeter
à elevada deliberação de
23 – Chefe do Serviço de Expedição
24 – Chefe do Serviço de Imprensa e Vossas Excelências, atendendo solicitação do
Divulgação
Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do
25 – Chefe do Serviço Médico
Supremo Tribunal Federal, que faço extensiva, aos
26 – Chefe de Zeladoria
demais órgãos do Poder Judiciário da União o
27 – Contador-Auxiliar
incluso projeto de lei que "concede aumento de
28 – Dentista
vencimentos aos funcionários das Secretarias e
29 – Dentista-Auxiliar
Serviços Auxiliares do Poder Judiciário da União e
30 – Depositário
do Distrito Federal, e dá outras providências".
31 – Distribuidor
Brasília, em 23 de junho de 1971. – Emílio G.
32 – Distribuidor de Oficiais de Justiça
Médici.
33 – Escrevente Judiciário
34 – Farmacêutico-Laboratorista
MENSAGEM
35 – Guarda Judiciário
Nº 125/71-F
36 – Mecânico de Automóveis
37 – Mecânico de Máquinas de Escrever
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
38 – Motorista-Mecânico
39 – Oficial Judiciário
40 – Oficial de Justiça
Em 16 de junho de 1971
41 – Oficial de Justiça Avaliador
Senhor Presidente da República:
42 – Perito Datiloscopista
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
43 – Porteiro de Auditório
Excelência, para os fins de direito, o anexo
44 – Secretário da Corregedoria
anteprojeto de lei que concede aumento de
45 – Secretário do Presidente
vencimentos aos funcionários da Secretaria do
46 –.Subchefe do Serviço de Imprensa e
Supremo Tribunal Federal, a partir de 1º de março do
Divulgação
corrente ano.
47 – Subdiretor da Secretaria
Aproveito a oportunidade para apresentar a
48 – Subsecretário do Tribunal
Vossa Excelência os protestos de minha mais
elevada
consideração.
–
Aliomar
Baleeiro,
VI – Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Presidente.
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de
1 – Diretor da Secretaria
Finanças.)
2 – Auxiliar Judiciário
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PARECERES
PARECER
Nº 217, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 1968 (número
1.196-B/68, na Câmara), que modifica a redação do
parágrafo único do art. 526 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Relator: Sr. Guido Mondin
O presente Projeto volta à apreciação desta
Comissão em decorrência de recurso formulado pelo
Deputado Francisco Amaral. É que a proposição visa
a modificar a redação do parágrafo único do art. 526
da Consolidação das Leis do Trabalho, e o Senado
havia deliberado sobrestá-la; em face da anunciada
remessa do Projeto de Código do Trabalho, para
apreciá-lo naquela oportunidade.
Nas razões do recurso interposto, seu ilustre
proponente, acentuou:
"Realmente, o aludido Projeto foi encaminhado
ao Senado Federal em novembro de 1968, onde tomou
o nº 185, de 1968. Nessa época já se cogitava de
remessa ao Congresso de Projeto de Código do
Trabalho, como desde antes de 1964, disso se
cogitava. A verdade, porém, é que o Projeto até o
momento não foi encaminhado e não o será tão cedo."
Preliminarmente,
reconhecemos
a
procedência das alegações contidas no recurso em
pauta e lhe damos provimento.
Isto posto, passaremos a apreciar a
proposição, sob o ângulo da competência desta
Comissão.
O Projeto é da lavra do Deputado
Francisco
Amaral,
também
Autor
do

recurso e tem por objeto alterar o parágrafo único do
art. 526 da Consolidação das Leis do Trabalho com o
fim de permitir que os empregados de órgãos
sindicais possam constituir os seus sindicatos de
classe.
Sôbre o mérito da proposição deverá opinar a
douta Comissão de Legislação Social, a quem está
afeta a matéria.
Quanto ao aspecto jurídico-constitucional nada
vemos no Projeto que possa obstaculizar sua
tramitação.
Sala das Comissões, 20 de agôsto de 1970. –
Petrônio Portella, Presidente – Guido Mondin,
Relator – Eurico Rezende – Carlos Lindenberg –
Bezerra Neto – Julio Leite – Clodomir Millet.
PARECER
Nº 218, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 1968.
Relator: Sr. Paulo Tôrres
Retorna ao exame desta Comissão, após
cumprida diligência ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social, o Projeto de Lei que modifica
a redação do parágrafo único do art. 526 da
Consolidação das Leis do Trabalho, com a
finalidade de estabelecer a aplicação, aos
empregados dos Sindicatos, dos "preceitos das
leis da proteção ao trabalho e da previdência
social, inclusive o direito de associação em
Sindicatos".
2. O Ministério do Trabalho, em sua
informação, contrária ao Projeto, após salientar que,
segundo o próprio Autor, reconhece que "cada
categoria de empregados deve corresponder uma
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categoria econômica, suscetível, também, de
sindicalização"; esclarece:
"Ora, as entidades sindicais são órgãos de
finalidades exclusivamente sociais, não podendo ser
confundidas com as emprêsas, cujo objetivo é o
exercício de atividades econômicas. Como entenderse, pois, a criação de uma categoria econômica, ou
assemelhada, de sindicatos?
A legislação sindical brasileira visa à
composição de uma fórmula de equilíbrio social,
tomando por base a contradição de interêsses.
Verificada a impossibilidade de reunir os
empregadores sindicatos de um lado, rompido
estaria tal equilíbrio, se se concedesse aos
empregados o direito de se sindicalizarem."
3. A Comissão Permanente de Direito Social
(C.R.D.S.) do referido Ministério, órgão integrado por
técnicos do mais alto padrão intelectual, examinando
a matéria, salientou, em seu parecer (MTPS304.632/68), além dêsse aspecto, mais o seguinte:
"Não nos parece deva vingar a sindicalização
dos empregados em entidades sindicais. Êsses
novos sindicatos terão, por sua vez, empregados que
terão, dentre dos mesmos princípios, o mesmo
direito de sindicalizar-se. Formar-se-ão, assim,
sindicatos de empregados de sindicatos, de 1º, 2º, e
3º graus etc., dentro de uma espiral, que já foi
chamada de verdadeira dízima periódica sindical."
4. Ante o exposto, corroborada a nossa opinião
anterior, e, especialmente, as ponderações do parecer
a que antes nos referimos, da lavra do ilustre Senador
Júlio Leite, e tendo em vista a total inexistência
de amparo, quer de ordem jurídica, quer de ordem

técnica, opinamos pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
Franco Montoro, Presidente – Paulo Tôrres, Relator
– Benedito Ferreira – Orlando Zancaner.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Sôbre
a mesa, requerimento de autoria do nobre Sr.
Senador Ruy Santos, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 128, DE 1971
Exm.º Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 242, letra b, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex.ª que, ouvido o Plenário,
seja inserto em Ata um voto de pesar pelo
falecimento, hoje, no Rio de Janeiro, do ex-Senador
Durval Cruz que, com grande brilho, representou o
Estado de Sergipe nesta Casa do Congresso
Nacional, e que dessa deliberação seja dada ciência
à família enlutada e ao Govêrno de Sergipe.
Sala das Sessões, 12 de julho de 1971. – Ruy
Santos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Passa-se à votação do requerimento lido.
Tem a palavra o Sr. Senador Ruy Santos, para
encaminhar a votação.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, ao chegar, há pouco, ao
Senado, fui procurado pelo Deputado Raimundo
Diniz que me deu ciência do desaparecimento, hoje
pela madrugada, no Rio de Janeiro, do ex-Senador
Durval Cruz.
Durval
Cruz,
Sr.
Presidente,
foi
contemporâneo no Congresso Nacional de alguns
dos atuais representates ora com assento no
Senado. Formou-se pela Bahia Industrial, era um ho-
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mem bom, de trato humano, acessível a todos; uma
criatura da qual se pode dizer ser das mais
estimáveis e das mais estimadas. Nesta Casa, Sr.
Presidente, êle presidiu a Comissão de Finanças
com brilho e com valor indiscutível.
Assim sendo, Sr. Presidente, tomei a
liberdade, na ausência dos representantes do
Estado de Sergipe, neste instante, de requerer a
inserção em ata de um voto de pesar pelo
desaparecimento de tão ilustre figura que deixou
um vazio na representação política e social do
seu Estado.
Peço ainda a V. Ex.ª que seja dada ciência,
nos têrmos do regimento, ao Govêrno de Sergipe e à
família enlutada.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Se
nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da
palavra, vou submeter a votos o requerimento que,
de acôrdo com o Regimento Interno, pode ser votado
com quorum especial de 11 senadores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
A Mesa se solidariza com as homenagens que
o ilustre Vice-Líder da Maioria, Senador Ruy Santos,
em nome da Liderança, acaba de prestar, através do
requerimento aprovado pelo Plenário.
O ex-Senador Durval Cruz, representante
do Estado de Sergipe, teve uma atuação
destacada no Senado. Era um homem simples,
como disse o Senador Ruy Santos, muito
inteligente, tendo exercido outras atividades, no
mundo econômico, no Estado do Rio, sobretudo
em Campos. Êle se dedicava à sua missão nesta

Casa, como representante do Estado de Sergipe,
procurando sempre honrar a tradição que
desfrutaram, em tôdas as épocas, os Senadores
sergipanos. Fui Senador na mesma época que êle.
Éramos adversários; êle, figura de renome do exPartido Republicano, em cujas fileiras tinha lugar de
destaque, mas sempre mantivemos absoluta
cordialidade. Observava o seu devotamento ao
Partido, mantendo em nível admirável o seu espírito
público, bem como podemos considerar o Senador
desaparecido como um Parlamentar de brilhante e
eficiente atuação em nossa Casa.
Excelente colega e por isto mesmo
conservava uma auréola de simpatia no seio dos
seus pares.
A Mesa do Senado, dando a sua solidariedade
à homenagem, lamenta o passamento de uma das
boas figuras políticas do nosso País, e, também, das
classes conservadoras, às quais êle estava
associado em suas últimas atividades, no Município
de Campos, no Estado do Rio.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao
nobre Senador Mattos Leão.
O SR. MATTOS LEÃO: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, volto a ocupar a tribuna desta
Casa para trazer a palavra do Paraná, em particular
de suas classes produtoras, em regozijo pelo recente
ato do Govêrno Federal, ao regulamentar o Decretolei nº 1.134, de 16 de novembro de 1970, que altera
a sistemática dos incentivos fiscais para o
reflorestamento, como também trazer os nossos
aplausos ao Govêrno Federal que instituiu o
Programa de Redistribuição de Terras e de
Estímulos à Agroindústria do Norte e do Nordeste –
PROTERRA.
Antes de ressaltar o significado das
medidas,
julgo
oportuno
tecer
algu-
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mas considerações preliminares em tôrno da nova
política da Revolução, que vem encarando a
problemática do desenvolvimento com rara acuidade
e realismo incomuns.
Todos os povos estão hoje motivados para os
problemas do desenvolvimento. E o Brasil não
poderia ser uma exceção diante do que se considera
a magna questão de nossa época, com um alcance
de tal ordem a ponto de levar o Sumo Pontífice a
afirmar que desenvolvimento é, no mundo atual, o
nôvo nome da Paz.
Os menos favorecidos estão hoje convencidos
de que o seu sofrimento e o seu atraso não são uma
fatalidade a que tenham de se conformar. Na
realidade, a pobreza e a insatisfação deixaram de
ser problemas exclusivos dos países que as sofrem,
pois tais fatos comprometem a responsabilidade
solidária de todos os países e, em particular,
daqueles que alcançaram maior nível de
desenvolvimento. Daí se dizer, até com certa dose
de humor, que a humanidade em nossos dias está
dividida em duas partes: a dos que não comem e a
dos que não dormem; a segunda preocupada com o
que a primeira possa fazer.
O que a teoria do desenvolvimento trouxe
de nôvo ao debate de um problema antigo, tão
velho quanto o mundo, foi a evidência de que,
nas atuais condições, o progresso deixou de ser
um processo espontâneo, sujeito ao livre jôgo
das fôrças de mercado, relacionado com
oportunidades naturais de crescimento, para ser
um processo provocado e tècnicamente
planejado, mediante o esfôrço consciente e
coordenado do poder público e do setor privado,
através da mobilização racional dos recursos
humanos e materiais de toda a Nação.

Pelo processo espontâneo, o que os fatos
demonstram é que as nações pobres tendem a ficar
relativamente mais pobres e as nações ricas, ou
desenvolvidas, mais ricas, ampliando-se, cada vez
mais, o fôsso que as separa. Invocou-se mesmo,
segundo um perito da ONU, para ilustrar o
fenômeno, uma célebre passagem bíblica, segundo
a qual "aos que têm, tudo lhes será dado; aos que
não têm, tudo lhes será tirado".
Uma das teses tidas como axiomáticas nas
discussões do problema do desenvolvimento é o
chamado círculo vicioso da pobreza: um homem
pobre se alimenta mal; sendo subnutrido, tem pouca
saúde; por ser fisicamente fraco, sua capacidade de
trabalho é baixa, o que o torna pobre e, portanto,
sem bastante para se alimentar, e assim por diante.
Transposto para o plano de um país, pode-se dizer
que sua capacidade de poupar é reduzida em virtude
do baixo nível de produtividade geral; esta é reflexo
de escassez de capital para introduzir tecnologia; por
sua vez a falta de capital advém da poupança
reduzida – e assim o círculo se completa.
Há várias formas para medir o grau de
desenvolvimento de um país. Um dêles é pela
verificação da renda por habitante. O outro é o da
participação da renda gerada segundo os setores
primário, secundário e terciário da economia. Êsses
índices podem às vêzes iludir o observador que
manipula com médias globais, porque numa
determinada sociedade um grande número com
média de renda per capita muito baixa seria
equilibrada por uma pequena maioria de rendas
muito altas. É o caso de um país com dimensões
continentais, como o Brasil, com grande variedade
de
regiões
em
diferentes
estágios
de
desenvolvimento.
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A nosso ver, um dos mais importantes
aspectos da política de desenvolvimento da
Revolução, principalmente no terceiro Govêrno, hoje
chefiado
pelo
Presidente
Médici,
consiste,
exatamente, em dimensioná-lo em têrmos não só de
elevação da taxa de crescimento do Produto Bruto
Nacional, mas também, e principalmente, de
redistribuição da renda para corrigir disparidades
regionais e setoriais.
É sabido que antes da Revolução o Brasil
vivera sob dois períodos extremados e opostos: o
primeiro de desenvolvimento com crescente
inflação de custos, quando, em todo o caso, se
implantou a Siderúrgica de Volta Redonda, a
Hidrelétrica do São Francisco, a PETROBRÁS e a
indústria automobilística; o segundo período, de
inflação pràticamente sem desenvolvimento,
quando, em 1958, estando a taxa de
desvalorização da moeda, em média, em tôrno de
20%, começou a subir para 24% em 1960, 43%
em 1961, 80% em 1963 e seria de 144% em
1964, segundo o ritmo dos três primeiros meses
dêsse ano.
Por sua vez, a taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto, que em 1961 estava, em média, em
tôrno de 8,3%, caiu em 1962 para 5,3% e, em 1964,
para 2,9%, isto é, abaixo da taxa do crescimento da
população, que se situava em tôrno de 3% ao ano.
Com a Revolução, o Brasil entrou no período
que se pode chamar de desenvolvimento com
estabilidade, ou desenvolvimento sem inflação
negativa.
Nestes sete anos, com a nova política de
desenvolvimento da Revolução, a taxa anual de
crescimento do Produto Interno Bruto foi elevada de
1,5%, em 1963, para cêrca de 9,5% em 1970; a taxa
da inflação foi reduzida de 90% para 20%; o nível do

emprêgo industrial foi elevado em 28%; aumentou,
em conseqüência dessas medidas, a taxa de
poupança e de investimento global. No setor externo,
as reservas brutas do Brasil passaram de 320
milhões de dólares para além de um bilhão. As
exportações de mercadorias elevaram-se para o
dôbro e as exportações de manufaturas subiram dez
vêzes, ao mesmo tempo em que se atingia o mais
baixo nível de deficit orçamentário, cêrca de 0,5% do
Produto Interno Bruto.
Êsses extraordinários resultados confirmaram
a tese de que, às vêzes, o recurso mais escasso de
uma nação consistia em falta de capacidade política
e autoridade para exercê-la. Conforme disse alguém,
para que se tenha êxito é imprescindível a
racionalidade da decisão política ou os podêres de
decisão, tantas vêzes conferidos – como a história
tem demonstrado – a autoridades incompetentes e
ineptas, sem os requisitos mínimos para exercê-los.
No jôgo da verdade, não basta dizer a verdade e
apontar o caminho certo; é preciso encontrar aquêles
nas mãos de quem essa verdade se torna arma
eficaz. E é isto que temos hoje no Govêrno do
Presidente Emílio Garrastazu Médici, que assentou,
logo ao iniciar-se na Presidência da República, o
princípio de que se fazia imprescindível,
paralelamente ao aumento da riqueza, redistribuir a
renda nacional de maneira mais justa, a fim de
minorar as disparidades econômicas.
Os incentivos fiscais estão sendo um dos
instrumentos
básicos
dessa
nova
política
revolucionária,
segundo
o
princípio
antes
mencionado de que o progresso social deixou de ser
um processo espontâneo para ser provocado e
tècnicamente planejado.
Não
negamos
aos
nordestinos
o
direito
de
conhecerem
melhor
os
pro-
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blemas de sua sofrida região. Mas entendemos que
os problemas do Nordeste não interessam apenas
aos nordestinos, mas a todos nós, do Sul, do Leste,
do Centro e do Norte, pois só assim se compreende
uma visão integrada dos problemas sociais.
Nós, do Sul, compreendemos o alcance do
Decreto-lei promulgado pelo Presidente Emílio
Garrastazu Médici tendo por objetivo facilitar o
acesso do homem à terra, criar melhores condições
de emprêgo da mão-de-obra e fomentar a
agroindústria nas regiões compreendidas nas áreas
de atuação da SUDAM e da SUDENE, prevendo
recursos de quatro bilhões de cruzeiros a serem
incluídos no orçamento monetário relativo aos
exercícios de 1972 a 1976. Medidas essas que
constituirão os elementos básicos da melhoria da
produtividade
agroindustrial,
atendendo
principalmente o setor rural do Norte e Nordeste,
onde a vida é mais áspera e difícil, deixando quase
totalmente desprotegida a atividade rural, de modo
particular a do pequeno e médio produtor.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. MATTOS LEÃO: – Com prazer, nobre
Senador.
O SR. RUY SANTOS: – Não sòmente os
homens do Sul estão aplaudindo, como V. Ex.ª o faz,
o Decreto-lei baixado pelo Senhor Presidente da
República. Nós do Nordeste, também. E, senão
todos, pelo menos eu bato palmas à medida, porque,
se por um lado nos interessa a industrialização, é
preciso não nos esqueçamos da agropecuária que,
apesar do esfôrço da SUDENE, de uns anos para cá
está relegada a plano secundário. A medida
baixada, concretizada no decreto-lei recentemente
publicado, vem atender ao interêsse das duas
regiões esquecidas do País: o Norte e o Nor-

deste. Acredito que em pouco tempo consigamos a
sonhada unidade nacional, êsse esfôrço para se
obter o desenvolvimento total do País. Êste, o
depoimento que, como nordestino, queria deixar no
discurso de V. Ex.ª.
O SR. MATTOS LEÃO: – Agradeço o aparte
do nobre Líder da Maioria, Senador Ruy Santos.
Na verdade, nós, do Sul, reconhecemos e
achamos que os nordestinos, que os homens do
Norte conhecem melhor os problemas que afligem
essas regiões. No entanto, não poderíamos deixar
de aplaudir a medida de grande alcance social do
Presidente Emílio Garrastazu Médici.
Sr. Presidente, continuando meu discurso.
A opção que se oferece às pessoas
jurídicas entre recolher o Impôsto de Renda
devido ou aplicá-lo em empreendimentos no
Norte e Nordeste não é, certamente, um privilégio
que se estabelece em favor daquela região
brasileira, uma vez que êsses valôres não
representam dinheiro próprio, mas recursos da
Nação, capital que se oferece ao investidor do
Centro-Sul, com sua aplicação no Nordeste
condicionada,
inclusive,
à
aquisição
de
equipamentos para as novas indústrias e, agora,
com o nôvo Decreto-lei, às novas agroindústrias
nordestinas do próprio País, só apelando para o
exterior se não houver similar nacional. Trata-se,
portanto, de um tratamento com reciprocidade no
Centro-Sul, beneficiando não só o Nordeste, mas
tôda a Nação.
Os incentivos foram estendidos aos setores da
pesca, do turismo e do reflorestamento.
O que êsse sistema tem de sábio não se reduz
ao fato de se constituir num planejamento do
desenvolvimento com o objetivo de reduzir as
disparidades e os desequilíbrios regionais e seto-
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riais da economia nacional, mas também no fato
de associar nesse esfôrço de desenvolvimento
integrado o setor privado da economia, o
empresário particular que é, assim, atraído para
um processo dirigido e planejado de aumento da
riqueza
nacional,
em
faixas
de
visível
potencialidade econômica.
Nos últimos três anos, os investimentos
resultantes
dos
incentivos
fiscais
tiveram
considerável aumento. Passaram de 722 milhões de
cruzeiros, em 1968, para 1 bilhão e 111 milhões, em
1969, e para 1 bilhão e 739, em 1970.
Em 1970, a região Sul-Sudeste, isto é, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Guanabara, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas
Gerais, contribuiu com 90,9% dos recursos
destinados aos incentivos fiscais. Do total aplicado,
76% se destinaram ao Nordeste e à Amazônia,
respectivamente com 54% e 22%, enquanto os
setores da pesca, turismo e reflorestamento
absorveram apenas 24%, isto é, 13,5% para a
pesca, 6,6% para o reflorestamento e 3,9% para o
turismo.
Dêstes três setores, o de mais longa
maturação em têrmos de remuneração ao capital
empregado é, sem dúvida, o do reflorestamento, o
que causa alguma apreensão, porque sabidamente a
devastação no País ainda é bem maior que a
reposição.
Os incentivos fiscais têm como objetivo o
desenvolvimento com integração nacional. Assim,
como consideramos um êrro as investidas, às vezes
sérias, contra o sistema de incentivos fiscais ao
Nordeste e à Amazônia, parece-nos, também,
incorreto aceitar as versões de que os incentivos ao
reflorestamento sejam menos prioritários e possam
aguardar oportunidade para melhor suprir de capitais
necessários à reposição de nossas florestas.

Em função do próprio desenvolvimento
nacional, é crescente a demanda de madeira e
derivados para os vários setores da produção,
principalmente destinada à construção civil, à
indústria, à polpa e ao papel. Vale lembrar que o
Brasil ainda é deficitário em matéria de polpa e
papel, produtos com os quais gasta, em importações,
cêrca de seis milhões de dólares por ano.
Para falar no caso do Paraná, que melhor
conhecemos, caberia ressaltar um estudo realizado
em conjunto pelo Banco de Desenvolvimento do
Paraná – BADEP –, pela Universidade Federal e
pela FAO, cuja conclusão revelou que dentro de
cinco anos estarão esgotadas as reservas nativas da
araucaria angustifolia, o nosso pinheiro, a menos que
os
programas
de
reflorestamento
sejam
dinamizados.
Manda a justiça que se diga que muito já se
fêz no setor, graças aos incentivos fiscais, embora as
aplicações, como vimos, se situem em tôrno de
apenas 6,6% em 1970, em relação ao total do País.
Apesar dessa modesta participação, mais de um
bilhão de árvores já foram plantadas até 1970.
Contudo, a previsão de demanda está muito além
das reservas naturais, somadas às econômicamente
formadas. Calcula-se que em 1975 as exigências de
madeira no Brasil serão de 5.800.00 metros cúbicos
ao ano.
Foi atentando para a gravidade do problema
que o Presidente da República houve por bem
regulamentar o Decreto-lei nº 1.134, criando novas
opções para a aplicação de incentivos fiscais em
reflorestamento. A nova sistemática igualou o
incentivo para o reflorestamento aos demais
regimes, facilitando sua mecânica pela aplicação
posterior e não anterior ao lucro tributável apurado.
Além
de
reafirmar
a
aplicação
do
incentivo,
conforme
estabelecia
o
De-
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creto nº 5.106, segundo o qual o investimento
realizado em projeto próprio ou em condomínio já era
passível de dedução no ano seguinte, autoriza o
investidor a depositar em conta especial no Banco do
Brasil, no mesmo prazo de recolhimento das cotas
do seu Impôsto de Renda, a importância destinada
ao reflorestamento, optando posteriormente por um
ou mais projetos devidamente aprovados pelo IBDF.
Vale ressaltar, também, que ao fazer a opção pelo
reflorestamento, com a nova sistemática, o investidor
terá o prazo até o final do ano seguinte ao do
recolhimento do depósito para escolha do projeto
onde seu incentivo será aplicado.
Grandes benefícios advirão do nôvo sistema.
Ao todo, estão sendo reflorestados no País,
especialmente na região Centro-Sul, cêrca de 420 mil
hectares. Com a nova sistemática, a dimensão dêsses
dados será substancialmente ampliada a curto prazo,
dando nôvo impulso ao desenvolvimento e à proteção
dos recursos naturais renováveis do País.
O SR. HELVÍDIO NUNES: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. MATTOS LEÃO: – Pois não!
O SR. HELVÍDIO NUNES: – Sr. Senador Mattos
Leão, o discurso que V. Ex.ª está proferindo, pela
grandeza de conceitos emitidos, poderia muito bem ser
feito por qualquer homem vinculado ao Nordeste.
Quando V. Ex.ª fala em desenvolvimento com
integração nacional, quando afirma que atraso não é
fatalidade e que o desenvolvimento, por outro lado, é o
resultado de responsabilidade solidária; quando V. Ex.ª
advoga que há necessidade de redistribuição de
renda para que o País progrida como um todo, eu,
como homem do Nordeste e representante, nesta
Casa, do Estado mais pobre, mais subdesenvolvido,
quero congratular-me com V. Ex.ª pelo seu dis-

curso, porque há uma afirmação e sobretudo uma
tomada de posição. Para que o Brasil progrida
harmônicamente, é necessário que todos participem,
é necessário que todos colaborem, é imperioso que
todos ajudem. E quando o homem do Centro-Sul,
especialmente um homem do Paraná, como V. Ex.ª
o é, vem defender aquilo que nós sempre
defendemos e continuamos a defender nesta Casa,
estamos certos, convencidos de que está havendo,
de fato, uma mudança de mentalidade. Os homens
do Centro-Sul, todos precisam entender isto: que
não se faz desenvolvimento sem que essa
participação se verifique. Quando Governador do
meu Estado, estive em São Paulo, não apenas em
visita às autoridades constituídas, mas para fazer
contato com as classes produtoras, a fim de
conseguir com que recursos provenientes dos arts.
34 e 18 da Constituição fôssem deslocados para o
Estado do Piauí. Hoje, encontra-se em São Paulo,
com o mesmo objetivo, o atual Governador
daquele Estado. E é preciso que todos os homens
do Centro-Sul sintam como V. Ex.ª que há
necessidade de melhor distribuição e que o
progresso nacional não depende de um, o
progresso harmônico do País não depende de
meia dúzia, mas de todos, de homens com a
mentalidade de V. Ex.ª.
O SR. MATTOS LEÃO: – Agradeço
penhoradamente o aparte do nobre Senador Helvídio
Nunes.
Devo dizer a V. Ex.ª que acredito que todos os
homens do Sul entendem assim.
Estou defendendo todos os incentivos fiscais
que o Govêrno Federal implantou em nosso País,
porque, na verdade, trarão, e. estão trazendo, a
integração nacional e melhor distribuição de rendas.
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O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte? (Assentimento do orador.) O nobre Senador
Helvídio Nunes, modestamente, tratou o seu Estado
como o mais pobre da Federação – o Piauí, de quem
sou vizinho e a quem muito prezo.
O SR. HELVÍDIO NUNES: – Muito obrigado.
O SR. RUY SANTOS: – O Estado do Piauí
precisava apenas de elementos para o seu
desenvolvimento.
O
primeiro
pólo
dêste
desenvolvimento foi mostrado com a construção da
Usina de Boa Esperança. Se não me falha a
memória, o consumo de energia no Piauí não
chegava a 10 mil kw.
O SR. HELVÍDIO NUNES: – É verdade.
O SR. RUY SANTOS: – Com a construção da
Usina de Boa Esperança, Piauí e Maranhão
disporão, em pouco tempo, de 220 mil kw. Com essa
possibilidade de energia e com a matéria-prima que
o Piauí conta, estou certo de que o Piauí, dentro em
pouco, estará fazendo sua arrancada para se
entrosar com o desenvolvimento geral que se verifica
em todos os Estados brasileiros. Para isto
contribuíram muito os homens públicos do Piauí,
como os últimos governadores, Petrônio Portella,
Helvídio Nunes e acredito, na mesma linha de
trabalho, o atual governador. O Piauí será, em pouco
tempo, um dos grandes Estados do País porque,
além da energia de Boa Esperança, a
Transamazônica cortará aquelas terras que são
férteis. A área pobre do Piauí, a mais árida, é
relativamente pequena, é a mais vizinha do meu
Estado, a Bahia. Acredito assim, repito, que em
pouco tempo o Piauí estará dando um salto no
seu progresso e no seu desenvolvimento em
sintonia com essa admirável arrancada de todo o
País.
O SR. MATTOS LEÃO: – Agradeço o
aparte
do
nobre
Senador
Ruy
San,

tos. Na verdade reconhecemos na pessoa do nobre
Senador Helvídio Nunes, ex-Governador do Estado
do Piauí, juntamente com o trabalho de seus homens
públicos, como Petrônio Portella e o atual
Governador, o Piauí já está integrado nesse
desenvolvimento nacional, o que muito nos anima e
nos traz alento para que continuemos, como
brasileiros, lutando pelo desenvolvimento sempre
crescente da Nação brasileira.
Mas,
continuando
meu
discurso,
Sr.
Presidente, desejo lembrar que a Lei ora
regulamentada pelo Presidente da República, veio
disciplinar a atividade econômica do florestamento,
saneando o mercado e, ao mesmo tempo,
consolidando as emprêsas que nêle operam. Assim
é que, por exemplo, ao mesmo tempo obriga o IBDF
a apreciar os projetos em 120 dias, sob pena de
sanção automática, por outro lado, exige das
emprêsas a pontualidade no cumprimento de seus
encargos sócio-fiscais, sob pena de cancelamento
de registro.
Senhor Presidente e Senhores Senadores,
trago êstes fatos auspiciosos ao conhecimento da
Casa, como mais uma prova da ação fecunda do
Govêrno Federal no campo do desenvolvimento e o
aplauso do meu Estado e o meu próprio pelo que a
Revolução está realizando em prol do crescimento
econômico do País, no qual o mecanismo dos
incentivos fiscais é fator estratégico decisivo,
inclusive no fortalecimento empresarial, atendendo,
agora, a pequena e média agroindústria do Norte e
Nordeste brasileiro.
Encerro minhas palavras com as do Presidente
Médici, que estão na Mensagem de 31 de março
último enviada ao Congresso Nacional: "Aos novos
métodos e processos administrativos e políticos, cujo
emprêgo a vigente ordem jurídica faculta, se deve o
surto de prosperidade econômica e progres-
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so social, desencadeado no País pela ação
governamental, só havendo razão, por conseguinte,
para que se persevere nesses mesmos processos e
métodos."
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Tem a
palavra o Sr. Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente. (Pausa.)
Comparecem mais os Senhores Senadores:
José Guiomard – Flávio Brito – José Esteves –
Milton Trindade – José Sarney – Fausto CastelloBranco – Dinarte Mariz – Milton Cabral – Paulo
Guerra – Wilson Campos – Lourival Baptista – Heitor
Dias – Carlos Lindenberg – Amaral Peixoto –
Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro –
Milton Campos – Carvalho Pinto – Franco Montoro –
Orlando Zancaner – Emival Caiado – Filinto Müller –
Accioly Filho – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Presentes na Casa 51 Srs. Senadores.
Passa-se à:

a censura de filmes, estende aos pagamentos do
exterior de filmes adquiridos a preços fixos o
disposto no art. 45 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro
de 1962, prorroga por 6 meses dispositivos de
legislação sôbre a exibição de filmes nacionais, e dá
outras providências".

ORDEM DO DIA

(Correspondente à Emenda nº 1 de Plenário)

Item 1

Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos,
para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 1, de 1971
(número 2.278-A/70, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. 7º do Decreto-lei nº 43, de 18
de novembro de 1968.
EMENDA Nº 1

Ao art. 1º
Dê-se ao § 3º do art. 7º do Decreto-lei nº 43,
de 18 de novembro de 1966, constante do art. 1º , a
seguinte redação:
"§ 3º – As decisões do Conselho Deliberativo
serão tomadas com base nos trabalhos e pareceres
elaborados pelas Secretarias de Planejamento e de
Coordenação."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item 2

Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 209/71), da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1971 (número
2.278-A/70, na origem), que dá nova redação ao
art. 7º do Decreto-lei nº 43, de 18 de novembro
de 1966, que "cria o Instituto Nacional do
Discussão,
Cinema, torna da exclusiva competência da União redação
final

em
turno
(oferecida

único,
pela

da
Co-
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Art. 3º – Os Prêmios Literários Nacionais
de
(nº serão atribuídos sob o seguinte critério:
Obras publicadas – Cr$ 30.000,00 (trinta mil
do
os cruzeiros);
Obras inéditas – Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Art. 4º – A Comissão Julgadora dos Prêmios
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer Literários Nacionais para obras publicadas e inéditas
uso da palavra, encerrarei a discussão.
será constituída por 3 (três) intelectuais de renome,
Não havendo emendas, nem requerimentos, nomeados .pelo Ministro da Educação e Cultura.
para que a redação final seja submetida a votos, é a
Parágrafo único – O Conselho Federal de
mesma dada como definitivamente aprovada, Cultura indicará um dos nomes e o Instituto Nacional
independente de votação, nos têrmos do art. 362 do do Livro os dois outros.
Regimento Interno.
Art. 5º – O original inédito será co-editado pelo
O projeto irá à sanção.
Instituto Nacional do Livro e editôra de livre escolha
É a seguinte a redação final aprovada:
do autor premiado, com tiragem não inferior a 5.000
(cinco mil) exemplares.
Parágrafo único – O Instituto Nacional do
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 1971 (nº 2.299-B/70, na Casa de origem), que Livro, mediante convênio, adquirirá 2.000 (dois mil)
exemplares da obra editada nos têrmos dêste
dispõe sôbre os Prêmios Literários Nacionais.
artigo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 6º – O orçamento da União incluirá as
Art. 1º – São criados, no Ministério da dotações necessárias ao atendimento dos encargos
Educação e Cultura, os seguintes Prêmios Literários desta Lei.
Nacionais, destinados a distinguir obras publicadas e
Árt. 7º – O valor dêstes prêmios poderá ser
inéditas, em língua vernácula:
revisto periòdicamente, de modo a manter-se
1 – Prêmio Nacional de Poesia;
equivalente a 160 (cento e sessenta) vêzes o maior
2 – Prêmio Nacional de Ficção (romance, salário-mínimo vigente no País.
novela e conto);
Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor na data de
3 – Prêmio Nacional de História ou Ensaio.
sua publicação.
Art. 2º – Os Prêmios Literários Nacionais para
Art. 9º – São revogadas as Leis nos 5.353, de 8
obras publicadas e inéditas de Poesia, Ficção e de novembro de 1967, e 5.543, de 29 de novembro
História ou Ensaio serão concedidos, em cada ano, de 1968, o Decreto-lei nº 445, de 3 de fevereiro de
alternadamente, segundo a ordem aqui enumerada. 1969, e demais disposições em contrário.
missão de Redação em seu Parecer nº 210,
1971) do Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1971
2.299-B/70, na Casa de origem), de iniciativa
Presidente da República, "que dispõe sôbre
prêmios Literários Nacionais".
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro):
Item 3

poderá ser admitido convênio com sindicatos para o
mesmo fim."

EMENDA Nº 2
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
(Corresponde à Emenda nº 2-CLS)
Parecer nº 211/71), das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99-B,
Ao art. 1º
de 1971, na Casa de origem), que "dá nova redação
Dê-se à letra "d" do parágrafo único do art. 16
a dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
da
Consolidação
das Leis do Trabalho, constante do
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
artigo 1º, a seguinte redação:
1943, e dá outras providências".
"d) além das demais exigências, quando se
tratar de menor de 18 anos, atestado médico de
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer capacidade física, comprovante de escolaridade e
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
autorização do pai, mãe ou responsável legal, e, na
Está encerrada.
falta dêste, da pessoa sob cuja guarda estiver o
Não havendo emendas, nem requerimentos, menor ou da autoridade judicial competente."
para que a redação final seja submetida a votos, é a
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item 4
mesma dada como definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos têrmos do art.
Discussão, em turno único, da redação final
362 do Regimento Interno.
(oferecida
pela Comissão de Redação em seu
O projeto voltará à Câmara.
Parecer
nº
212, de 1971), do Projeto de Decreto
É a seguinte a redação final aprovada:
Legislativo nº 4, de 1971 (nº 163-B/70, na Câmara
Redação final das emendas do Senado ao dos Deputados), que "aprova as emendas de 1966 à
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1971 (nº 99- Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida
B/71, na Casa de origem), que dá nova redação a Humana no Mar, de 1960".
dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho.
Em discussão a redação final.
EMENDA Nº 1
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
(Corresponde à Emenda nº 1-CLS)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos,
Ao art. 1º
para
que
a redação final seja submetida a votos, é a
Dê-se ao parágrafo único do artigo 14 da
mesma
dada como definitivamente aprovada,
Consolidação das Leis do Trabalho, constante do art.
independente de votação, nos têrmos do art. 362 do
1º, a seguinte redação:
"Parágrafo único – Inexistindo convênio com Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
os órgãos indicados ou na inexistência dêstes,
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1971 (nº 163-B/70, na Câmara
dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do artigo 44, inciso I, da
Constituição, e eu,
, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos,
para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente .aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução nº 19,
de 1971.

Aprova as emendas de 1966 à Convenção
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana
nos têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e
no Mar, de 1960.
eu, ..............., Presidente, promulgo a seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovadas as emendas à
RESOLUÇÃO
Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida
Nº , DE 1971
Humana no Mar, de 1960, adotadas pela Revolução
A.108 (ES.III), de 30 de novembro de 1966, da
Suspende,
por
inconstitucionalidade,
a
Organização Marítima Consultiva Intergovernamental.
execução do art. 4º do Ato 'das Disposições
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em Constitucionais Transitórias e a do art. 146, "in fine",
vigor na data de sua publicação, revogadas as da Emenda Constitucional nº 2, de 30 de outubro de
disposições em contrário.
1969, do Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item 5
O Senado Federal resolve:
Art.
1º
–
É
suspensa,
por
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
Parecer nº 186, de 1971) do Projeto de Resolução nº definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
19,
de
1971,
que
"suspende,
por em 29 de abril de 1970, nos autos da Representação
inconstitucionalidade, a execução do art. 4º do Ato nº 822, do Estado de São Paulo, a execução do art.
das Disposições Constitucionais Transitórias e a do 4º do Ato das Disposições Constitucionais
art. 46, in fine, da Emenda Constitucional nº 2, de 30 Transitórias e a da expressão "..., entrando em vigor
no dia primeiro de janeiro dos anos de finais zero e
de outubro de 1969, do Estado de São Paulo".
cinco", do art. 146 da Emenda Constitucional nº 2, de
Em discussão a redação final.
30 de outubro de 1969, daquele Estado.
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Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na
3
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Discussão, em turno único, do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Resolução nº 31, de 1971, de autoria da Comissão
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Diretora, que dá nova redação ao inciso III do art. 97
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da
palavra, e nada mais havendo que tratar, vou do Regimento, tendo:
encerrar a Sessão, designando para a próxima a
PARECER sob nº 215, de 1971, da Comissão:
seguinte:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
ORDEM DO DIA
constitucionalidade e juridicidade.
1

4

Votação, em turno único, do Requerimento nº
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei do
117, de 1971, de autoria do Senador Flávio Brito,
Senado
nº 29, de 1970, de autoria do Senador
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Aurélio
Vianna,
que estabelece normas para o
Senado nº 54, de 1967, que disciplina a atividade
pagamento da pensão prevista na Lei nº 4.656, de 2
das cooperativas.
de junho de 1965, aos beneficiários dos empregados
2
de sociedades de economia mista demitidos em
conseqüência dos Atos Institucionais editados a
Discussão, em turno único, do Projeto de partir de 9 de abril de 1964, e dá outras providências,
Decreto Legislativo nº 7, de 1968 (nº 215-B/65, na
tendo:
Casa de origem), que mantém ato denegatório do
Tribunal de Contas da União, de registro da despesa
PARECERES sob nos 200, 201 e 202, de
de NCr$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta
cruzeiros novos), em favor da Cia. Fabricadora de 1971, das Comissões:
Papel, proveniente de fornecimento feito à Casa da
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
Moeda, tendo:
constitucionalidade;
– de Legislação Social, favorável; e
PARECERES sob nos 167 e 168, de 1971, das
– de Finanças, favorável.
Comissões:
Está encerrada a Sessão.
– de Constituição e Justiça, favorável; e
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20
– de Finanças (após audiência do Ministro da
minutos.)
Fazenda), favorável.

79ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 13 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DO SR. RUY CARNEIRO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Lindoso – Cattete
Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco –
Alexandre Costa – Clodomir Millet – José Sarney
– Fausto Castello-Branco – Petrônio Portella –
Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Duarte Filho –
Jessé Freire – Ruy Carneiro – Leandro Maciel –
Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos –
Eurico Rezende – Paulo Tôrres – Vasconcelos
Torres – Benjamin Farah – Danton Jobim –
Nelson Carneiro – Fernando Corrêa – Saldanha
Derzi – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio
Carlos – Daniel Krieger – Guido Mondin e Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – 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
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado:

nº 33/71 (nº 165/71, na Casa de origem), que
concede aumento de vencimentos aos funcionários
da Secretaria da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências (projeto que se transformou na Lei nº
5.674, de 12-7-71).
OFÍCIO
DO SR. 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
– Nº 270, de 9 do corrente, remetendo autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 4/70 (nº 450, de 1967, na
Casa de origem), que modifica o § 2º do art. 10 da Lei nº
4.947, de 6 de abril de 1966, e o § 2º do art. 11 do
Decreto-lei nº 57, de 18 de novembro de 1966, que dispõe
sôbre o lançamento e cobrança do impôsto sôbre a
propriedade territorial, e dá outras providências,
sancionado pelo Sr. Presidente da República, e
transformado na Lei nº 5.672, de 2-7-71.
PARECERES
PARECER
Nº 219, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1967, que
altera a redação do art. 132 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Relator: Sr. Petrônio Portella
O presente Projeto de Lei do Senado nº 42, de
– Nº 147/71 (nº 231/71, na origem), de 12 do 1967, de autoria do nobre Senador Vasconcelos
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara Torres, pretende alterar a redação do art. 132, da
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Consolidação das Leis do Trabalho, para ampliar o
período de duração das férias do empregado.
Eis o que, sôbre o assunto, dispõe o diploma
legal, acima mencionado:
"Art. 130 – O direito a férias é adquirido após
cada .período de doze meses de vigência do
Contrato de Trabalho.
Art. 132 – Os empregados terão direito a férias
depois de cada período de doze meses, a que alude
o art. 130, na seguinte proporção:
a) vinte dias úteis, aos que tiverem ficado à
disposição, do empregador durante os doze meses e
não tenham dado mais de seis faltas ao serviço,
justificadas ou não, nesse período;
b) quinze dias úteis aos que tiverem ficado à
disposição do empregador por mais de duzentos e
cinqüenta dias em os doze meses do ano contratual.
c) onze dias úteis aos que tiverem ficado à
disposição do empregador por mais de duzentos
dias;
d) sete dias úteis aos que tiverem ficado à
disposição do empregador menos de duzentos e
mais de cento e cinqüenta dias.
Parágrafo único – É vedado descontar, no
período de férias, as faltas ao serviço do
empregado."
O caput do projeto e do atual artigo 132 da
CLT são absolutamente idênticos. A inovação
consiste em fixar períodos maiores de duração das
férias:

exalta

O

"aos cinqüenta anos, já se comporta como um
ancião, inútil para muitas tarefas. Se estável, tornase um fator negativo na produção; se não estável,
chega a conhecer a amargura do desemprêgo e, por
vêzes, o marginalismo social, pela dificuldade de
encontrar nôvo trabalho".
E conclui:
"Neste desígnio, somos fiéis à vocação
renovadora do direito trabalhista, a propender
sempre para novas conquistas sociais, a bem do
soerguimento do proletariado".
Poder-se-ia invocar a eqüidade, para defender
a extensão dos trinta dias já concedidos aos
funcionários públicos, embora, para êstes, os trinta
dias sejam consecutivos, e os concedidos ao
trabalhador são dias úteis.
O projeto não visa a mudar o conceito de
férias, as quais devém ser anuais e remuneradas,
na, conformidade do que determina a Constituição
(art. 158, item VIII). E é competência da União
disciplinar a matéria, não havendo, portanto, no
projeto, o que se possa acoimar de inconstitucional e
injurídico.
Deve-se, todavia, observar o que nêle exista
de implicação no domínio econômico, mas foge do
âmbito de nossa Comissão, cabendo à Comissão de
Finanças fazê-lo.
O aumento dos períodos de férias importaria
em aumento dos custos de produção.
A legislação brasileira é avançada em
relação à maioria dos países. Concede férias, em
30 e não 20 dias;
escala decrescente, de 20 dias a 7 dias, no
20 e não 15 dias;
mínimo.
15 e não 10 dias;
O período médio de férias, atribuído em
10 e não 7 dias.
legislações de muitos países, não alcança 15 dias, e
se, em alguns, a média é ultrapassada, condições
autor,
ao
justificar
a
iniciativa, são estabelecidas, entre elas a antigüidade no
o
ofício
do
trabalhador
que emprêgo.
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Na Bélgica, o período é de seis dias; na
Albânia, as férias para menores são de 12 dias,
atingindo o máximo de 24, para certas categorias de
servidores; a Iugoslávia adota os critérios
estabelecidos na Itália, que variam, de acôrdo com o
tempo de serviço: para quem tem apenas cinco anos
de serviço, o período é de 12 dias; na França, as
férias não ultrapassam 18 dias.
Eis o que se vê no Direito Comparado.
O Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro de
1967, alterou diversos artigos da Consolidação das
Leis do Trabalho, o mesmo ocorrendo com a Lei
número 5.107, de 13-9-66, que criou o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Mas ambos os
diplomas legais não alteram as normas relativas às
férias.
Êsses aspectos, que são própriamente do
mérito, hão de ser estudados, de forma adequada,
pela douta Comissão de Legislação Social.
No que diz com esta Comissão, nada temos a
opor à tramitação do projeto, que não colide com
normas constitucionais ou regimentais, podendo ser,
portanto, aprovado.
Sala das Comissões, 12 de novembro de
1968. – Aloysio de Carvalho Filho, Presidente em
exercício – Petrônio Portella, Relator – Clodomir
Millet – Bezerra Neto – Menezes Pimentel –
Nogueira da Gama – Josaphat Marinho.
PARECER
Nº 220, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1967.
Relator: Sr. Wilson Campos
O Projeto de Lei do Senado número 42/1967,
apresentado pelo Senador Vasconcelos Torres
na 6ª Legislatura, alterando o art. 132 da
Consolidação das Leis do Trabalho, desarquivado a

27 de maio de 1971, com a aprovação do
Requerimento nº 59/71, tem encontrado, nesses
quatro anos de tramitação, medidas do Executivo,
aprovadas pelo Legislativo, que respondem a
algumas alegações da sua brilhante justificação.
2. Considera o preclaro representante
fluminense que:
a) o trabalhador brasileiro vive à míngua de
confôrto e higiene no interior das oficinas;
b) sofre os efeitos da precariedade de
transportes;
c) tem as suas jornadas acrescidas para dez e
doze horas diárias, "ora sob a ameaça de punições,
ora sob a promessa de míseros acréscimos
salariais";
d) "aos cinqüenta anos já se comporta êle
como um ancião, inútil para muitas tarefas".
E, para a solução de tôdas essas mazelas,
propõem um acréscimo à duração das férias, de
cinqüenta por cento.
3. Não fêz o esclarecido representante
fluminense uma análise da repercussão dêsse
aumento:
a) na melhoria real das malsinadas condições
sanitárias e de Segurança do beneficiário da
proposição;
b) nos índices de produtividade nacional e,
muito menos, quanto à repercussão da medida no
aumento do custo de vida em detrimento dos
próprios trabalhadores.
4. Analisando o projeto, na Comissão de
Constituição e Justiça – que nada poderia opor à sua
constitucionalidade – o Senador Petrônio Portela, no
mérito, assinalava um dêsses aspectos:
"Deve-se,
todavia,
observar
o
que
nêle
exista
de
implicação
no
do-
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mínio econômico, mas foge ao âmbito de nossa
Comissão, cabendo à Comissão de Finanças fazê-lo.
O aumento dos períodos de férias importaria em
aumento dos custos de produção."
5. Vendo o problema sob o aspecto da
eqüidade,
depois
de
assinalar
que
o
funcionalismo público tem trinta dias de férias
anuais remuneradas, mas consecutivas, enquanto
os vinte dias "concedidos ao trabalhador são dias
úteis", lembra que na Bélgica o período é de seis
dias, na Albânia (país socialista) de doze a vinte
e quatro dias, não ultrapassando de dezoito dias
na França.
6. Mesmo apelando para o princípio da
isonomia, que deveria abrigar os trabalhadores
em geral sob as vantagens asseguradas ao
servidor público, nunca se pediram mais do que
trinta dias úteis de férias para os empregados
das emprêsas privadas. Fala em "trinta dias
corridos" o Anteprojeto de Código do Trabalho,
elaborado pelo Professor Evaristo de Morais
Filho. Citando essa circunstância, o Relator do
projeto nesta Comissão, na anterior Legislatura,
lembrava:
"...não há inconveniência em suspender-se o
exame do assunto, para que se indague ao Poder
Executivo, através do Ministério da Justiça, se será
remetido ao Congresso Nacional, em prazo curto, o
Projeto de Código do Trabalho (Reg. Int. art. 146, II,
c)."
7. Se alguma informação ou audiência
tivéssemos que pedir, para o exame da proposição,
seria aos Ministérios da Indústria e do Comércio e do
Trabalho e Previdência Social, nos dois casos para
indagar:
a) qual a repercussão da pretendida alteração
nos custos de produção e, conseqüentemente, na
política geral de preços e no custo de vida;

b) se e até que ponto o acréscimo de férias
responderia às alegações do Senador Vasconcelos
Torres, no que tange à higiene do trabalho, à
melhoria da alimentação, ao menor desgaste físico e
à maior longevidade do trabalhador.
8. A grosso modo – e à míngua de uma
assessoria técnica de tal maneira ampla e
especializada, capaz de responder a essas
indagações, que moveriam elementos estatísticos e
contábeis de fácil consulta pelo Executivo – cumprenos lembrar:
a) o acréscimo das férias seria de cinqüenta
por cento;
b) isso representaria mais doze dias por ano,
um dia por mês, portanto 1/30 (um trinta avos) ou
3,3% (três e três décimos por cento) nos custos
salariais.
Não temos condições para apurar qual a
repercussão, nos custos de produção, dêsse
acréscimo
salarial
disfarçado,
pago
pelo
empregador, mas nenhuma dúvida nos assalta de
que tal preço se incorporaria ao de venda dos
produtos, havendo, assim, um efeito inflacionário,
não esclarecido, até agora, no exame da proposição.
9. Quem pagaria êsse preço acrescido? O
consumidor em geral, e, conseqüentemente, o
próprio trabalhador, que, na hipótese, não teria
aumentado, em um centavo, o seu poder aquisitivo,
para enfrentar a repercussão inflacionária da
alteração proposta, que além do mais, nenhum
proveito traz ao aumento da produtividade, que o
País tanto reclama.
10. Muito avisado andou o Poder Executivo
quando, antes de nos remeter o projeto de Código do
Trabalho, acima citado, providenciou na instituição
do Plano de Integração Social, posterior à
proposição do ilustre representante fluminense,
aquêle, sim, visando à melhoria real das condições
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econômicas do assalariado, jamais atendida pela maior
ou menor prodigalidade na concessão de férias.
11. No mérito, o nosso parecer é contrário ao
projeto. A evolução atingida pela legislação
trabalhista, no particular, supera, como vimos, à de
alguns países socialistas e atende à conjuntura
econômica do Brasil.
De certo há reparos a fazer-lhe, no que tange
à sistematização. Mas o momento próprio será
quando nos chegue o projeto de Código do Trabalho,
maduramente elaborado pelo Poder Executivo,
oportunidade em que o Congresso Nacional
examinará e discutirá a matéria com abundância
maior de informes.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
Franco Montoro, Presidente – Wilson Campos,
Relator – Benedito Ferreira – Heitor Dias, vencido.
PARECER
Nº 221, DE 1971
da Comissão de Redação, apresentando a
redação final do Projeto de Resolução nº 28, de 1971.
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 28, de 1971, que suspende
a execução do art. 13 da Lei nº 1.297, de 16 de
novembro de 1951, do Estado de São Paulo, na
parte em que deu nova redação ao § 2º do art. 25 da
Lei nº 2.485, de 16 de dezembro de 1935, declarada
inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal
Sala das Sessões, 8 de julho de 1971. –
Antônio Carlos, Presidente – Danton Jobim, Relator
– Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
Nº 221, DE 1971
Redação final do Projeto de Resolução nº 28,
de 1971.
Faço saber que
aprovou,
nos
têrmos

o Senado Federal
do
art.
42,
in-

ciso VII, da Constituição, e eu, .................................,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO
Nº , DE 1971
Suspende, em parte, por inconstitucionalidade,
a execução do art. 13 da Lei nº 1.297, de
16 de novembro de 1951, do Estado de São
Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art.
1º
–
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 30 de setembro de 1970, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 68.674, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 13 da Lei Estadual nº
1.297, de 16 de novembro de 1951, na parte em
que dá nova redação ao § 2º do art. 25 da
Lei nº 2.485, de 16 de dezembro de 1935, daquele
Estado.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O.
expediente lido vai à publicação.
Esta Presidência recebeu, do Presidente
da República, a Mensagem nº 58, de 1971, CN
(nº 234/71, na origem), submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
nº 1.180, de 6 de julho de 1971, que altera o
art. 8º da Lei nº 5.508, de 11 de outubro de
1968.
Para leitura da Mensagem e demais
providências iniciais de sua tramitação, convoco
Sessão Conjunta do Congresso Nacional, a realizarse às 21 horas do dia 14 do corrente, no Plenário da
Câmara dos Deputados.
Comunico ao Plenário que esta Presidência,
nos têrmos do art. 279 do Regimento Interno,
determinou
o
arquivamento
do
Projeto
de Lei da Câmara nº 185/68 (nº 1.196-B/68, na
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Casa de origem), que modifica a redação do
parágrafo único do art. 526 da Consolidação das Leis
do Trabalho, considerado rejeitado em virtude, de ter
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da
Comissão a que foi distribuído.
Devendo visitar o Congresso Nacional
membros do Congresso europeu, convido os Srs.
Senadores a comparecerem ao Salão, Negro, às 16
horas, quando os ilustres visitantes serão recebidos
pelos Presidentes da Câmara e do Senado.
Passa-se à Hora do Expediente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Benjamin
Faráh, primeiro orador inscrito.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em pronunciamento que fiz da
tribuna do Senado Federal, no dia 6 de junho
último, trouxe ao conhecimento de meus pares a
ação, de, determinados setores do Congresso dos
Estados Unidos, que agiam nos bastidores com o
intuito de adotar medidas, de represália econômica
por ter o Brasil ampliado suas águas territoriais
pára 200 milhas. Na oportunidade denunciei que se
cogitava de promover, um corte na quota de
açúcar que vendemos aos Estados Unidos, e
salientei que, se isso viesse a ocorrer, "seria
lamentável para as relações entré os dois países,
pois ,viria configurar uma pressão que, em hipótese
alguma, podíamos aceitar". E acrescentei que a
"iniciativa viria criar áreas de atrito, forçando-nos a
procurar outros mercados para a colocação de
nossos produtos".
Minhas palavras foram recebidas com certo
ceticismo, porém os fatos vieram a provar minhas
afirmações, quando poucos dias depois sofremos os
cortes em nossas cotas de açúcar. Com êsse ato tinha
inicio um processo de provocações para denegrir

a imagem do Brasil perante a opinião pública mundial.
Hoje, volto a esta tribuna para abordar
novamente a questão das 200 milhas, porém, num
aspecto mais grave e sério. Trago agora ao
conhecimento desta Casa os atos de provocação
que estão senda promovidos por barcos pesqueiros
de bandeira norte-americana, com o propósito claro
e evidente de criar um incidente de profundidade
entre os Governos de Brasília e de Washington.
Saliento – a título de esclarecimento – que o
executivo norte-americano nada tem a ver com
essas provocações. Elas são patrocinadas por
determinados setores econômicos dos Estados
Unidos, com o apoio de alguns deputados do Estado
da Flórida, onde se encontram a maioria das
emprêsas de pesca daquele país.
Quero, referir-me ao barco "King West" que,
em dias da semana passada, invadiu as águas
territoriais
brasileiras
é
ali
permaneceu,
acintosamente, provocadoramente, mesmo quando
foi advertido por um navio de guerra, do, Brasil, para
retirar-se. Êsse barco não apresentava nenhum
indício de que estivesse pescando. Seus porões
estavam vazios.
No meu entender, sua presença em águas
territoriais brasileiras tinha um objetivo definido e
criminoso a provocação.
Sua missão era a de criar um incidente que
envolvesse os Governos brasileiro e norteamericano, provocando o estremecimento das
relações – sempre cordiais – dos dois países.
Sr. Presidente, vemos, lamentàvelmente,
que
alguns
grupos
norte-americanos,
na
ânsia de defender seus interêsses, começam
a transportar para o terreno da animosidade
e do desrespeito os atos que deveriam ser
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claros e cristalinos, esquecendo-se da barreira da
prudência e de respeito que norteia as relações
privadas e oficiais.
Infelizmente, tivemos o primeiro ato de
provocação definida, através do procedimento
injustificável do pesqueiro "King West", dentro de
nossas águas. territoriais:
A grandeza da alma – sempre gentil e
generosa – do povo brasileiro evitou que se usasse
da violência para expulsar os barcos. Sei.que todos
os meios pacíficos foram adotados pelo nosso
Govêrno para que o barco saísse, de nossas águas,
sem sofrer nenhum dano.
O comportamento de nossas autoridades
demonstra claramente seu propósito de evitar que
incidentes provocados por alguns irresponsáveis norteamericanos venham criar um clima de atrito entre os
dois países. Agiu corretamente o Govêrno brasileiro. O
episódio da provocação foi superado. A invasão do
barco "King West", hoje, pertence ao passado Contudo,
quem pode afiançar que os mentores intelectuais do
ato não o venham repetir no futuro, ou mesmo, dentro
de alguns dias ou semanas?
Por isso, medidas de caráter concreto devem
ser tomadas Junto ao Govêrno de Washington, para
que tais fatos não mais venham a ocorrer. E se
porventura as ponderações do Govêrno do
Presidente Nixon não forem aceitas pelos setores em
causa, então só nos resta um recurso, que, sem
recorrer à violência material, servirá de advertência e
de prova da determinação de nosso Govêrno de
fazer respeitar sua autoridade sôbre as águas
territoriais brasileiras: o apresamento, dos barcos e
sua retenção por seis meses.
Tenho a certeza de que – se o
Govêrno
brasileiro
adotar
essa
medida

uma única vez – nenhum barco estrangeiro se
atreverá mais a penetrar em nossas águas
territoriais, sem estar devidamente credenciado para
isso.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª
me permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com todo
prazer, Senador.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Senador,
antes de V. Ex.ª concluir, quero congratular-me com
as observações interessantes que V. Ex.ª vem de
formular. Queria que a minha voz de brasileiro
pudesse chegar ás salas de decisões do
Departamento de Estado, para que o exemplo da
França, de Trinidad-Tobago, fosse lembrado e
aquêles que são responsáveis pela política exterior
norte-americana compreendessem que não se trata
mal um amigo, um aliado, um companheiro na luta
igual, principalmente contra a subversão do
hemisfério. Não é possível que depois do doloroso
exemplo de Cuba a ingenuidade, a boa-fé do norteamericano ainda tenham lugar. Não é assim agindo,
da maneira que está o Departamento de Estado
agindo, que se vai encontrar um clima de
entendimento. Na
mesa diplomática essas
controvérsias podem ser superadas. Eu não queria
V. Ex.ª falasse sem uma voz da ARENA a lhe apoiar
as considerações e, ao mesmo tempo, insistindo,
batendo na tecla de que os Estados Unidos devem
se entender com o Brasil, e não atiçar os
comandantes de barcos pesqueiros à provocação,
como essa recente do "King West" nas águas
territoriais brasileiras, na região do Amazonas.
Muito obrigada por V. Ex.ª ter-me concedido
aparte. Estou com o meu prezado colega em gênero,
número e caso.

– 404 –
vem dar a sua solidariedade à minha oração. Esta é
uma demonstração de que na defesa dos superiores
interêsses do Brasil todos nós, sem faltar nenhum,
estamos unidos: os da ARENA e os do MDB.
Sr. Presidente, ao concluir meu pronunciamento
– e sem nenhum demérito ao Govêrno e ao povo norteamericano quero traçar um paralelo de comportamento
entre os pesqueiros dos Estados Unidos e da França.
Enquanto aquêles procuram, através de manobras
condenáveis, anular a decisão brasileira de ampliar
suas águas para 200 milhas, os filhos da valorosa
França enviam delegações para consultar nossas
autoridades e submeter-se às nossas exigências e
condições para poderem pescar em nossas águas. É
uma demonstração de grandeza e de fidalguia, um
exemplo digno de ser imitado por todos os homens de
emprêsa.
O que eu quero salientar, entretanto, é que a
posição do Govêrno francês é também uma
advertência àquele país, ao qual demos sempre a
melhor e maior demonstração da nossa solidariedade,
em momentos difíceis, advertência, repito, que diante
das
impertinências,
das
provocações,
da
incompreensão norte-americanas, muitas portas estão
abertas para esta nação, o que vem demonstrar que
não precisamos estar obstinadamente submetidos a
mais êsse sacrifício, por isso que muitas nações, tal
como procedeu a França, terão para conosco atitudes
nobres e dignas de respeito. Se Washington nos fecha
as portas, e fica em delongas e protelações, como está
acontecendo com o café solúvel, o Brasil já sabe que
pode partir em outras direções.
Eis, porque, Sr. Presidente, saúdo nesta hora
a gloriosa França, fonte imortal da inteligência e da
cultura, que mais uma vez, vem demonstrar ao

Brasil a sua simpatia, o seu aprêço e, sobremodo, a
sua grandeza. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard Geraldo Mesquita – Flávio
Brito – José Esteves – Virgílio Távora Domício
Gondim – Milton Cabral – João Cleofas – Paulo
Guerra – Wilson Gonçalves – Teotônio Vilela –
Lourival Baptista – Carlos Lindenberg – João Calmon
– Amaral Peixoto – Milton Campos – Carvalho Pinto
– Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Filinto
Müller – Accioly Filho – Celso Ramos e Lenoir
Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Tem a
palavra o Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o salário-educação representou uma
vitoriosa iniciativa da Revolução. O Presidente
Castello Branco, que o instituiu, conseguiu que
houvesse uma participação empresarial na
área que talvez seja uma das mais críticas na vida
dêste País.
Várias emprêsas de São Paulo, Guanabara,
Estado do Rio e Rio Grande do Sul possuiam
empregados não-alfabetizados. E algumas agiam até
– poucas é verdade – de má-fé, porque o operariado,
não conhecedor do seu direito, muito mais fàcilmente
pode ser manuseado, para que seja apenas um fator
de produção, e não integrado na sociedade, como o
que se pretendeu fazer com a instituição do salárioeducação.
A propósito dêste assuntei, está havendo no
meu Estado uma ocorrência que reputo, de certo
modo grave. Emprêsas que têm usinas e fábricas na
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terra fluminense, em vez de pagarem o salárioeducação onde os trabalhadores têm base, o estão
fazendo no Estado da Guanabara porque têm os
seus escritórios na antiga capital da República. Isto
vem frustrar o objetivo dessa iniciativa revolucionária,
instituidora do salário-educação.
O Governador Raimundo Padilha enviou ao
Ministro do Trabalho um ofício em que, relembrando
a instituição do salário pela Lei nº 4.440, de 27 de
outubro de 1964, mostra a decisiva importância na
solução da problemática do financiamento do ensino
primário. Diz S. Ex.ª, no seu ofício, o seguinte:
(lê:)
"Senhor Ministro,
O salário-educação, instituído pela Lei nº
4.440, de 27 de outubro de 1964, vem tendo
crescente é decisiva importância na solução da
problemática do financiamento do ensino primário.
2. Com o aperfeiçoamento dos métodos,
visando ao seu melhor contrôle, a arrecadação do
tributo tem assumido classificação ponderável na
escala dos recursos destinados à área da educação,
meta prioritária do Govêrno Federal.
3. Entretanto, desde o início da vigência da
Lei, obstáculos ainda não, removidos estão
ocasionando a evasão da quota atribuída a êste
Estado, com sérios prejuízos para a educação de
milhares de crianças na faixa etária dos 7 aos 14
anos, cujo ensino não pode ser custeado pela receita
ordinária do Estado. Refiro-me especificamente ao
caso de numerosas emprêsas que exercem
suas atividades em território fluminense e que
recolhem o tributo em estabelecimentos bancários
situados no Estado da Guanabara, o que significa

distorção absolutamente injustificável, em detrimento
das áreas mais pobres dêste Estado.
4.
Levantamento
promovido
pela
Superintendência do INPS em Niterói, por solicitação
dá Secretaria de Educação e Cultura, estimou em 50
mil o número de empregados em emprêsas que
adotam a rotina acima referida. Com base na
relação, existente entre o número de empregados e
o salário-educação, calcula-se em mais de 20
milhões de cruzeiros o montante dos recursos assim
desviados, a partir da vigência da Lei.
5. Ora, segundo o artigo 1º da Lei nº 4.440/64;
o produto da arrecadação do salário-educação deve
beneficiar os filhos dos empregados das emprêsas
em funcionamento no respectivo Estado.
6. Para solucionar êsse problema cruciante,
que afeta intensamente os interêsses do sistema
educacional sob a responsabilidade do Govêrno do
Estado do Rio de Janeiro, necessário se torna que
os órgãos do INPS, particularmente a Diretoria de
Contabilidade e Auditoria, adotem medidas no
sentido de evitar a inadequada contabilização que
vem sendo posta em prática, com recursos
entregues à Guanabara que, em verdade, pertencem
ao Estado do Rio de Janeiro.
7. Trato-se, Senhor Ministro, de um direito
liquido e certo dêste Estado, com efeitos a partir da
vigência da lei, cujos créditos só não entram para o
erário fluminense devido a incorreção na
contabilidade do INPS, que não transfere
regularmente ao Estado do Rio os valôres a êle
pertencentes.
8. Diante do exposto, cumpro o dever de solicitar
a Vossa Excelência, com todo o meu empenho,
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a gentileza de determinar ao INPS, não só a
correção imediata desta distorção, mas também,
como é natural, o levantamento de todos os recursos
desviados, para acêrto, por compensação, com o
Estado da Guanabara, das quantias que lhe foram
entregues indevidamente. Poderia ser elaborado um
esquema de pagamento mensal dos atrasados, com
ressarcimento por conta das futuras contribuições
que aquêle Instituto deverá transferir à Guanabara.
9. A Secretaria de Educação e Cultura já
possui estudos pormenorizados sôbre a matéria, e
está em condição de acompanhar o acêrto de contas
ora solicitado, oferecendo, inclusive, outros subsídios
para a sua regularização."
Fiz questão, Sr. Presidente, de proceder à
leitura dêsse documento endereçado ao Sr. Ministro
do Trabalho. A bancada fluminense no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados está
inteiramente solidária com a providência tomada pelo
Governador do Estado do Rio de Janeiro.
O que está acontecendo, Sr. Presidente, é o
seguinte: por conta própria, o INPS já fêz a fusão do
Estado. do Rio com o Estado da Guanabara. Um
assunto de remota possibilidade de acontecer, objeto
de estudos sérios por parte de políticos fluminenses
e cariocas, encontrou de parte das autoridades do
INPS certo comodismo que está prejudicando,
lesando área importante da Federação, devido a
essa providência.
Dou ciência ao Senado Federal do apêlo do
Governador Raimundo Padilha, apêlo que deixa de
ser de S. Ex.ª, para pertencer a todos nós da
Representação Fluminense, nesta Casa e na outra
do Congresso Nacional.
Sr.
Presidente,
V.
Ex.ª
vai-me
permitir
que,
tendo
dado
conhecimento

do apêlo do Governador Raimundo Padilha, agora
comunique ao Senado a apresentação de projeto
que dispõe sôbre concessão de férias de 30 dias aos
empregados, alterando o art 132 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Pretendo dar a seguinte
redação a êste dispositivo:
"Art 132 – Os empregados terão direito a
férias depois de cada período de 12 meses, a que
alude o art 130, na seguinte proporção:
a) trinta dias úteis aos que tiverem ficado à
disposição do empregador durante os doze meses e
não tenham dado mais de seis faltas ao serviço,
justificadas ou não, nesse período;
b) vinte e cinco dias úteis aos que tiverem
ficado à disposição do empregador por. mais de
duzentos e. cinqüenta dias em os doze meses do
ano contratual;
c) vinte dias úteis aos que tiverem ficado à
disposição do empregador por mais de 200 dias;
d) quinze dias úteis aos que tiverem ficado à
disposição do empregador. menos de 200 e mais de
150 dias.
§ 1º – É vedado descontar, no período de
férias, as faltas ao serviço do empregado.
§ 2º – O sábado não será considerado
dia útil para efeito de férias dos empregados
que trabalhem em regime de
cinco dias por
semana.
Art 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art 3º – Revogam-se as disposições em
contrário."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendo que
as medidas constantes do projeto que acabo de ler
venham atender a uma das mais antigas
reivindicações dos trabalhadores de todo o País.
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Se a Constituição estabelece que "todos são
iguais perante a lei", por que razão os trabalhadores
sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho deverão ter férias de vinte dias, com a
exigência de doze meses de trabalho e menos de
seis faltas ao serviço, e os funcionários públicos,
empregados do Estado, tenham direito a trinta dias,
podendo faltar, pelo menos, três dias por mês desde
que peça médico?
Não procuramos igualar regimes jurídicos
distintos, mas, sim, evitar que, existindo duas leis
sôbre a mesma matéria, uma exclua para uns o que
a outra reconhece para outros. A boa praxe jurídica
exige, nesse caso, que em ambos os casos o
tratamento seja o mesmo.
É de aplicar-se, assim, ao caso, os princípios
constitucionais da isonomia e da eqüidade.
Sr. Presidente, antes de deixar a tribuna,
quero cumprir um dever doloroso, o de assinalar o
passamento de uma figura importante na indústria
brasileira, particularmente ligada ao meu Estado.
Nascido em Sergipe, manteve, na região dos
lagos fluminenses, uma emprêsa que apresentou,
e apresenta, altos índices reveladores da
capacidade moderna de seu proprietário: Durval
Cruz:
Sr. Presidente, êsse brasileiro, ontem
sepultado, era um dessas criaturas que fazem
amigos ao primeiro contato. Homem simples, de uma
bondade sem limites, tendo ocupado o mandato de
Senador por seu Estado natal, se houve com exação
no cumprimento dos seus deveres. E lá, na terra
fluminense, há particularidade que desejo salientar:
seu bom entendimento com os trabalhadores da
Usina Santa Luzia, no Distrito de Sampaio Correia,
Município de Saquarema.

Sr. Presidente, fui grande amigo do extinto e
confesso a V. Ex.ª que, premido pela emoção, quase
tenho dificuldades em retratar essa figura de escol
na vida política e industrial do País.
Ontem mesmo, V. Ex.ª, Presidente Ruy
Carneiro, e o Vice-Líder da Maioria, Ruy Santos,
falaram sôbre êsse grande patrício, mas entendo
que, como Senador fluminense, não podia deixar de
acrescentar minha palavra de saudade às que foram
pronunciadas.
Sr. Presidente, Durval Cruz foi, .também, uma
espécie de quarto. Senador pelo Estado do Rio.
Interessando-se por Sergipe, jamais estêve alheio a
qualquer assunto que dissesse respeito à região que
represento aqui, no Congresso Nacional. A êle presto
minha sentida homenagem de saudade e rogo a Deus
que a sua alma tenha o descanso merecido, porque
não sei de ninguém que tenha trabalhado mais pela
sua terra e pela sua gente do que Durval Cruz.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Tem a
palavra o nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente. (Pausa.)
Não há mais oradores Inscritos. (Pausa.)
Sôbre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Em 13 de julho de 1971
Sr. Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, de acôrdo com o disposto no art 43, alínea
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos
trabalhos da Casa a partir do dia 20 do corrente, para
breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações. – José Sarney.
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O
§ 2º – O sábado não será considerado dia útil
expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
para efeito de férias dos empregados que trabalhem
Sôbre a mesa, projeto de lei que vai ser lido em regime de cinco dias por semana."
pelo Sr. 1º-Secretário.
Art 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
É lido o seguinte:
publicação.
Art 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 63, DE 1971
Justificação
As medidas constantes do presente Projeto
Dispõe sôbre a concessão de férias de trinta
dias aos empregados, alterando o artigo 132 da constituem, sem dúvida, uma das mais antigas
reivindicações dos trabalhadores de todo o País.
Consolidação das. Leis do Trabalho.
Se a Constituição estabelece ,que "todos são
O Congresso Nacional decreta:
iguais perante a lei", por que razão os trabalhadores
Art 1º – O artigo 132 da Consolidação das Leis sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de Trabalho deverão ter férias de vinte dias, com a
1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte exigência de doze meses de trabalho e menos de
redação:
seis faltas ao serviço, e os funcionários públicos,
"Art 132 – Os empregados terão direito a empregados do Estado, tenham direito a trinta dias,
férias depois de cada período de 12 meses, a que podendo faltar, pelo menos, três dias por mês desde
alude o art 130, na seguinte proporção:
que peça médico?
a) trinta dias úteis aos que tiverem ficado à
Não procuramos igualar regimes jurídicos
disposição do empregador durante os doze meses e distintos, mas, sim, evitar que, existindo duas leis
não tenham dado mais de seis faltas ao serviço sôbre a mesma matéria, uma exclua para uns o que
justificadas ou não, nesse período;
a outra reconhece para outros. A boa praxe jurídica
b) vinte e cinco dias úteis aos que tiverem exige, nesse caso, que em ambos os casos o
ficado à disposição do empregador por mais de tratamento seja o mesmo.
duzentos e cinqüenta dias em os doze meses do ano
É de aplicar-se, assim, ao caso, os princípios
contratual;
constitucionais da isonomia e da eqüidade.
c) vinte dias úteis aos que tiverem ficado à
Brasília, 13 de julho de 1971. – Vasconcelos
disposição do empregador por mais de 200 dias;
Torres.
d) quinze dias úteis aos que tiverem ficado à
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
disposição do empregador menos de 200 e mais de Legislação Social.)
150 dias.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – O
§ 1º – É vedado descontar, no período de projeto lido irá às Comissões competentes. (Pausa.)
férias, as faltas ao serviço do empregado.
Finda a Hora do Expediente.
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Passa-se à:

É o seguinte o projeto aprovado:
ORDEM DO DIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 1968

Votação, em turno único, do Requerimento nº
117, de 1971, de autoria do Senador Flávio Brito,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 54, de 1967, que "disciplina a atividade
das cooperativas".
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto será desarquivado.

(Nº 215-B/65, na Casa de origem)

Item 1

Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 7, de 1968 (nº 215-B/65, na
Casa de origem), que "mantém ato denegatório do
Tribunal de Contas da União, de registro da despesa
de NCr$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta
cruzeiros novos), em favor da Cia. Fabricadora de
Papel, provenientes de fornecimento feito à Casa da
Moeda", tendo:

Mantém ato denegatório do Tribunal de Contas
da União, de registro da despesa de NCr$ 1.980,00
(um mil, novecentos e oitenta cruzeiros novos), em
favor da Cia. Fabricadora de Papel, proveniente de
fornecimento feito à Casa da Moeda.
Congresso Nacional decreta:
Art 1º – É mantido o ato denegatório do
Tribunal de Contas da União, de registro da despesa
de NCr$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta
cruzeiros novos), em favor da Cia. Fabricadora de
Papel, proveniente de fornecimento feito à Casa da
Moeda.
Art 2º – Êste Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Art 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Item 3

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 31, de 1971, de autoria da Comissão
PARECERES sob nos 167 e 168, de 1971, das Diretora, que "dá nova redação ao inciso III do art 97
Comissões:
do Regimento", tendo:
– de Constituição e Justiça, favorável; e
– de Finanças (após audiência do Ministro da
PARECER, sob nº 215, de 1971, da Comissão:
Fazenda), favorável.
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Em discussão o projeto. (Pausa.)
constitucionalidade e juridicidade.
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 Senhores Senadores que o aprovam
Em votação.
queiram permanecer sentados.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
(Pausa.)
Está aprovado.
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
projeto irá à Comissão de Redação.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 31, DE 1971
(DE INICIATIVA DA COMISSÃO DIRETORA)

Sôbre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 129, DE 1971

Nos têrmos do art 311, alínea c, do Regimento
Dá nova redação ao inciso III do art 97 do
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
Regimento Interno.
de Lei do Senado nº 29, de 1970, que estabelece
O Senado Federal resolve:
normas para o pagamento da pensão prevista na Lei
Art 1º – O inciso III do art 97 do Regimento nº 4.656, de 2 de junho de 1965 aos beneficiários dos
Interno do Senado Federal passa a vigorar com a empregados de sociedades de economia mista
seguinte redação:
demitidos em conseqüência dos Atos Institucionais
"Art 97 – ............................................................ editados a partir de 9 de abril de 1964, e dá outras
III – propor, privativamente, ao Senado, em providências, a fim de ser feita na Sessão de 15 do
Projeto de Lei, a criação ou a extinção de cargos de corrente.
seus serviços e a fixação dos respectivos
Sala das Sessões, 13 de julho de 1971. – Ruy
vencimentos e, por ato próprio, fixar as vantagens do Santos.
seu pessoal."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – A
Art 2º – Esta Resolução entra em vigor na data matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retornar a
de sua publicação.
15 do corrente;
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): –
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Item 4
Sôbre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
"Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei do
Senado nº 29, de 1970, de autoria do Senador
REQUERIMENTO
Aurélio Vianna, que "estabelece normas para o
Nº 130, DE 1971
pagamento da pensão prevista na Lei nº 4.656, de 2
de junho de 1965, aos beneficiários dos emgregados
Nos têrmos do art 359, combinado com o
de sociedades de economia mista demitidos em
parágrafo
único do art 358 do Regimento Interno,
conseqüência dos Atos Institucionais editados a partir
requeiro dispensa de publicação, para imediata
de 9 de abril de 1964, e dá outras providências",
discussão e votação, da redação final do Projeto de
tendo:
Resolução nº 31, de 1971, que dá nova redação ao
PARECERES sob nos 200, 201 e 202, de 1971,
das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
constitucionalidade;
– de Legislação Social, favorável; e
– de Finanças, favorável.

inciso III do art 97 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 13 de julho de 1971. –
Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
conseqüência da aprovação do requerimento, passase à imediata apreciação da matéria, que vai ser lida
pelo Sr. 1º-Secretário.
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É lido o seguinte:
PARECER
Nº 222, DE 1971

ação ou a extinção de cargos de seus serviços e a
fixação dos respectivos vencimentos e, por ato
próprio, fixar as vantagens do seu pessoal."

Art 2º – Esta Resolução entra em vigor na data
da Comissão de Redação, apresentando a de sua publicação.
redação final, do Projeto de Resolução nº 31, de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Em
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
discussão a redação final que acaba de ser lida.
A Comissão apresenta a redação final do
(Pausa.)
Projeto de Resolução nº 31, de 1971,. que dá nova
Não havendo quem queira usar da palavra,
redação ao inciso III do art 97 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 13 de julho de 1971 declaro-a encerrada.
Antônio Carlos, Presidente – Cattete Pinheiro,
Em votação.
Relator – Adalberto Sena.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
ANEXO AO PARECER
permanecer sentados. (Pausa.)
Nº 222, DE 1971
Está aprovada. O projeto vai à promulgação.
Redação final do Projeto de Resolução nº 31,
de 1971.

Não há mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que, às 16 horas,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e membros do Congresso Europeu visitarão o
eu, ......................, Presidente, nos têrmos do item 29 do Congresso Nacional e serão recepcionados no Salão
artigo 52 do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
Nobre do Senado:
RESOLUÇÃO
Nº
, DE 1971
Dá nova redação ao inciso III do art 97 do
Regimento Interno.
O Senado Federal resolve:
Art 1º – O inciso III do art 97 do Regimento
Interno dó Senado Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art 97 – ...........................................................
III
–
propor,
privativamente,
ao Senado, em Projeto de Lei, a cri-

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão.
Designo para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
TRABALHOS DE COMISSÕES
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20 minutos.)

80ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 14 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E CARLOS LINDENBERG
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita – Flávio Brito – Cattete
Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco –
Alexandre Costa – Clodomir Millet – José Sarney –
Fausto Castello-Branco – Petrônio Portella – Helvídio
Nunes – Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz –
Duarte Filho – João Cleofas – Teotônio Vilela –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –
Paulo Tôrres – Benjamin Farah – Danton Jobim –
Nelson Carneiro – Franco Montoro – Fernando
Corrêa – Mattos Leão – Ney Braga – Daniel Krieger
— Guido Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 30
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do
expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação, do Senado projeto
de lei que autoriza a constituição da Central de
Abastecimento de Brasília S.A. – CENABRA.
MENSAGEM
Nº 150, DE 197I
(Nº 2514 de 1971, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal:
Nos tërmos do artigo 51, combinado
com o artigo 42, inciso V, da Constitui-

ção, 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 "autoriza
a constituição da Central de Abastecimento de
Brasília S.A. – CENABRA —, e dá outras
providências".
Brasília, 13 de julho de 1971. – Emílio G.
Mediei.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 6, DO SR.
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Brasília, 12 de julho de 1971
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República
O Govêrno de Vossa Excelência, no Programa
Estratégico de Desenvolvimento, atribui grande
prioridade
à
construção
de
centrais
de,
abastecimento, ou mercados terminais, nas
principais concentrações demográficas do País,
incluindo a de Brasília entre as que merecem a
primeira prioridade.
Realmente, por seu rápido crescimento
populacional, por sua condição de eixo político da
República, por sua ação dinamizada do progresso do
planalto central, a Capital Federal, ao instalar uma
central de abastecimento, nesta não sòmente terá
um centro polarizador e coordenador do
abastecimento de gêneros alimentícios, não apenas
um elo de uma futura rêde de centrais e mercados
terminais instalados ou a instalar nas capitais e
cidades importantes do País, mas um pólo de
desenvolvimento da produção agropecuária, de
informações tecnológicas e de inovação dos
processos e técnicas de comercialização.
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Vindo ao encontro das metas e bases do
Govêrno da União, tive oportunidade de promover
medidas preparatórias à realização dêsse grande
objetivo, constituindo uma comissão que escolheu a
área para a instalação da Central de Abastecimento
de Brasília, a ser oferecida pelo Distrito Federal,
como parte do capital da sociedade em formação.
Há evidente interêsse social no apressamento
das medidas que visam a dotar a sede do Govêrno
Federal, que tem urna população atual que já se vai
aproximando dós 600.000 habitantes, de um centro
de abastecimento de gêneros alimentícios à altura de
suas urgentes necessidades.
Eis por que tenho a honra de submeter à alta
consideração de Vossa Excelência o anexo
anteprojeto de lei que autoriza a constituição da
Central de Abastecimento de Brasília S.A. –
CENABRA —, e dá outras providências.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de, meu maior aprêço e
profundo respeito. -- Hélio Prates da Silveira,
Governador.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 64, DE 1971 – DF
Autoriza a constituição da Central de
Abastecimento de Brasília, S.A. – CENABRA —, e
dá outras providências
O Senado Federal decreta:
Art 1º – É o Govêrno do Distrito Federal
autorizado a constituir uma sociedade de economia
mista, sob a forma de sociedade por ações,
denominada Central de Abastecimento de Brasília S.Á.,
que usará a sigla CENABRA, com sede e fâro em
Brasília, Distrito Federal, podendo instalar e manter
filiais, agências e representações onde convier.

Art 2 º – A CENABRA terá duração por prazo
indeterminado.
Art 3º – A CENABRA terá por objeto:
a) construção, instalação, exploração e
administração de centrais de abastecimento
destinadas a operar como um centro polarizador e
coordenador do abastecimento de gêneros
alimentícios e incentivador da produção agrícola;
b) participar dos planos e programas de
abastecimento coordenados pelo Govêrno Federal e
ao mesmo tempo promover e facilitar o intercâmbio
com as demais centrais de abastecimento;
c) firmar convênios, acôrdos, contratos ou
outros tipos, de intercâmbio com pessoas físicas ou
jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras, a fim de facilitar e/ou, participar de
atividades destinadas à melhoria do abastecimento
de produtos agrícolas;
d) desenvolver, em caráter especial ou
sistemático, estudos de natureza técnico-econômica
capazes
de
fornecer
base
à
melhoria,
aperfeiçoamento e inovações dos processos e
técnicas de comercialização, com vistas ao
abastecimento de gêneros alimentícios.
Art 4º – O capital inicial mínimo da CENABRA
será de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros), devendo o Distrito Federal
subscrever 51% (cinqüenta e um por cento) do total
das ações.
§ 1º A sociedade terá participação acionária
de usuários de seus serviços bem como do Govêrno
Federal através da Companhia Brasileira. de
Alimentos, nos têrmos previstos nos Estatutos
sociais da CENABRA.
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§ 2º – O capital da CENABRA poderá ser
sucessivamente aumentado, desde que o Distrito
Federal mantenha sempre, no mínimo, a maioria de
51% (cinqüenta e um por cento).
§ 3º – O Distrito Federal ou suas entidades de
administração indireta realizarão o Capital subscrito
em dinheiro, em, bens ou outros valôres suscetíveis
de avaliação, pertinentes ao empreendimento,
facultado ao primeiro a utilização, para êsse fim, dos
recursos do Fundo criado pelo art 209 do Decreto-lei
nº 82, de 26 de dezembro de 1966.
Art 5º – A CENABRA será administrada na
forma estabelecida por seus Estatutos.
Art 6º Os membros da Diretoria, do Conselho
Fiscal e de outros órgãos da administração criados
pelos Estatutos, assim como os empregados da
CENABRA, ao assumirem as suas funções, são
obrigados a prestar, perante a sociedade, declaração
de bens, anualmente renovada.
Art 7º – Ficam o Govêrno do Distrito Federal e
a CENABRA, quando necessário para a realização
dos fins da sociedade, autorizados a contrair
empréstimos, de fontes internas e internacionais,
bem como aceitar auxílios, doações e contribuições.
Art 8º – O regime jurídico do pessoal da
CENABRA é o da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art 9º – Aplica-se à CENABRA, naquilo que não
contrariar a presente, a lei das sociedades por ações.
Art 10 – A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 11 – Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, em de, de 1971.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do
Distrito Federal e de Finanças.)

Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado
– Nº 151/71 (nº 237/71, na origem), de 12
do corrente, referente ao Projeto de Lei dá Câmara
nº 15/71 (nº 22-B/71, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art 77 do Decreto nº 5.083, de
1º-12-26, que institui o Código de Menores (projeto
que se transformou na Lei número 5.675, de 12-771).
De agradecimento de comunicação referente à
escolha de nomes indicados para cargos cujo
provimento depende de prévia aquiescência do
Senado Federal
– Nº 152/71 (nº 239/71, na origem), de 13 do
corrente, referente à escolha do Sr. Carlos da Ponte
Ribeiro Eiras para exercer a função de Embaixador
junto ao Govêrno, da República Libanesa;
– Nº 153/71 (nº 240/71, na origem), de 13 do
corrente, referente a escolha do Sr. Jorge de Oliveira
Maia, Embaixador Junto ao Govêrno da Tailândia
para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da
Federação da Malásia;
– Nº 154/71 (nº 241/71, na origem), de 13 do
corrente, referente à escolha do Sr: Carlos Sétte
Gomes Pereira para exercer a função de Embaixador
junto ao Reino dos Países Baixos;
– Nº 155/71 (nº 242/71, na origem), de 13 do
corrente, referente à escolha do Sr. Arnaldo
Vasconcelos para exercer a função de Embaixador
junto ao Govêrno da República Oriental do Uruguai;
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– Nº 156/71 (nº 243/71, na origem), de 13 do
corrente, referente à escolha do Dr. João Agripino
Filho para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União;
– Nº 157/71 (nº 247/71, na origem), de
7713 do corrente, referente à escolha do Sr. Luís
Leivas Bastian Pinto para exercer a função de
Embaixador junto ao Govêrno da República Árabe
Unida;
– Nº 158/71 (nº 248/71, na origem), de 13 do
corrente, referente à escolha do Sr. Paulo Rio
Branco Nabuco de Gouvêa para exercer a função,
em comissão, de Embaixador junto ao Govêrno da
Federação da Nigéria.
De agradecimento de remessa de autógrafo
de decreto legislativo
– Nº 159171 (nº 244/71, na origem), de 13 do,
corrente, referente, ao Decreto. Legislativo nº 49/71,
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.174, de 11-671;
– Nº 160/71 (nº 245/71, na origem), de 13 do
corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 48/71,
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.173, de 7-671;
– Nº 161/71 (nº 246/71, na origem), de
13 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº
47/71, que aprova o Acôrdo Básico de Cooperação
Técnica entre o Govêrno da República Federativa do
Brasil e o Govêrno do Japão, firmado em Brasília, a
22-9-70.

PARECERES
PARECER
Nº 223, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1971 (Nº 57B/71, na origem), que altera a redação do art 369 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Projeto de Lei nº 20, de 1971, originário do
Poder Executivo e que altera o artigo 369 da
Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo
que a tripulação de navio ou embarcação nacional
será constituída, pelo menos, de dois terços de
brasileiros natos, retorna ao exame desta Comissão
face à apresentação de emenda, em Plenário, pelo
ilustre Senador Antônio Carlos.
2. A emenda manda incluir, ao artigo 369,
mais um parágrafo, que será o § 1º, passando o
parágrafo único a § 2º
A inclusão proposta é a seguinte:
"§ 1º – O engajamento de estrangeiros no
têrço restante da tripulação referida no caput dêste
artigo dependerá de prova de habilitação no órgão
competente do Ministério da Marinha."
3. O ilustre Senador Antônio Carlos, ao
justificar a emenda, esclarece que o Brasil, no âmbito
do ensino e adestramento profissional marítimo,
encontra-se lado a lado com as Nações mais
desenvolvidas, num índice ainda não atingido por
muitos países que outorgam Cartas de Oficiais
mercante. Ressalta o fato de Oficiais mercantes
brasileiros, de patente inferior, obterem no exterior
até mesmo patente de comando.
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A emenda, assim afirma o Autor, visa a
preservar o nível técnico profissional marítimo do
Brasil e a defender o profissional brasileiro de
possíveis discriminações.
4. Examinando-se detidamente a emenda, no
âmbito da competência regimental desta Comissão,
verifica-se nada existir que possa ser argüida contra
a mesma. Ao contrário, as disposições nela
propostas têm perfeita adequação, da ordem
jurídico-constitucional, com o estabelecido no
projeto, vindo em defesa dos legítimos interêsses do
profissional brasileiro.
5. Ante o exposto, entendendo que a emenda
é jurídica e constitucional, opinamos pela sua
tramitação normal.
Sala das Comissões, 13 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes, Relator
– Nelson Carneiro – José Sarney – Vasconcelos
Torres – Heitor Dias – Antônio Carlos – Mattos Leão.
PARECER
Nº 224, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, nº 20, de 1971.
Relator: Sr. Paulo Tôrres
Retorna ao exame desta Comissão, face à
apresentação de uma emenda em Plenário, o Projeto
de Lei da Câmara nº 20, de 1971, que altera a redação
do art 369, da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. A emenda, de autoria do ilustre Senador
Antônio Carlos, inclui mais um parágrafo, que seria o
1º, no artigo 369 da Consolidação das Leis do
Trabalho, que ficaria, em sua totalidade, assim redigido:
"Art 369 – A tripulação de navio ou
embarcação nacional será constituída, pelo menos,
de dois terços de brasileiros natos.

§ 1º – O engajamento de estrangeiros no têrço
restante da tripulação referida no caput dêste artigo
dependerá de prova de habilitação no órgão
competente do Ministério da Marinha.
§ 2º – O disposto neste artigo não se aplica
aos navios nacionais de pesca, sujeitos à legislação
específica."
3. Justificando a medida, o ilustre Autor, após
lembrar que o Brasil é signatário das Convenções nos
53, 69, 74 e 77, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), relativa à capacidade profissional no
mar, esclarece:
"Em decorrência de tais exigências –
especialmente, de norma no artigo 4º da Convenção
da OIT de nº 53 e, sobretudo, com o objetivo de
proporcionar à nossa Marinha Mercante a necessária
qualificação da mão-de-obra, a emenda é
procedente."
4. No entender do Autor, o Brasil já se
encontra, no setor de adestramento profissional
marítimo, em igualdade com as Nações mais
desenvolvidas do mundo, graças aos investimentos
que a Marinha de Guerra tem realizado, através do
Fundo de Ensino Profissional Marítimo, em
instalações, aparelhagens e cursos diversos.
Concluindo, afirma o Autor:
"Tais índices não foram atingidos, entretanto,
por muitos países que outorgam Cartas de Oficiais
mercantes.
Há que notar o fato de Oficiais mercantes
brasileiros de patente inferior obterem, no
exterior, até mesmo patente de Comando. Assim,
há que resguardar-se a uniformidade de
padrão técnico a bordo de nossos navios. E tal pa-
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drão só pode ser aferido pelo órgão do Ministério da
Marinha responsável pelo Ensino Profissional
Marítimo, no Brasil."
5. A emenda, no nosso entender coaduna-se
perfeitamente com o espírito do projeto, defendendo
o profissional brasileiro de possíveis discriminações
e preservando o nível profissional marítimo no Brasil.
6. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
da Emenda nº 1, de Plenário.
Sala das Comissões, 13 de julho de 1971. –
Franco Montoro, Presidente – Paulo Tôrres, Relator
– Benedito Ferreira – Accioly Filho.
PARECER
Nº 225, DE 1971
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento
nº 121, de 1971, de autoria do Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso pronunciado pelo professor
Nelson Sampaio, na solenidade de posse na
Academia Baiana de Letras, sucedendo o Senador
Aloysio de Carvalho Filho.
Relator: Sr. Petrônio Portella
Nos têrmos do art 234 do Regimento Interno,
requer o eminente Senador Lourival Baptista seja
transcrito, nos Anais do Senado, o discurso
pronunciado pelo professor Nelson Sampaio, na
solenidade de posse na Academia Baiana de Letras,
sucedendo o Senador Aloysio de Carvalho Filho.
II – A longa oração do professor Nelson
Sampaio é, efetivamente, na forma e no fundo, uma
peça maravilhosa, dela refulgindo, em todo o seu
imenso valor, a figura admirável, quase ímpar, do
saudoso Senador Aloysio de Carvalho Filho.

Figura rara, versátil, de cultura polimorfa,
Aloysio de Carvalho Filho foi, nas letras como no
jornalismo, na Promotoria Pública, na cátedra
universitária ou no Parlamento, um vulto respeitável,
pela sua inteligência, pela sua cultura, pela sua
dedicação ao trabalho e sobretudo pelo alto
sentido ético que soube imprimir a tôdas as suas
atividades.
O professor Nelson Sampaio, outro expoente
da cultura da Bahia, começa recordando o grande
dialogador que foi Aloysio de Carvalho, escrevendo,
a propósito. êsse trecho delicioso:
"Quem dêle (Aloysio) se aproximava recebia
logo um atencioso acolhimento e, se era capaz
de inspirar-lhe confiança, lhe conquistava a estima.
Então, poderia gozar do dom maior da amizade,
que é o diálogo franco, e verificar que magnífico
dialogante êle era. Digo dialogante e não causer,
que é o oposto do bom interlocutor. Se posso
apreciar ocasionalmente a arte do causer, não lhe
procuro o comércio freqüente, e até estimo que não
haja um correspondente vernáculo para o têrmo.
Os causer desconhecem a ética e o código de
polidez do diálogo. Querem ser ouvidos, mas não
ouvir. Artistas narcísicos e dominadores da
palavra, desejam auditórios a tôda hora e em tôda
parte. São os mais incansáveis cansativos da
procura do brilho, pois, da manhã à noite, fazem de
todos os lugares palco, e, de todos os
desprevenidos, platéia para a sua exibição sem
entreatos. O diálogo é o contrário. Nas palavras de
um pensador francês, "o signo distintivo do homem
que dialoga é que escuta tão bem como fala ou
ainda melhor do que fala."
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E concluindo:
"Todos os que conheceram Aloysio sabem
que êle não era o causer da nossa descrição, mas ò
dialogador."
A seguir, aborda o professor Nelson Sampaio
outro aspecto marcante da personalidade do
homenageado: a capacidade de Aloysio de Carvalho
Filho de despertar admiração, e que, embora arredio,
meio introvertido, modesto, a todos se impunha, pela
sua afabilidade, pelo seu. talento, pela sua cultura,
donde ser reqüestado por instituições de tôda
espécie, que lhe disputavam a colaboração. A
propósito, diz:
"A província impõe, por êsse modo, pesado ônus
social e grande dispersão de atividade aos seus
melhores vultos, sobretudo aos que são mais rigorosos
consigo mesmo no desempenho dos compromissos
assumidos. Tal foi o caso de Aloysio, êsse exemplar
cumpridor de missões, que começou a ser reqüestado
por diferentes associações desde jovem, porquanto foi
muito rápida a, sua ascensão social."
Prosseguindo, o orador recorda o Aloysio de
Carvalho jornalista, profissão que êle exerceu desde
a mais tenra idade, como informa Nelson Sampaio:
"Todavia, foi no jornalismo que mais se
confirmou a sua precocidade. Parecia, aliás, que o
condicionavam, desde tenra idade."
Aos nove anos editava uma gazetinha
manuscrita "O Domingo", e, antes dos quatorze,
publicava a crônica "O Papai Noel dos Grandes",
diálogo de graça e malícia política acêrca dos
presentes que êste daria aos figurões da época.
Depois, na mocidade, na maturidade
e
até
seus
últimos
dias,
continuou

colaborando em jornais e revistas, sempre sôbre
assuntos de grande interêsse e sempre com aquela
sua singular acuidade.
A seguir, o professor Nelson Sampaio
rememora a fase romântica do homenageado,
tecendo, a propósito, os seguintes comentários:
"A primeira vista, quem encarasse o seu
aspecto monacal ou algo sisudo, suporia que
Aloysinho fôsse apenas o repórter e cronista dessas
escaramuças
amorosas
que,
geralmente,
terminavam na rendição incondicional do casamento.
Todavia, o fino psicólogo das manhas femininas, que
êle já se revelava, deveria falar de experiência
própria. Não teria sido, pois, por mera "licença"
poética que o seu contemporâneo de Faculdade, o
poeta Carlos Benjamin de Viveiros, prateada figura
dêste Cenáculo, ao traçar-lhe, em soneto, o perfil de
formatura, assim compôs o primeiro quarteto:
Eis o Dr. Aloysio de Carvalho Filho: / Alto, fino
de corpo, elevadas e finas / Qualidades morais;
esbeltez de junquilho, / Ou melhor: de caniço, e é
doido por meninas."
Fala, após, o orador no profundo amor aos
estudos que marcava Aloysio de Carvalho Filho, para
realçar, então, a sua conduta como advogado, como
promotor público e como professor de Direito,
atividades em que o homenageado se qualificou
como urna das figuras mais marcantes que, em tais
setores, a Bahia produziu.
Em seguida, o orador faz um breve apanhado
da vida política e parlamentar do saudoso Senador,
destacando as virtudes altas e incomuns que êle
invariàvelmente demonstrou em todos os momentos
de sua carreira, a ponto de ser justamente consi-
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derado como um padrão de dignidade, a ser indicado
como exemplo à mocidade.
Para ilustrar e justificar suas apreciações
elogiosas a Aloysio de Carvalho Filho, recorda o
orador:
"No Plenário era um dos maiores oradores
do Senado, e nas Comissões figurava entre os
autores dos pareceres mais notáveis. Basta
relembrar um fato para se ter a medida da
respeitabilidade que granjeara na Câmara Alta. Os
antigos adversários da década de 30 – juracisistas e
autonomistas – uniram-se, em 1945, sob a bandeira
da UDN, na lua-de-mel da redemocratização pósestadonovista.
Divorciaram-se,
porém,
por
incompatibilidade de gênios, em virtude da sucessão
governamental
de
1950.
Retirando-se
do
acampamento udenista, Aloysio ficou durante
algum tempo sem legenda, e, como seria de
esperar,
renunciou aos seus lugares nas
Comissões, onde representava aquêle Partido: A
UDN, entretanto, não lhe indicou substituto, e o
Senado, sob aclamação, fêz o renunciatário manterse nas Comissões. Não quis dispensar os serviços
de quem era chamado, por um jornal carioca, usina
de talento que a Bahia inteligentemente mandou
para o Monroe."
Sempre nesse tom, relembrando fatos, citando
opiniões, evocando atitudes, gestos, atos e
palavras do homenageado e de alguns seus
contemporâneos, o professor Nelson Sampaio, em
pinceladas de mestre, traça um retrato vivo do
grande Aloysio de Carvalho Filho, demonstrando, à
farta, como o saudoso Senador honrou os postos
todos que ocupou, no Ministério Público, no
Jornalismo, no Magistério Superior, na Política e no
Parlamento.

Ainda político ativo, nos últimos acontecimentos
que abalaram a nossa Pátria, ao orador não escapou a
atitude assumida por Aloysio de Carvalho Filho diante
dos mesmos, e diz a propósito:
"Crítico consciente dos descaiãbros do Govêrno
Goulart, reconheceu que a Revolução de 1964 foi uma
necessidade e lhe permaneceu fiel, mas sem abdicar
do seu direito de crítica nem hipotecar apoio
incondicional, que o incondicionalismo político não se
ajustava ao seu feitio nem às suas idéias Sabia não
haver soluções instantâneas para problemas seculares,
mas não desconhecia que o senso de paciência se
devia casar com a sabedoria de que as revoluções que
retardam a institucionalização de seus objetivos
convidam à instabilidade e às surprêsas dos fluxos
revolucionários irrefreáveis. Entendia o combate aos
inimigos da liberdade, mas não entendia que se
suprimisse a liberdade para êsse fim, sob pena de
retirar a própria causa justificadora daquele combate.
Percebia a necessidade de fortalecimento do Poder
Executivo, mas não às custas da anulação do
Legislativo."
Aí, nessas palavras, está, com traços firmes,
delineado o perfil político de Aloysio de Carvalho
Filho, que, durante todo o período de seus mandatos
no Senado, jamais fugiu, por um instante sequer, às
linhas doutrinárias de sua formação democrática,
cristã e brasileira.
Em suma: o discurso do professor Nelson
Sampaio, ao tomar posse na Academia Baiana de
Letras, é um grande discurso sôbre um grande
Senador e merece, com louvores, figurar nos Anais
desta Casa.
Sala da Comissão Diretora, 14 de julho de 1971.
– Petrônio Portella, Presidente e Relator – Carlos
Lindenberg – Ruy Carneiro – Ney Braga – Duarte Filho.
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PARECER
Nº 226, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei dó Senado nº 43, de 1971, que
unifica o valor do salário-mínimo em todo o território
nacional, e dá outras providências.
Relator: Sr. Nelson Carneiro
RELATÓRIO
Com o propósito declarado de unificar, em
todo o País, o salário-mínimo, o nobre Senador
Vasconcelos Torres oferece o Projeto de Lei do
Senado nº 41, de 1971, demorando-se em acentuar,
em sua justificação, as vantagens da aprovação da
medida que sugere:
É o relatório.
PARECER
O projeto contém dois dispositivos que merecem
ser examinados separadamente. Diz o art 1º que "o
valor do maior salário-mínimo vigente no País passa a
ser devido em todo o território nacional". E como a lei,
pelo art 3º do projeto, entraria em vigor na data de sua
publicação, a aprovação dêsse dispositivo viria alterar a
vigência do Decreto nº 68.576, de 3 de maio de 1971,
baixado pelo Senhor Presidente da República, "usando
da atribuição que lhe confere o art 81, III, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art 116, §
2º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pela Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943" (Diário Oficial, Seção I, Parte I, de 3-5-1971).
Tenho para mim que nada impede ao Congresso
Nacional, antes lhe ocorre o dever, de fixar o saláriomínimo, a vigorar no Pais. É certo que o invocado
art 116 determina que essa fixação se faça através
de decreto, mas nada impede, se assim o
entender o Poder Legislativo, que se modifique

nessa parte o Decreto-lei nº 5.452, objeto aliás de
sucessivas alterações.
A conjugação dos arts. 1º e 3º do projeto
surpreenderiam o País a menos de um mês da
fixação do último salário-mínimo, o que se me afigura
contrário ao interêsse nacional, à harmonia das
relações, que nos cumpre disciplinar entre capital e
trabalho. Eis porque não posso acolher o art 1º do
projeto sem extravasar, com isso, dos limites
regimentais traçados a esta Comissão.
A mesma restrição, entretanto, não ocorreria,
em tese, com o art 2º do projeto, In verbis:
"O salário-mínimo será sempre fixado em
bases idênticas para todos, os empregados
brasileiros, sem distinção de regiões territoriais."
Nada impede que o Congresso Nacional fixe
normas gerais agora ou no futuro para a fixação do
salário-mínimo, desde que niveladas sejam as
condições de cada região (art 158, I, da Emenda
Constitucional nº 1).
Apenas a expressão "empregados brasileiros"
poderia dar a impressão (que não é desejo do autor
do projeto) que haveria duas classes de
empregados, os brasileiros e os estrangeiros, e,
conseqüentemente, o salário-mÍnimo alcançaria
apenas aos primeiros.
Vale ressalvar que o texto constitucional
contém disposição em benefício do trabalhador e de
sua família, e bom será que muito em breve se
possibilite a unificação desejada pelo projeto.
Não oferece, entretanto, o autor provas (e é
notório que ainda não existem) de iguais condições
em todas as regiões do País, que justifiquem o
acolhimento da proposição do no-
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bre Senador fluminense, o que a torna
inconstitucional.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Nelson Carneiro, Relator
– Accioly Filho – Antônio Carlos – Wilson Gonçalves –
Emival Caiado – José Lindoso – Heitor Dias.
PARECER
Nº 227, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1971 (nº 98B/71, na origem), que altera o item 1 do § 4º do
artigo 64 da Lei número 3.807, de 26 de agôsto de
1960, que dispõe sôbre a Lei Orgânica da
Previdência Social.
Relator: Sr. Orlando Zancaner
Originário do Poder Executivo (Mensagem nº
138, de 1971), o presente projeto altera a redação do
item I do § 4º do artigo 64 da Lei Orgânica da
Previdência Social (nº 3.807, de 1960), com a
finalidade de incluir entre as moléstias que isentam o
segurado do período de carência para a obtenção de
aposentadoria por invalidez ou pensão, aos seus
dependentes, no caso de morte, mais as seguintes:
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante
e nefropatia grave.
2. O Ministro do Trabalho e Previdência Social,
em Exposição de Motivos sôbre a matéria, diz que
ela tem origem em Memorial da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e
Publicidade, no qual invocam a Lei nº 5.483, de
1968, que adotou tal providência em relação aos
servidores públicos. Afirma o Ministro, a seguir, que
o raciocínio justificador dessa assemelhação não é o
de que os planos de amparo devam ser iguais, pois
baseados sôbre pressupostos diversos, mas, sim, o
de que se a lei, dentro de certo sistema jurídico, qua-

lifica uma doença como incapacitante, é inadmissível
que outra lei, enumerando causas de incapacidade,
a exclua".
Esclarece, ainda, a Exposição de Motivos não
se tratar "de criar prestação, nem majorá-la, nem
muito menos estendê-la. Nada se modifica, pois,
quanto, à prestação, sua medida, ou sua causa; a
alteração pretendida visa, apenas, a subtrair dos
efeitos da condição imposta (a complementação de
prazos de carência) certas hipóteses ainda não
erigidas em motivos de exceção".
Sôbre a matéria foi ouvido o Conselho Diretor
do Departamento Nacional da Previdência Social, o
qual, na Resolução nº 72, de 2 de fevereiro de 1971,
acolheu a pretensão, com as modificações sugeridas
no projeto.
Cumpre, finalmente, ressaltar o seguinte
tópico da Exposição de Motivos:
"Ora, a carência não é um meio de obtenção
de recursos para o custeio das prestações,
mormente dentro do sistema da "repartição", não
valendo, assim, como fonte específica, cuja
substituição devesse ser prevista. Além disso, as
doenças arroladas como motivos de dispensa da
carência influem de maneira escassa no montante
dos gastos de manutenção dos benefícios, sendo
ainda de menor relêvo, as agora indicadas para
integrar-lhes o elenco."
3. Como se verifica e foi ampla e
perfeitamente esclarecido na Exposição de
Motivos, trata-se de dar tratamento justo, humano
e eqüânime aos segurados da Previdência Social,
de
acôrdo
com
os
melhores
conceitos
jurídicos e atendendo ao preceito constitucional da
eqüidade. Realmente, conforme bem salientou a
citada Exposição de Motivos, não se procura,
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igualar o segurado ao servidor público num só plano
de amparo, mas a reconhecer que, existindo duas
leis enumerativas de doenças incapacitantes, não é
cabível que uma exclua para uns o que a segunda
reconhece para outros. A boa praxe jurídica e
constitucional exige, em tal circunstância e sem
vinculação dos sistemas, pois diversos, que em
ambos os casos as causas de exceção sejam as
mesmas. E é isto que o projeto propõe, com clareza
e justeza, nos moldes dos verdadeiros princípios que
devem nortear, sempre, a Justiça Social.
4. Ante o exposto e tendo em vista que o
projeto aprimora; realmente, o sistema previdenciário
brasileiro, adequando-o melhor à realidade nacional
e aos legítimos interêsses dos trabalhadores,
opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
Franco Montoro, Presidente – Orlando Zancaner,
Relator – Paulo Tôrres – Benedito Ferreira.

tando de projeto urgente, com tramitação em 90 dias
no Congresso Nacional, conforme desejo manifesto
de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, cabe-me propor a esta douta Comissão a
aprovação do projeto com a emenda constante do
nosso parecer preliminar, nos têrmos dos
argumentos que tivemos a oportunidade de apreciar
naquela ocasião.
É, pois, o parecer definitivo pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1-CS.
Sala das Comissões, 13 de julho de 1971. –
Ruy Santos, Presidente em exercício – Fernando
Corrêa, Relator – Adalberto Sena – Waldemar
Alcântara – Cattete Pinheiro.

PARECER
Nº 228, DE 1971

Relator: Sr. Fernando Corrêa
Nos têrmos do art. 51 da Constituição, o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional o presente
projeto de lei que "altera o item I do § 4º do artigo 64
da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, que
dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social".
2. A nova redação do referido item I é a
seguinte (Art. 1º):
"I – a concessão de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após
ingressar no sistema da previdência social, fôr
acometido de tuberculose ativa, lepra, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível
e
incapacitante,
cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante
ou
nefropatia
grave,
bem
como a de pensão por morte, aos seus
dependentes."

da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 26, de 1971.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
No dia 29 de junho findo, estêve o presente
projeto em exame nesta Comissão, quando tivemos
a oportunidade de apresentar a Emenda nº 1-CS e
sugerir que fôsse solicitada a opinião do Ministério
da Saúde sôbre o assunto, tendo essa providência
merecido a aprovação dêste órgão técnico.
Agora, decorrido o prazo de 14 dias e não
vindo a resposta ao nosso ofício nº 35/71-CS/SA, e
nem sido atendida a reiteração, por via do telex,
que autorizei fôsse transmitido ao Chefe
do
Gabinete
do
Excelentíssimo
Senhor
Ministro
da
Saúde
e,
ainda,
se
tra-

PARECER PRELIMINAR
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 26, de 1971.
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3. A Exposição de Motivos do Senhor Ministro
do Trabalho e Previdência Social esclarece que a
proposição não cria, majora ou estende qualquer
prestação de benefícios pois a alteração pretendida
visa, apenas, a subtrair dos efeitos da condição
imposta (a complementação de prazos de carência)
certas hipóteses não erigidas em motivos da
exceção.
4. O mesmo documento afirma que as
doenças arroladas como motivos de dispensa da
carência aparecem com menos relêvo ou freqüência
do que as anteriormente indicadas (tuberculose
ativa, lepra, alienação mental, neoplasia maligna,
cegueira, paralisia ou cardiopatia grave), influindo,
desta forma, de maneira escassa no montante dos
gastos de manutenção dos benefícios, mormente
dentro do sistema da "repartição".
5. Afirma a Exposição de Motivos que a
matéria foi examinada pelos órgãos técnicos do
Ministério do Trabalho, através do Conselho Diretor
do Departamento Nacional da Previdência Social,
que acolheu a pretensão com as modificações já
introduzidas pelo projeto, ora objeto de nossa
apreciação (Resolução nº 72, de 2 de fevereiro de
1971 do DNPS).
6. Argumenta o Ministro do Trabalho e
Previdência Social que idêntica providência foi
adotada em relação aos servidores públicos "e que
se a lei, dentro de certo sistema jurídico, qualifica
uma doença como incapacitante, é inadmissível que
outra lei, enumerando causas de incapacidade, a
exclua".
7. Acha-se em tramitação nesta Casa, no
entanto, resultante de Mensagem Presidencial (nº
138, de 1971) e acompanhada de Exposição de
Motivos de Diretor-Geral do DASP, o Projeto de Lei.
da Câmara nº 24, de 1971, propondo, nova redação
ao atual item III do art. 178 da lei que rege os Funcio-

nários Públicos Civis da União, já alterado pelas Leis
nos 5.233, de 1967, e 5.483, de 1968, incluindo entre
as moléstias de natureza incurável: "estados
avançados da
doença de Paget (osteite
deformante)".
8. Dessa forma, somos de opinião que, desde
logo, aproveitando o presente projeto, seja feita a
inclusão da citada doença de Paget entre as
moléstias enumeradas no item I do § 4º do artigo 64
da Lei nº 3.807, de 1960. Essa inclusão, saliente-se,
além do seu aspecto humano, coaduna-se perfeitamente com o entendimento do Senhor Ministro do
Trabalho e Previdência Social, acima referido.
9. Ante o exposto, opinamos, preliminarmente,
que seja ouvido o Ministério da Saúde a respeito do
Projetjo ora em estudo e sôbre a emenda que
apresentamos, para, posteriormente, emitirmos a
nossa opinião, em definitivo e mais estribada nos
argumentos que, por certo, serão alinhavados pelos
órgãos técnicos e especializados daquela Secretaria
de Estado.
EMENDA Nº 1-CS
Ao artigo 1º:
Dê-se ao item "I" do § 4º do art. 64 da Lei nº
3.807, de 1960, com as modificações constantes do
artigo 1º do projeto, a seguinte redação:
"I – concessão de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após
ingressar no sistema da Previdência Social, fôr
acometido de tuberculose ativa, lepra, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante
ou nefropatia grave e estados avançados de Paget
(osteite deformante), bem como a de pen-
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são por morte, aos seus dependentes."
Sala das Comissões, 29 de junho de 1971. –
Fausto Castello-Branco, Vice-Presidente no exercício
da Presidência – Fernando Corrêa, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
expediente lido vai à publicação.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 131, DE 1971
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 374,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 24, de 1971 (nº 58-B/71, na Casa de
origem), que modifica o item III do art. 178 da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União).
Sala das Sessões, em 14 de julho de 1971. –
Ruy Santos, Vice-Líder no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): – O
Requerimento que acaba de ser lido será votado
após a Ordem do Dia.
Sôbre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 65, DE 1971
Altera e revoga dispositivos da Lei nº 5.453, de
14 de junho de 1968.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Redija-se assim o Art. 1º da Lei nº
5.453, de 14 de junho de 1968:
"Art. 1º – Os Partidos Políticos poderão
instituir, na forma prevista nesta Lei, até três
sublegendas nas eleições para Prefeito."

Art. 2º – O caput do art. 16 da Lei nº 5.453,
de 14 de junho de 1968, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 16 – Não será permitida a celebração de
acôrdo entre candidatos de partidos ou sublegendas
diferentes, ou entre candidatos, de partidos diversos,
para fins eleitorais."
Art. 3º – Fica revogado o art. 12 da Lei nº
5.453, de 14 de junho de 1968.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
As sublegendas foram introduzidas na
legislação brasileira, em caráter transitório, a fim de
acomodar as diversas correntes que, surpreendidas
pelo bipartidarismo, não tendiam, no primeiro
momento, à almejada unidade partidária. Hoje, no
entanto, ultrapassada aquela primeira fase de
acomodação, é injustificável a presença dêsse
instituto em nosso Direito Partidário. Isso
mesmo expusemos em discurso pronunciado
nesta Casa, em sessão de 15 de junho do corrente
ano.
Nosso reiterado ponto de vista, como o do
MDB, é pela eliminação total da sublegenda.
Reconhecendo, entretanto, o grande número dos
que, contrários ao nosso entendimento, defendem a
permanência da sublegenda, partimos para esta
fórmula conciliatória, de admitir sua permanência,
mas sem aquela conseqüência, que nos parece
incompatível com o objetivo ético-político ensejaste
da escolha do melhor (pressupostamente o mais
votado) e permissiva da diluição da preferência pela
repartição dos votos entre candidatos em demasia,
com prejuízo, muitas vêzes, do candidato mais
votado.
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Cancelamos, também, a inovação de
sublegendas nas eleições diretas para Governador.
Assim, tendo em vista a volta à prática do
princípio majoritário, para os executivos municipal e
estadual, sem exceção, mesmo em se tratando de
casos de instituição de sublegendas, propomos à
consideração do Congresso Nacional o presente
projeto, alterando e revogando os malsinados
preceitos da Lei nº 5.453, de 14 de junho de 1968,
com o que estaremos igualmente colaborando para o
fortalecimento da unidade partidária.
Sala das Sessões, em 14 de julho de 1971. –
Nelson Carneiro.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella): –
Publicado o projeto que acaba de ser lido, será êle
distribuído à Comissão competente.
Comunico ao Plenário que esta Presidência,
nos têrmos do art. 279 do Regimento Interno,
determinou o arquivamento, do Projeto de Lei do
Senado nº 42/67, que altera a redação do art. 132 da
Consolidação das Leis Trabalhistas, considerado
rejeitado em virtude de ter recebido parecer
contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi
distribuído.
(Pausa.)
A Presidência resolve antecipar para 20 horas
a Sessão Conjunta anteriormente convocada para as
21 horas de hoje e destinada à leitura da Mensagem
nº 58/71, CN (nº 234/71, na origem), submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei nº 1.180, de 6 de julho de 1971, que
"altera o art 8º da Lei nº 5.508, de 11 de outubro de
1968". (Pausa.)

Defiro requerimento do nobre Líder Ruy
Santos, em que solicita a palavra no início do
Expediente.
Com a palavra o nobre Líder da ARENA.
O SR. RUY SANTOS: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Brasil compareceu há poucos meses à
56ª conferência Internacional do Trabalho, realizada
em Genebra. A delegação brasileira foi presidida
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social,
Professor Júlio Barata, nome acatado, pelos seus
méritos de grande conhecedor dos problemas
trabalhistas e das questões sociais no Brasil.
Ao comparecer à Conferência, pronunciou o
eminente Ministro do Trabalho um discurso de que
faço questão de destacar alguns trechos:
(Lendo.)
"A mensagem, que o Brasil, por intermédio do
Chefe de sua Delegação, traz a êste Plenário.
Internacional, contém, de um lado, o anúncio de
medidas efetivas e já em execução, que
consubstanciam a política social do Govêrno
brasileiro, em harmonia com as grandes linhas da
política da OIT, e, de outro, nossa opinião, franca e
sincera, ditada pelo espírito de associação de
esforços, sôbre o tema capital desta reunião – o
problema mundial do emprêgo.
No decurso de um ano apenas, isto é, de
junho de 1970 até esta data, o Brasil, mediante
legislação aprovada pelo Congresso, instituíu e pôs
em prática vários programas e reformas, que
se caracterizam, como disse o Presidente
Médici,
pelo
seu
timbre
profundamente
humanista e contemplam o homem – trabalhador
ou empresário – como um fim e não como
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um meio, para que o trabalho seja não só trabalho do
homem, mas trabalho em prol do homem.
Acreditamos firmemente na possibilidade de
equilíbrio entre o capital e o trabalho. Tudo fazemos
para
que
ao
fortalecimento
da
emprêsa
corresponda sempre a promoção social do
trabalhador e signifique a humanização crescente da
economia em marcha para uma sociedade aberta,
livre e democrática, com iguais oportunidades para
todos.
Por isso, num País como o nosso, onde o
crescimento do produto nacional bruto já atingiu a
taxa de nove por cento ao ano e cuja posição de
crédito
perante
os
organismos
financeiros
internacionais está consolidada, o esfôrço de
aperfeiçoamento das estruturas básicas se concentra
na valorização do homem, nosso maior capital e
nosso primeiro investimento.
O Programa de Integração Social, elaborado
pelo Govêrno Médici e votado unânimemente no
Congresso, com apoio total do Partido oposicionista,
é o exemplo eloqüente da política de simultânea
valorização do trabalho e do capital.
A fórmula brasileira é diferente da tradicional
fórmula de participação dos empregados nos lucros
das emprêsas, tentada, com resultados mínimos e
decepcionantes, em alguns países."
E mais adiante:
"Folgamos em registrar que, em seu relatório
oficial sôbre o programa mundial de emprêgo, a
OIT estabeleceu, com firmeza e clareza, as
relações entre a política de comércio exterior
dos países desenvolvidos e o problema da colo-

cação
de
mão-de-obra
nos
países
em
desenvolvimento."
Mas o eminente Ministro do Trabalho, em sua fala
naquela Assembléia, fêz questão de manifestar a sua
primeira divergência com a orientação da OIT, e disse:
"Entretanto, é nosso dever discordar
francamente das idéias expostas sôbre a missão da
OIT, que seria, segundo o relatório do Diretor-Geral,
a de simplesmente comunicar aos países em
desenvolvimento as regalias e a organização política
conquistadas pelos trabalhadores nos países
desenvolvidos.
Essa
concepção,
demasiado
formal,
impregnada da mentalidade jurídica dos que vivem
em países altamente industrializados, não se
coaduna com as linhas gerais da estratégia para o
desenvolvimento, tais como as deparamos no § 26
do documento, A/L 600, emanado da CNUCD.
Pleiteamos, por isso, a colaboração da OIT
para a formação, nos países desenvolvidos, de uma
opinião capaz de fornecer o estímulo político
necessário à adoção das medidas recomendadas,
pela Resolução nº 21 da CNUCD: maiores recursos
públicos para financiamento de projetos nos países
em desenvolvimento e concessão, a êsses países,
pelos países industrializados, das preferências gerais
não recíprocas, para produtos manufaturados e
semi-acabados. O relatório do ilustre Diretor-Geral e
o documento sôbre o problema mundial de emprêgo
omitem, essa recomendação e preferem acentuar as
conseqüências da liberalização do comércio
internacional em relação com o nível de emprêgo
nos países desenvolvidos."
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A tese e a orientação do Govêrno têm-se
caracterizado, principalmente no último Govêrno
Revolucionário,
pelo
desenvolvimento
com
integração – integração social e integração de
regiões no conjunto geral do País.
E disse, nesse discurso, o Ministro do
Trabalho:
"De nossa parte, no Brasil, tudo estamos
fazendo para que o desenvolvimento não seja
dissociado da promoção social do trabalhador e, ao
passo que aceleramos o ritmo de nossa expansão
econômica, nos preocupamos em criar programas e
fórmulas, que, ao lado do avanço tecnológico,
assegurem o maior aproveitamento de mão-de-obra."
Dentro dessa orientação, Sr. Presidente, no
ano passado, o Brasil apresentou à OIT um projeto de
Resolução da mais alta importância para os países
em desenvolvimento. A tese brasileira continha dois
itens capitais: primeiro, o reconhecimento de uma
relação necessária entre a solução do problema
mundial do emprêgo e o livre acesso dos países em
desenvolvimento aos mercados internacionais;
segundo, a necessidade de transformar a OIT em
veículo e intérprete das aspirações dos países em
desenvolvimento
perante
os
organismos
internacionais da família das Nações Unidas.
No Relatório do Diretor-Geral, ao abrir a Sessão,
nossa posição não era apoiada. Mas, no plenário dêste
ano, tivemos a adesão do Presidente Leopold Senghor,
do Senegal, que pronunciou discurso em consonância
com os pontos de vista do Brasil.
O discurso do Ministro Júlio Barata deu, assim,
ênfase à posição brasileira e mereceu comentários
entusiásticos de inúmeros países.
A moção brasileira, colocada em pauta
em
8º
lugar,
face
à
repercussão
que
teve
o
pronunciamento
do
Minis-

tro Júlio Barata e à adesão do Presidente do
Senegal, que compareceu à reunião, passou para
melhor posição e foi votada. As Comissões que a
examinaram,
propuseram
modificações
no
preâmbulo da moção, alterando bastante o tom
afirmativo e claro do documento Mutilado em sua
forma, êle prevaleceu porém íntegro em sua
essência. E tanto isto é verdade que o Sr. Wilfred
Jenks, Diretor-Geral da Organização Internacional do
Trabalho, ao falar no encerramento da reunião da
OIT, declarou:
"A Conferência tem agora diante de si uma
resolução pràticamente sôbre o mesmo tema, em
que se pede se leve a têrmo um estudo das relações
entre os princípios, normas e práticas de comércio
internacional, e o Programa Mundial de Emprêgo, e
se estabeleça contacto com os órgãos competentes
das Nações Unidas e com o Acôrdo Geral de Tarifas
Aduaneiras e Comércio com o fim de assegurar-se
de que, ao elaborar e concluir seus próprios
programas durante o Segundo Decênio das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, tendo em conta os
efeitos do desenvolvimento econômico e do
comércio sôbre o emprêgo, os salários e às
condições de vida.
Examinei com a Mesa do Conselho de
Administração – diz o Diretor-Geral da OIT – o
procedimento que se deveria seguir para tratar desta
questão, de maneira rápida e eficaz, e a Mesa
concordou em que a ordem do dia da reunião de
novembro do Conselho de Administração se deveria
incluir um item especial e importante sôbre o
comércio, a ajuda, o emprêgo e a mão-de-obra.
Entretanto, me proponho fazer duas coisas.

– 428 –
Em primeiro lugar, informarei ao Conselho
Econômico e Social, em seu próximo período de
sessões, que terá lugar dentro em quinze dias, de
que esta questão foi proposta na Conferência e foi
submetida ao Conselho de Administração, que a
examinará antes da próxima Conferência da
UNCTAD, no ano que vem.
Em segundo lugar, prosseguirei também com
as consultas preliminares com os diretores das
outras organizações internacionais interessadas na
questão, de maneira que o Conselho de
Administração possa examinar o assunto em
novembro, com pleno conhecimento da relação entre
o
que
estão
fazendo
as
organizações
primordialmente responsáveis em matéria de
comércio e de ajuda, e o que a OIT poderia juntar a
êstes esforços Dentro em pouco discutirei esta
questão com o Secretário-Geral das Nações Unidas.
Celebramos conversações preliminares com o
Secretário-Geral da UNCTAD e com o SecretárioGeral da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, aos quais tivemos o
prazer de acolher na Conferência pela primeira vez
há dez dias atrás. Entrarei imediatamente em
contacto com o Diretor-Geral do GATT, que
está atualmente ausente de Genebra, tão logo
regresse, e continuarei ampliando essas consultas,
buscando, dessa forma, uma base de acôrdo sôbre
qual delas o Conselho de Administração pudesse
examinar, assim como qual a cooperação que a
OIT pudesse dar às outras organizações
interessadas.
As relações entre o comércio, a ajuda, o emprêgo
e a mão-de-obra não escapam de nossas preocupa-

ções e responsabilidades, senão que se acham na
mesma base de nossa missão de fixar
continuamente a atenção nos objetivos sociais do
desenvolvimento econômico e de contribuir com a
ação complementar, tomada em suas respectivas
esferas, por tôdas as demais organizações do
sistema das Nações Unidas."
No fim da semana passada, entretanto, o meu
eminente colega Senador Franco Montoro, deixando
de lado essa participação de fato eficiente e vitoriosa
da delegação do Brasil, na Conferência da
Organização Internacional do Trabalho, achou de se
apegar – e S. Ex.ª há de considerar importante o
ponto a que se apegou – a um ponto secundário,
desprezando o mais importante que foi a vitória da
delegação brasileira.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre
Senador Ruy Santos, tôda a primeira parte do
discurso de V. Ex.ª relativa à atuação do Ministro
Júlio Barata e das vitórias parciais que o Brasil
obteve, foram objeto de uma consideração feita
neste Plenário e de requerimento para que o
discurso do Sr. Ministro fôsse transcrito nos, Anais
do Senado. O MDB, por unanimidade, votou
favoràvelmente. Portanto, não deixamos de
reconhecer os aspectos positivos. Entretanto, nossa
função é de fiscalizar a atuação do Govêrno. Houve
aspectos positivos. De forma nenhuma afirmamos
aqui tivesse a atuação do Brasil sido apatias
negativa, ou só tivesse aspectos negativos.
Apontamos êste aspecto negativo, que nos pareceu
grave: o de que na votação de uma das
convenções,
em
que
houve
pràticamente
unanimidade, 100 países votaram favoràvelmente à
sua recomendação; sòmente o Brasil, Ser-
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ra Leoa, Costa Rica e Etiópia votaram contra – sendo
que os representantes da Etiópia, Serra Leoa e Costa
Rica eram representantes dos empregadores. O único
govêrno do mundo que votou contra essa convenção,
foi o Brasil. Essa circunstância não podia deixar de
causar uma certa estranheza e a medida que o MDB
tomou, de solicitar ao Govêrno uma explicação sob
êste aspecto. Vemos hoje que V. Ex.ª vem trazendo
essa explicação. Agradecemos a atenção de V.Ex.ª, e
vamos ouvir. Mas agora é que começa a resposta de
V. Ex.ª à nossa interpelação. Não houve, de nossa
parte, nenhuma falta em apontar o aspecto negativo.
Ao apresentar êste aspecto não negamos que o
Ministro tenha tido êste ou aquêle resultado positivo;
aliás, a pessoa do Ministro, a sua autoridade, a sua
competência têm sido sistemàticamente proclamadas
e reconhecidas por todos nós. Mas é nosso dever – e
interêsse do Govêrno – que seus atos sejam
fiscalizados e acompanhados. É homenagem que
prestamos à Delegação do Brasil acompanhar e
fiscalizar os seus atos. É o que queria dizer, para não
deixar no ar esta afirmação, de que houvéssemos dito
ter havido apenas aspectos negativos.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª verá que nem
êsse aspecto negativo, apontado por V. Ex.ª, existiu.
O SR. FRANCO MONTORO: – Ficarei muito
satisfeito se V. Ex.ª demonstrar.
O SR. RUY SANTOS: – Mas o discurso é
meu, a orientação é minha, e eu achei do meu dever
deixar, no começo da minha fala, bem destacada a
participação do Brasil nesta última reunião da OIT,
em que os nossos pontos de vista foram
pràticamente vitoriosos.
Sr. Presidente, não só trechos do
discurso
do
Ministro,
apesar
de
estar
nos Anais, eu trouxe para aqui. Trago

também trechos do discurso de S. Ex.ª, o
Senador Franco Montoro, que também estão nos
Anais.
Diz o Senador Franco Montoro:
"Sr. Presidente, no dever de fiscalizar a
atuação do Govêrno e de representar o eleitorado
que nos conduziu ao Congresso, trago hoje ao
conhecimento do Senado e da opinião pública o
estranho comportamento dos representantes do
Govêrno brasileiro em uma das Sessões da última
Conferência da OIT.
O Brasil foi um dos quatro países que votaram
contra a Convenção que assegura proteção aos
representantes dos empregados nas emprêsas.
Junto com o Brasil votaram apenas Serra Leoa,
Etiópia e Costa Rica, sendo que o voto dêstes
últimos
países
foi
dado,
apenas,
pelos
representantes dos empregadores.
Como sabemos, na OIT a representação é
tríplice: votam os representantes do Govêrno, dos
empregados e dos empregadores.
Os votos de Serra Leoa, da Costa Rica e da
Etiópia os únicos que votaram com o Brasil contra a
Convenção – eram dos empregadores. O Brasil foi o
único País em que o voto dos representantes
governamentais foi contra a Convenção em favor
da proteção de um direito elementar dos
trabalhadores.
Sr. Presidente, êsse estranho comportamento,
contraria a linha de justiça social, de humanismo e
de respeito à dignidade dos trabalhadores,
insistentemente
proclamada
pelo
Presidente
da República. Contraria, também, a letra e o
espírito
da
Constituição
que,
no
seu
art.
165,
assegura
aos
trabalhado-
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res o direito à integração na vida e no
desenvolvimento das emprêsas."
O Sr. Senador Franco Montoro, no seu
discurso, em mais de uma oportunidade, fêz
referências como que diminuindo o Brasil e não
diminuiu; fêz referências a que, com o Brasil,
votaram apenas Serra Leoa, Costa Rica e Etiópia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei se por
que baiano, não me posso esquecer da presença do
admirável Rui Barbosa na conferência de Haia,
quando já então defendia a, princípio da igualdade
dos países nas conferências internacionais. Para Rui
Barbosa não existem grandes ou pequenas nações.
Tõdas ali são nações, representando povos livres,
ansiando por urna união e pela participação de todos.
Quando foi submetida à comissão a proposta
para a participação de representantes de
trabalhadores nas emprêsas, vale lembrar que na
agenda da Convenção estava – e o Senador Franco
Montoro, ex-Ministro do Trabalho, conhecedor dêsses
problemas, S. Ex.ª já esteve na OIT, e sabe disso –
estava a recomendação. Depois passaram para
recomendação e convenção e, assim, foi submetida.
O resultado da votação – está aqui na
tradução da Ata da OIT – na Comissão foi o
seguinte: 319 votos a favor, 7 contra e 15
abstenções.
E
declara
o
Presidente:
a
Recomendação foi adotada.
"Agora darei a palavra ao Sr. Araújo Mesquita,
conselheiro técnico governamental do Brasil, para
uma declaração de voto.
O SR. ARAUJO MESQUITA (conselheiro
técnico governamental do Brasil): – A delegação
governamental do Brasil votou contra os
documentos
submetidos.
Votamos
porque
os
textos,
tanto
de
Convê-

nio como da Recomendação, nos parecem
demasiado ambiciosos e na realidade, só
correspondem a situações existentes em muitos
poucos países. Para dizer o menos, a codificação em
um instrumento internacional, como um Convênio ou
uma Recomendação, de práticas limitadas a poucos
Estados, se nos afigura prematura."
O Senhor Senador Franco Montoro nos deve
estar acompanhando, e acredito que a tradução
esteja mais ou menos fiel.
"Poderíamos aceitar apenas algumas partes
do Convênio e da Recomendação, todavia, para
sermos sérios e honestos para com esta
Organização devemos dizer que nos sentimos sem
condições de aceitar integralmente o Convênio e a
Recomendação.
Existe outro aspecto da questão para o qual
desejava pedir a atenção da Conferência. A
delegação governamental do Brasil veio a Genebra
preparada para debater ùnicamente um projeto de
recomendação; em virtude, porém, de uma decisão
tomada por maioria de votos na Comissão se viu
frente a um projeto de convênio e a um projeto de
recomendação. Evidentemente a maioria tem o
direito de impor a sua vontade, todavia
tôda delegação tem por sua vez o direito de
discordar neste assunto, como em qualquer outro
assunto semelhante, de procedimento tão pouco
usual."
Mas, como disse o Ministro Júlio Barata no
seu discurso na OIT, não pode a Organização
Internacional do Trabalho impor modelos impróprios
e
soluções
inadequadas
aos
países
em
desenvolvimento.
Vamos, agora, rigorosamente à questão
levantada pelo eminente Senador Franco Montoro.
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O art. 165 da Constituição diz:
"A Constituição assegura aos trabalhadores os
seguintes direitos, além de outros que, nos
têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição
social:"
O esfôrço para essa melhoria de condição
social vem sendo feito no Programa de Integração
Social, na assistência ao trabalhador do campo, na
construção de casas populares, no fortalecimento
dos sindicatos, na concessão de bôlsas de estudo,
no MOBRAL, pelos governos da Revolução. E a
Constituição ao enumerar os direitos a que se refere
o caput do artigo 165,diz no item V:
"V – integração na vida e no desenvolvimento
da emprêsa, com participação nos lucros e,
excepcionalmente, na gestão, segundo fôr
estabelecido em lei;"
Vê aí o Senado, vê V. Ex.ª, Sr. Presidente,
como o constituinte foi cuidadoso no elaborar esta
alínea do artigo da Constituição:
"...e, excepcionalmente, na gestão, segundo
fôr estabelecido em lei;"
Repito: excepcionalmente.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sou um
parlamentar que gosta dêsses assuntos trabalhistas.
Estou entendendo que o Ministro Júlio Barata varreu a
testada. Por outro lado, compreendo a intervenção do
nobre Senador Franco Montoro, que é um expert em
Direito Trabalhista, no Congresso brasileiro. Queria, se
V. Ex.ª me permitisse, fazer uma pequena observação
que vem em abono da tese defendida. E, aqui, vou
colocar o adjetivo, sinceramente, do grande Ministro
Júlio Barata, do mestre, do homem cuidadoso,

competente, muito cioso dos seus deveres. Nada
impede, constitucionalmente, que um trabalhador
possa fazer parte da direção de uma emprêsa.
Trabalhador não quer dizer só aquêle que pega no
pesado. Trabalhador é o servidor, o funcionário. Na
Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, por
exemplo, na Diretoria Industrial, na Diretoria de
Serviços Sociais, geralmente, são recrutados homens
que trabalham na CSN. Acho que não havendo
nenhum impedimento, o voto tendo sido esclarecido,
deixou muito bem a posição do Brasil. Peço perdão
por tê-lo interrompido, mas em se tratando de matéria,
digamos assim, de minha paixão nesta Casa, aparteei
V. Ex.ª, para manifestar minha solidariedade ao
Ministro do Trabalho e Previdência Social.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª é um
apaixonado por tudo.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Inclusive
pela atuação de V. Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado.
Agradeço a V. Ex.ª esta intervenção, que vem
melhorar, indiscutìvelmente, o meu discurso.
Mas
a
Constituição
fala
em
"excepcionalmente", e só aí está a razão, a meu ver,
de sobra para que o Brasil não pudesse assinar ou
votar a favor de uma recomendação que obriga a
participação do trabalhador na gestão das emprêsas.
Vamos admitir que se apresentasse à OIT
uma recomendação, por exemplo, para a
participação do trabalhador nos lucros da emprêsa e
o Brasil votasse contra. Viria, então, o eminente
Senador Franco Montoro dizer que a representação
do Brasil votou com desatenção a dispositivo
constitucional.
Mas sabemos, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, como desde 1946 teve uma
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vida, e uma vida de tropeços, êsse dispositivo
constitucional. No comêço desta sessão legislativa,
acho que cinco ou seis projetos de participação do
trabalhador nos lucros da emprêsa foram arquivados.
Durante essas legislaturas tôdas, em que tive a honra
de representar o meu Estado no Congresso, desde
1946, inúmeras proposições foram apresentadas para
regulamentar aquêle dispositivo e nunca se conseguiu
chegar, finalmente, a essa regulamentação.
Sòmente no atual Govêrno, como bem
destacou o Ministro Júlio Barata no seu discurso pa
OIT, através daquela forma engenhosa e sábia do
Programa de Integração Social, foi possível se dar,
sem a designação de participação nos lucros da
emprêsa e sem, rigorosamente, ser uma participação
nos lucros, mas uma "integração na vida e no
desenvolvimento da emprêsa com participação nos
lucros da emprêsa". Mas quanto à participação na
gestão, eu já disse que o dispositivo, constitucional
fala
em
"excepcionalmente".
Por
que
"excepcionalmente?" Porque o legislador, o
constituinte, sabe que não é fácil fazer isso. Então,
colocou em têrmos de excepcionalidade.
Nenhuma emprêsa séria pode ter a pretensão de
ignorar a existência do trabalhador eficiente e capaz.
Qualquer direção de emprêsa se faz eficientemente ou
não em decorrência dos seus auxiliares que, nos
escalões mais abaixo, estão, em verdade, participando
da direção e do futuro da emprêsa. E como escolher
êsse diretor para representar os trabalhadores na
direção da emprêsa? Por eleição entre os
trabalhadores? Sabemos que os trabalhadores,
em tôdas as emprêsas, de categoria abaixo
da média, de preparo técnico e mesmo de
preparo intelectual, são maioria e êstes homens

haveriam, naturalmente, de eleger um dos seus para
participar da direção da emprêsa.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR. FRANCO MONTORO: – Teria duas
ponderações a fazer a V. Ex.ª nesta parte do seu
discurso mas, primeiro, aguardo a justificativa do
voto do Brasil, porque, até agora...
O SR. RUY SANTOS: – Já li, Excelência.
O SR. FRANCO MONTORO: – Êsse voto é a
explicação que o Ministro endossa também?
O SR. RUY SANTOS: – Endossa
perfeitamente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Esta
explicação, nobre Senador, de forma nenhuma
satisfaz.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª está no papel
de não aceitar explicações.
O SR. FRANCO MONTORO: – Direi porque:
ela contradiz, inclusive, a declaração feita aos jornais
pelo Ministro Interino que, neste momento, estava na
Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Sr.
Armando de Brito, declarando que o Brasil não votou
em Genebra a favor da Convenção porque êle já
protege o trabalhador. E afirmou:
"A Convenção propunha a criação de
Conselhos de Empregados e Empregadores que
funcionariam como tribunal moderador nos litígios
com o empregador, servindo ao mesmo tempo, de
instrumento capaz de assegurar ao trabalhador
participação nos lucros das emprêsas. Os dois
objetivos já foram atingidos com o Programa de
Integração Social. Todo trabalhador participa
dos lucros das emprêsas, mesmo que elas se-
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jam deficitárias, e, em segundo lugar, a Justiça do
Trabalho tem representação classista, dispondo os
trabalhadores de inteira liberdade de ação para
defender os seus interêsses."
Esta, a explicação dada à imprensa pelo
Ministro do Trabalho, a qual contraria a dada por V.
Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Acho, aliás, que não
está contrariando nada. V. Ex.ª deve ter notado que
estou trazendo para aqui documentos oficiais.
Não estou trazendo declaração de jornais,
porque V. Ex.ª, e nós todos sabemos, muitas vêzes
os jornalistas não interpretam bem e sai deformado o
pensamento de quem deu a declaração.
O SR. FRANCO MONTORO: – Exato. Há,
entretanto, uma contradição entre a declaração de
voto que V. Ex.ª leu, – e consta da Ata e não me
parece, de forma nenhuma, satisfatória direi mais
adiante por que – e a declaração dada aos jornais
pelo Secretário-Geral do Ministério do Trabalho. Há
uma contradição. A segunda observação, nobre
Senador Ruy Santos, é relativa à participação na
gestão da emprêsa. V. Ex.ª disse que seria
necessária, a eleição de trabalhadores para a
direção da emprêsa, a fim de que se caracterizasse
sua participação na gestão.
O SR. RUY SANTOS: – Pergunto a V. Ex.ª
como se escolheria êsse elemento para participar da
direção da emprêsa?
O SR. FRANCO MONTORO: – A participação
na vida da emprêsa não implica na escolha de um
trabalhador para participar da diretoria dessa
emprêsa. É outra coisa, é outro problema. É um tipo,
uma modalidade de participação, mas há inúmeras
outras modalidades. Em meu discurso tive

oportunidade de mencionar, e já é lei no Brasil, as
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, as
CIPAs. São órgãos internos de representação dos
empregados, com objetivo determinado. Há várias
emprêsas no Brasil, privadas e públicas, que têm
representação dos empregados.
O SR. RUY SANTOS: – Tenho a relação.
O SR. FRANCO MONTORO: – Então, vê V.
Ex.ª; não é necessário que participe da direção.
O SR. RUY SANTOS: – Mas V. Ex.ª disse que
é uma das maneiras de participação na direção.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me
completar. Portanto, não é necessário que participe
da direção. O segundo aspecto: V. Ex.ª tem em
mãos essa convenção? Conhece V. Ex.ª o conteúdo
das recomendações? Essa recomendação propunha
a participação dos empregados na direção das
emprêsas? Não havia nada disto. Então, V. Ex.ª está
defendendo aquilo que...
O SR. RUY SANTOS: – Vou dizer a V. Ex.ª: é
um negócio vazio. A convenção proposta é uma
coisa vazia, sòmente de efeito. Sabe V. Ex.ª por que
se faz? (Soa a campainha.) Faz-se por influência
socialista.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha.): – Lembro ao nobre
Orador que o tempo de V. Ex.ª está esgotado.
O SR. RUY SANTOS: – Sr. Presidente, V.
Ex.ª sabe que discutir ou debater com o eminente
Senador Franco Montoro é quase impossível. O
dispositivo regimental estabelece que os apartes
devem ter a duração de dois minutos, e S. Ex.ª gasta
dez, quinze! V. EX.ª Sr. Presidente, vai-me permitir
mais cinco minutos, e concluirei.
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O SR BENEDITO FERREIRA: – Antes que V.
Ex.ª, ilustre Senador Ruy Santos esgote os cinco
minutos que a Mesa generosamente vai conceder,
pediria me desse a oportunidade de participar
ligeiramente do debate.
O SR. RUY SANTOS: – Pois não.
O SR BENEDITO FERREIRA: – Eu diria que
as declarações à imprensa de S. Ex.ª, o SecretárioGeral do Ministério do Trabalho, o Dr. Armando de
Brito, quando respondendo pelo Ministério, e da forma
como fêz S. Ex.ª, não estava contraditando, pelo
contrário, confirmando a orientação da Delegação
brasileira em Genebra. Sabe V. Ex.ª, o que realmente
interessa, o que realmente importa ao trabalhador é a
justiça social. Assinar um convênio, assinar uma
convenção que não seja exeqüível, que não seja
aplicável à realidade brasileira, é ato de hipocrisia. Daí
por que o Govêrno brasileiro, face à legislação
avançada que temos no setor trabalhista, permite que
nosso empregado, permite que o trabalhador
brasileiro participe daquilo que mais significa para êle:
a Justiça do Trabalho, seja em Juntas de Conciliação
e Julgamento, em Tribunais Regionais do Trabalho e
– o mais importante, o mais sério – até mesmo no
Tribunal Superior do Trabalho. Logo, não vejo porque
a preocupação dêsses ligeiros acréscimos. Na
verdade, o que preocupa o Senador Franco Montoro é
uma dura realidade e que constitui uma bênção para o
operário brasileiro. Em 1969 tínhamos, no Brasil,
5.360.000 empregados registrados nos livros próprios
das emprêsas na área urbana, e não os 20 e tantos
milhões que S. Ex.ª tentou sofismar e mostrar aqui.
Amanhã, em nome da Liderança do Govêrno, trarei
êsses detalhes. Digo mais: em fevereiro de 1971, êste
número aproximava-se de 8 milhões. Agora, perguntase: será que criamos

êsses empregos novos assim de repente, quase 2
milhões em menos de dois anos? Não, não se trata
disso. Em verdade, criou-se em média 500 mil novos
empregos na área urbana, em conseqüência da
orientação revolucionária na política econômica e na
política trabalhista. O mais importante, e êste ponto
quero exaltar, é que hoje o empregado, que antes
brigava para não ser registrado, para não ver os
descontos que lhe faziam para os Institutos,
descontos que se destinavam, antes de tudo, aos
banquetes dos "pelegos" e a financiar palacetes aos
apaniguados, hoje o empregado sente que,
realmente, o desconto é revertido em favor de si e de
sua família. Então, êle briga, êle luta para que seja
um empregado registrado e pagante do Instituto
Nacional de Previdência Social, e, assim, possa, de
fato, auferir e desfrutar, juntamente com sua família,
de todos aquêles benefícios que o Govêrno da
Revolução vem fazendo, e que lamentàvelmente,
tanto desagradam a S. Ex.ª, o Senador Franco
Montoro. Eram estas, minhas considerações.
O SR. RUY SANTOS: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, o Brasil andou acertado em
votar contra a proposta da recomendação. Seria letra
morta, porque o próprio "excepcionalmente" do
dispositivo constitucional prova a inaplicabilidade do
ditame entre nós.
O trabalhador brasileiro, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, já está presente numa infinidade de
órgãos governamentais que dispõem ou têm
atribuições sôbre a sua vida:
"MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Órgãos de que Participam Representantes
Classistas
1) Conselho Superior do Trabalho Marítimo –
CSTM
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Decreto nº 58.840-A de 15-7-06 – Capítulo II –
art. 2º – Alíneas f2 e g2
2) Conselhos Regionais do Trabalho Marítimo
– CRTM
Decreto-lei nº 3.346 de 12-6-41 – Art. 3º
3) Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS
Resolução nº 168 de 6-8-68 – Art. 1º – (D.O.
de 24-8-68)
4) Departamento Nacional da Previdência
Social – DNPS
Decreto nº 51.087 de 31-7-61 – Regulamento
– Capítulo III – Seção II – art. 9º
5) Departamento Nacional de Mão-de-Obra
Conselho Consultivo de Mão-de-Obra –
DNMO/CCMO
Lei nº 4.589 de 11-12-64 – art. 5º
6) Conselho Nacional de Política Salarial
(eventualmente) – CNPS Decreto nº 54.018 de 14-764 – art. 12 – Parágrafo único
7) Departamento Nacional do Trabalho
Comissão de Enquadramento Sindical –
DNT/CES
Decreto nº 67.284 de 28-9-70 – Art. 3º
8) Juntas de Recursos da Previdência Social –
JRPS
Resolução CD/DNPS nº 754 de 18-10-67 –
Regimento – art. 2º
9) Programa Especial de Bolsas de estudo –
PEBE
Decreto nº 63.177 de 27-8-68 – art. 5º – Alínea
c
10) Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural – FUNRURAL
Lei Complementar nº 11 de 25 de maio de
1971 – art. 22
11) Fundação de Assistência aos Garimpeiros
– FAG
Lei nº 3.295 de 30-10-57 – artigo 4º

12) Conselho Fiscal do INPS art. 103 da Lei nº
3.807, de 26 de agôsto de 1960
13) Autarquias de Fiscalização do Exercício
Profissional
Comissões
1) Comissão de Enquadramento Sindical
2) Comissão da Ordem do Mérito do Trabalho
3) Comissão Especial para Coordenação dos
Serviços Portuários de Santos – (COSEPS)
4) Comissão Consultiva Imobiliária e de
Habitação
5) Comissão Consultiva Rural
1) Conselho Diretor do Departamento Nacional
da Previdência Social – (CD/DNPS)
2) Conselho Regional do Trabalho Marítimo –
(CRPM)
3) Conselho Consultivo de Mão-de-Obra
(CCMO)
4) Conselho Administrativo do Programa
Especial de Bôlsas de Estudo – (CA/PEBE)
5) Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – (CC/FGTS)
6) Conselho Diretor do Funrural
Fundações
1) Fundação Centro Nacional de Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho – (FUNDACENTRO)
Juntas
1) Junta de Recursos da Previdência Social –
(JRPS)
Serviços
1) Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – (SENAI)
1.1) Conselho Nacional do serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial.
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1.2) Conselho Regional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial.
2) Serviço Social do Comércio – (SESC)
2.1) Conselho Nacional do Serviço Social do
Comércio.
2.2) Conselho Regional do Serviço Social do
Comércio.
2.3) Conselho Fiscal do Serviço Social do
Comércio.
3) Serviço Social da Indústria – (SESI)
3.1) Conselho Nacional do Serviço Social da
Indústria.
3.2) Conselho Regional do Serviço Social da
Indústria.
4) Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – (SENAC)
4.1) Conselho Nacional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial.
4.2) Conselho Regional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial.
4.3) Conselho Fiscal do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial.
– Comissão de Colaboração de Inspeção do
Trabalho – CSCIT (em organização).
Tôdas as Juntas de Conciliação e Julgamento,
todos os Tribunais Regionais do Trabalho e o
Tribunal Superior do Trabalho têm trabalhadores
como juízes."
Sr. Presidente, a propósito da Junta de Justiça
do Trabalho, vale destacar que o Brasil é dos
pouquíssimos países do mundo que tem Justiça do
Trabalho, nos têrmos da legislação brasileira – e o
Senador Franco Montoro pode atestá-lo –,
integrando o Poder Judiciário, com eficiência
inegàvelmente indiscutível. Por tudo isto, nossa
legislação futura não podia estar submetida a cri-

térios não oriundos de nossas próprias e autônomas
fontes de Direito. Seria inverter, numa antecipação
inexplicável, o processo legislativo, fazendo com que
êle se originasse de uma organização internacional,
a cujas determinações, pela Convenção, uma vez
aceita, teria de subordinar-se, antes mesmo de
manifestada a vontade nacional pelo nosso
Congresso ou pelo Govêrno, que é Executivo e
Legislativo, órgãos representativos de vontade do
povo e detentores, como integrantes dos Podêres do
Estado, de tôdas as prerrogativas inerentes à nossa
soberania.
No decorrer do seu discurso, o eminente
Senador Franco Montoro, respondendo a uma aparte
meu, disse: "Não é isso. Sabe V. Ex.ª que os
representantes, de certa forma, dependem do
Govêrno."
E mais adiante: "Vê V. Ex.ª que estou com os
documentos oficiais para responder. Há outras
hipóteses, como a de que a representação não seria
tão combatida, autêntica e representativa, como se
desejaria."
Aqui, V. Ex.ª lançou – eu não estou, muito ao
gôsto de outros, no propóstio de intrigar V. Ex.ª com
os dirigentes sindicais ou com os representantes das
confederações – duas acusações aos representantes
que participaram da Conferência de Genebra: em
primeiro lugar, que êles dependem do Govêrno; em
segundo, que êles não são autênticos.
A verdade, porém, meu eminente colega, é
que, de 5.912 sindicatos existentes no Brasil – pode
ser que tenham aumentado, porque pode ter sido
autorizado o funcionamento de outros, mas é o
número que tenho – apenas 23 estão sob
intervenção e a pedido dos próprios associados.
Trata-se, pois, de uma representação autêntica a
que compareceu a Genebra.
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Não devemos estar a nos preocupar com o
passado, a não ser tendo-o como um quadro triste a
que não devemos, nem podemos voltar. O
Presidente Médici disse, certa feita, que não
devemos estar a lançar pedras sobre o passado;
antes, devemos reuni-las para a construção do
edifício da grandeza nacional.
Assim, em Genebra, decidimos por nós
mesmos, dentro da orientação nossa, do ponto de
vista nosso. Para afirmar a soberania brasileira, no
tocante às 200 milhas, não procuramos ouvir a
Rússia e Serra Leoa, ou os Estados Unidos e Costa
Rica, ou a França e a Nigéria. O Govêrno brasileiro
vela pela soberania nacional; quer entendimento com
os demais países, mas com suas idéias próprias,
buscando soluções nacionais para os problemas
nacionais. Ao Govêrno brasileiro não interessa o que
fêz Serra Leoa ou o que fizeram os Estados Unidos,
o que fêz a Nigéria ou o que fêz a Alemanha;
interessa o que o Brasil precisa fazer em favor do
seu desenvolvimento e da grandeza nacional. O que
nos preocupa, e preocupa principalmente o Govêrno,
é o bem-estar do povo brasileiro, é a integração
nacional, é o desenvolvimento nacional. E êstes
virão, forçosamente, porque somos uma Nação
indiscutivelmente ciente e consciente dos seus
deveres e dos seus anseios e ninguém – a frase já
está feita – nos deterá na nossa prosperidade e na
nossa grandeza.
Acredito, Sr. Presidente, estou mesmo
convencido, que a ARENA respondeu, por meu
intermédio,
à
interpelação
do
Movimento
Democrático Brasileiro. (Muito bem!)
O SR. DANTON JOBIM: – Peço a palavra, Sr.
Presidente, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o Sr. Senador Danton Jobim.

O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente, na
forma do artigo 66, parágrafo único, de nosso
Regimento, delego a palavra, para responder ao
eminente Líder da Maioria, ao nosso ilustre Colega
Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de início, quero reiterar o nosso
agradecimento pela resposta que o Govêrno, através
de sua representação nesta Casa, deu à nossa
interpelação.
Talvez tenhamos que voltar mais longamente
ao debate mas, desde já, desejamos fixar alguns
pontos fundamentais, estabelecendo aquilo que foi e
aquilo que não foi fixado na resposta. Ficou clara, em
primeiro lugar, a procedência do fato que trouxemos
ao Congresso, isto é, o voto do Brasil, contra essa
recomendação, tendo ao seu lado apenas três países
– Serra Leoa, Costa Rica e Etiópia –, e de outra parte
o voto unânime de quase tôdas as nações civilizadas,
grandes e pequenas – não vale a invocação de Rui
Barbosa, ao falar das pequenas nações. As nações
pequenas e grandes ficaram a favor dessa
recomendação. O Brasil foi o único País em que a
representação governamental votou contra. E o fato
foi reconhecido honestamente pela Liderança do
Govêrno. O fato trazido é aceito, a sua interpretação...
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Concedo o
aparte a V. Ex.ª.
O SR. RUY SANTOS: – Não insista V. Ex.ª
em considerar não civilizados os Países que votaram
com o Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não falei em
países civilizados.
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O SR. RUY SANTOS: – Veja, pelas notas
taquigráficas, que V. Ex.ª disse "os países civilizados
votaram a favor", logo, os não civilizados votaram contra.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nenhum país
votou contra! Serra Leoa, Costa Rica e Nigéria
tiveram o voto contrário dos empregadores não o dos
Governos. O único País que – pela representação do
Govêrno – votou contra foi o Brasil e sem uma
justificativa razoável. A posição do Brasil é realmente
incômoda. As razões trazidas, agora, são
justificativas? Parece-me que tais explicações não
justificam a posição do Brasil. Vou dizer porque: o
voto lido por V. Ex.ª, do nobre representante do Brasil,
Sr. Araújo Mesquita, referia: "votamos contra o
convênio porque nos parecem demasiado ambiciosas
as propostas nesta Convenção." Portanto, é uma
proposta que estaria longe da realidade. E de outro
lado, tôda a justificação apresentada por V. Ex.ª foi no
sentido de que o Brasil já realiza isso, e que, em
nosso País, dezenas de emprêsas se apresentam já
com representação dos empregados nas suas
direções, e ainda, na Justiça do Trabalho, existe a
representação dos trabalhadores.
Mas, se o Brasil já tem, já realiza essas
medidas, por que não aprovou uma recomendação
ou uma convenção para que os demais países
adotem essas medidas?
Veja, V. Ex.ª, que a posição do Brasil é
realmente insustentável.
Com o brilho de sua inteligência, de sua
cultura, de seu traquejo parlamentar, o nobre
Senador
Ruy
Santos
conseguiu,
trazendo
considerações sôbre a atuação do Brasil na
Conferência, em outros pontos, fazer parecer menos
grave a situação. Na realidade, em relação à
interpelação aqui formulada, o Govêrno não se
justificou.

O SR. RUY SANTOS: – Permite-me V. Ex.ª?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer!
O SR. RUY SANTOS: – Não é de hoje que
nos conhecemos...
O SR. FRANCO MONTORO: – Muito me
honra a velha amizade.
O SR. RUY SANTOS: – ...V. Ex.ª é dessas
figuras humanas admiráveis, que, quando afirmam
uma coisa, morrem dizendo. V. Ex.ª vai morrer
dizendo que o Brasil só contou com Serra Leoa, com
a Nigéria, com a Etiópia; que o Brasil ficou mal, que
o Brasil etc....
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas não é
verdade? Quero saber se é ou não verdade. A
verdade pode doer; por isso, podem não querer ouvila, mas a realidade é essa.
O SR. RUY SANTOS: – O Brasil nunca
negou...
O SR. FRANCO MONTORO: – Na resposta
anterior, V. Ex.as procuraram derivar para outra
questão. E hoje, da mesma maneira, V. Ex.ª trouxe
outras considerações, a que nós não nos opomos.
Nossa oposição não é sistemática, não é
intransigente. Mas quando apresentamos a
interpelação, foi para que houvesse explicação, e
esta não foi dada.
Outras nações, como os Estados Unidos,
Portugal, Espanha, Finlândia, todas, aprovaram a
Convenção, que se destinava a assegurar direitos e
garantias àqueles que representam os empregados
nas emprêsas.
O SR. RUY SANTOS: – O Brasil nunca negou
seu voto. E seria tolice negar isto, porque está na Ata.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas o
Congresso
e
a
opinião
pública
desconheciam.
A
matéria
ficou
sendo
conhecida
porque
foi
trazida
a
debate
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pelo MDB. A Oposição trouxe o fato para o
conhecimento
da
Nação.
Estamos,
agora,
exatamente exercendo uma das funções autênticas
da Oposição e pedindo ao Govêrno que explique a
razão daquele voto.
O SR. RUY SANTOS: – Mas os
representantes dos trabalhadores que estavam lá
explicaram. Não há nada de extraordinário.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não conheço
essa explicação. Não estamos também discutindo a
questão da representação dos empregados.
O SR. RUY SANTOS: – Isto não é segrêdo.
Tudo que se faz hoje é segrêdo de polichinelo.
O SR. FRANCO MONTORO: – O ponto que
estamos discutindo é a posição do Govêrno
brasileiro. A explicação trazida, positivamente...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com muito
prazer.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Estou numa
dúvida muito séria. V. Ex.ª disse que a função da
Oposição é fazer críticas e interpelações. Quero crer
que, realmente, esta é a função da Oposição, mas
fazê-lo fundado em dados insofismáveis. O Senador
Ruy Santos acabou de ler o resultado da votação: 15
abstenções e 7 votos contra. Ora, Senador Franco
Montoro, consta-me que, da forma como V. Ex.ª está
colocando, quatro foram os votos, inclusive do Brasil,
contrários àquela proposição. No entanto, aí esta, na
Ata, o resultado da votação verificada, e que constou
exatamente o inverso, da maneira bem diferente
daquela que V. Ex.ª sustenta, ou seja, 7 votos contra
e 15 abstenções. Parece que é o contrário do que. V.
Ex.ª afirmou.
O SR. FRANCO MONTORO: – Devo
interromper
o
aparte,
de
V.
Ex.ª

que faz uma acusação grave e não pode impedir que
eu responda, principalmente sendo eu o orador que
está na tribuna.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – É difícil
discutir com V. Ex.ª, porque V. Ex.ª tem um desamor
aos números, um desaprêço aos números realmente
impressionante. Gostaria que o nobre Senador Ruy
Santos repetisse o resultado da votação para que,
assim V. Ex.ª se capacitasse de que as coisas
não têm a feição que V. Ex.ª quer dar, para
impressionar.
O SR. FRANCO MONTORO: – Clarifique seu
pensamento. V. Ex.ª acha que minha afirmação não
corresponde à verdade?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu não digo
que...
O SR. FRANCO MONTORO: – Então, é
verdade.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – A verdade
deve ser esclarecida e eu procuro esclarecê-la. Pedi
ao Senador Ruy Santos que repetisse o resultado da
votação dentro do plenário, mas parece que a V. Ex.ª
não convêm que se esclareça.
O SR. FRANCO MONTORO: – Pelo contrário.
V. Ex.ª verá que meu objetivo é apenas esclarecer.
Se o nobre Senador Ruy Santos quiser dar os
números, tem S. Ex.ª o aparte.
O SR. RUY SANTOS: – Sou fraco de memória
e já mandei meus dados para a Taquigrafia. Se não
me falha a memória, os números são êstes:
330 e poucos votos sim, 7 não e 15 ou 17
abstenções.
O SR. FRANCO MONTORO: – Então, V. Ex.ª
se refere à Recomendação e não à Convenção que
foi objeto da interpelação. Quanto à Convenção, tenho
a Ata da OIT em mãos. Está aqui o resultado: a favor,
320. Não são países, são votos, porque cada país
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tem o voto dos empregadores, dos empregados e do
Govêrno.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Votação
tríplice.
O SR. FRANCO MONTORO: – Votação
contra: cinco votos, dos quais dois votos do Brasil.
(Os votos dos Srs. Saraiva Guerreiro e Curado
Fleury); um voto da Etiópia; um voto da Costa Rica e
um voto da Serra Leoa. É o que consta da Ata da
Organização Internacional do Trabalho, que tenho
em mãos e está à disposição de V. Ex.as.
O SR. RUY SANTOS: – Mas no primeiro
discurso, V. Ex.ª disse que só o representante do
Govêrno brasileiro votou contra.
O SR. FRANCO MONTORO: – Exato. Disse-o
naquela ocasião e repito agora. Os dois
representantes do Govêrno do Brasil, que são os
Srs. Saraiva Guerreiro e Curado Fleury, foram os
únicos representantes governamentais a votar
contra.
O SR. RUY SANTOS: – Costa Rica votou
contra. Quem foi o seu representante?
O SR. FRANCO MONTORO: – O Sr. Berrocal
Soto, representante dos empregadores de Costa
Rica.
O SR. RUY SANTOS: – Foram cinco votos, no
resultado.
O SR. FRANCO MONTORO: – Cinco votos,
porque o voto do Brasil pesou por dois
representantes, o Sr. Saraiva Guerreiro um voto, o
Sr. Curado Fleury um voto, com um total de dois
votos; Costa Rica um voto. Três votos. Etiópia um
voto. São quatro votos. Serra Leoa um voto. São
cinco votos.
O SR. RUY SANTOS: – Quem é o
representante do Govêrno, nesse voto do Brasil?
O SR. FRANCO MONTORO: – Os
representantes
do
Govêrno
são
os

Srs. Saraiva Guerreira e Curado Fleury. O Brasil tem
dois votos.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – O Brasil vota
diferente. Tem direito a dois votos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não só o
Brasil. E os dois votos estão anotados, ou V. Ex.ª
quer modificar a Ata e o regimento da OIT?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Quero que
V. Ex.ª o esclareça.
O SR. RUY SANTOS: – Um dêles é
empregado ou empregador?
O SR. FRANCO MONTORO: – São dois votos
do Govêrno. Se V. Ex.ª quiser, passarei às suas
mãos a indicação, passo à Taquigrafia as notas. Vou
ler: Brasil: Sr. Saraiva Guerreiro (G, significa
Govêrno); Sr. Curado Fleury (G, significa Govêrno);
Costa Rica: Sr. Berrocal Soto (E, significa
Empregadores); Etiópia: E. Abate (E, significa
Empregadores); Serra Leoa: A. Benjamin (E,
significa Empregadores).
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas V. Ex.ª
é mais que legislador, V. Ex.ª deu ao Govêrno
brasileiro dois votos.
O SR. FRANCO MONTORO: – É o regimento
da OIT, não eu. Peço a V. Ex.ª que me permita
concluir.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Perfeito,
mas, V. Ex.ª é mais que representante, mais que
legislador, V. Ex.ª deu direito ao Govêrno brasileiro
de dois votos, quando êle deveria ter um só. Isso é
uma realidade.
O SR. FRANCO MONTORO: – Há um limite
de desconhecimento da matéria, que não pode ser
superado de outra forma senão com a informação. E
a informação é a seguinte: na OIT, os representantes
do Govêrno são indicados pela letra "G"; os
representantes dos empregadores são indicados
pela letra "E" e os dos trabalhadores, pela letra "T"
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Não vou discutir a legislação da OIT, que não
comporta nenhuma dúvida séria.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Quero de V.
Ex.ª um esclarecimento: consta-me, por afirmação
de V. Ex.ª, que o voto é tríplice o Govêrno tem um
voto, os empregadores um voto e os trabalhadores
um voto. Logo, não há como entender-se que o
Govêrno brasileiro, de repente, sem mais essa nem
aquela, pudesse ter dois votos nessa Convenção.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre
Senador, nunca foi dito que o Govêrno brasileiro tem,
apenas, um voto. Disse várias vêzes, que o voto é
tríplice, isto é, existem três tipos de votos. Mas eu
posso ler para V. Ex.ª – infelizmente em lugar de
responder ao discurso do Senador Ruy Santos, vou
ter que dar uma pequena aula de Direito do
Trabalho.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu aceito.
O SR. FRANCO MONTORO: – Está aqui: o
primeiro voto a favor: Afeganistão – Sr. Zakarya
(Govêrno), Sr. Samer (Govêrno). Portanto, não é
privilégio do Brasil; República Federal da Alemanha:
Sr. Knolle (Govêrno), Sr. Thomas (Govêrno), Sr.
Schlotfeldt (Empregador), Sr. Muhr (Trabalhador).
Veja V. Ex.ª, que não há nenhum privilégio do Brasil.
Podia continuar a ler. Em lugar de defender o
Govêrno, derrubando os meus argumentos, V. Ex.ª
está querendo criticar a OIT que dispõe sobre o
número de votos. Mas me permito pensar que a
questão está perfeitamente esclarecida e não preciso
discutir mais esta parte.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Se V. Ex.ª
quiser ser honesto.
O
SR.
FRANCO
MONTORO:
– Disse que era e é rigorosamente a
verdade. O que pode ter havido é igno-

rância ou desconhecimento da parte daqueles que
não conseguiram apreender, exatamente, o que
estava sendo dito. Aliás, o nobre Senador Ruy
Santos reconheceu expressamente o fato. E
procurou justificá-lo.
O SR. RUY SANTOS: – Não é a primeira
vez que o Brasil comparece em organismos
internacionais e fica em situação minoritária.
O SR. FRANCO MONTORO: – Aí a situação
não- é minoritária. É isolada.
O SR. RUY SANTOS: – Mas eu não quero
usar a expressão de V. Ex.ª de que o Brasil ficou ao
lado de Serra Leoa...
O SR. FRANCO MONTORO: – Ficou sòzinho.
O SR. RUY SANTOS: – ...a atitude
depreciativa de V. Ex.ª para com Serra Leoa, Costa
Rica, Etiópia. O Brasil, por exemplo, na Organização
dos Estados Americanos, o Brasil ficou só, êle se
retirou. O que quero dizer a V. Ex.ª é que o Brasil
vota e assume a responsabilidade do seu voto, vota
e assume a atitude do seu pronunciamento. Nós
nunca negamos que o Brasil tenha votado contra
isso. O que dizemos, e V. Ex.ª não pode contestar, é
que a aprovação dessa recomendação ou dessa
convenção criasse para nós, em verdade, pela
exiqüibilidade do fato, criasse para nós a
obrigatoriedade de fazer com que o trabalhador
brasileiro participe da gestão das emprêsas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Aí está
exatamente o ponto da dúvida. V. Ex.ª disse, quando
lhe perguntei, que não tinha em mãos essa
convenção.
O SR. RUY SANTOS: – Aqui não tenho; mas
a conheço.
O SR. FRANCO MONTORO: – V.
Ex.ª
argumentou
com
a
representação
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dos empregados em emprêsas oficiais, e o
Secretário do Ministério do Trabalho argumentou
com a Justiça do Trabalho, mostrando que nós já
possuímos na nossa Justiça uma situação ímpar.
Será, nobre Senador, que essas nações tôdas,
exceto o Brasil – insisto, tôdas, pelo voto do
Govêrno, menos o Brasil, aprovaram a convenção –
será que elas têm uma legislação mais avançada
que a nossa, ou V. Ex.ª há de concordar comigo de
que o voto do Brasil foi realmente um voto infeliz?
O SR. RUY SANTOS: – Não. Não foi infeliz.
O SR. FRANCO MONTORO: – O voto do
Brasil não se justifica.
Vamos ver a argumentação do representante
que V. Ex.ª transcreveu. Êle considerou demasiado
ambiciosa a Convenção. Mas V. Ex.ª, sustentou que
o Brasil está na frente dessa legislação.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª mostrou que a
própria Constituição fala em excepcionalmente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não se tratava
de recomendação determinando participação na
gestão. A recomendação estabelecia que se devia
outorgar aos representantes dos empregados nas
emprêsas...
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª leu o
dispositivo constitucional, no seu discurso, para
mostrar que o voto do Govêrno foi em desacôrdo
com o dispositivo constitucional.
O SR. FRANCO MONTORO: – Foi em
desacôrdo com a letra e o espírito da Constituição,
que admite a gestão até como preceito
constitucional.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª leu o preceito
constitucional. A Constituição brasileira estabelece.
O SR. FRANCO MONTORO: – A
Constituição
brasileira
estabelece
o

princípio da participação ou integração do
trabalhador na vida da emprêsa.
O SR. RUY SANTOS: – Na gestão,
excepcionalmente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Na gestão,
excepcionalmente e nos lucros, sempre. Mas a
integração na emprêsa, sempre!
O SR. RUY SANTOS: – E nos têrmos da lei.
O SR. FRANCO MONTORO: – E se essa
Convenção
visava
outorgar
garantias
aos
representantes dos trabalhadores nas emprêsas o
Govêrno do Brasil não podia votar contra.
A posição do Brasil é realmente indefensável.
V. Ex.ª não pode pretender que outras nações; a
começar pelo Afeganistão e a terminar por Zâmbia.
tenham em sua legislação a participação na gestão.
Ou todos êsses países votaram errado, e só o Brasil
votou certo. Ou então a posição do Brasil é
realmente insustentável.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Sabe V. Ex.ª que
evito sempre o debate pessoal, quer dizer, o debate
pessoal em chamar à colação, para usar a
expressão dos bacharéis. Mas V. Ex.ª foi Ministro do
Trabalho, porque então não fêz isso quando era
Ministro do Trabalho?
O SR. FRANCO. MONTORO: – Graças a
Deus, não fiz isso, isto é, não fui à Organização
Internacional do Trabalho votar contra uma convenção
que assegura um direito dos trabalhadores.
O SR. RUY SANTOS: – Não é
preciso recomendação da OIT. V. Ex.ª,
quando Ministro do Trabalho, podia ter
proposto,
se
achasse
medida
justa,
a
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participação dos trabalhadores na gestão das
emprêsas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Informo a V.
Exª que o preceito constitucional que estabelece a
participação na gestão é posterior à minha
passagem pelo Ministério do Trabalho e foi
conseqüência de uma proposta minha e do nobre
Deputado Daniel Faraco. Sou um dos autores dêsse
dispositivo constitucional. Mas V. Exª foge do
problema em debate.
O SR. RUY SANTOS: – Porque V. Ex.ª não
providenciou isso?
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me
pergunta porque: não fiz isso quando Ministro; eu
não fiz quando Ministro duzentas mil coisas; fiz
algumas e respondo por elas. Fiz, por exemplo, o
salário-família; que beneficia 10 milhões de
trabalhadores
todos
os
meses;
iniciei
a
;sindicalização rural. V. Ex.ª não pode pretender que
eu pudesse, em menos de um ano, fazer tôdas as
leis.
O SR. RUY SANTOS: – Um ano de Ministério
para um homem do brilho de V. Ex.ª foi tempo para
fazer muito mais.
O SR. FRANCO MONTORO: – Se V. Ex.ª
tivesse acompanhado...
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª fêz muito
pouco, para o brilho da sua inteligência.
O SR. FRANCO MONTORO: – Se tiver
oportunidade de voltar a debater a minha atuação,
com muito prazer, debateremos a minha atuação no
Ministério. Mas V. Ex.ª insiste em evitar que eu
argumente em relação ao ponto em debate. Nós
estamos discutindo a participação do Brasil na
Assembléia da OIT.
O
SR.
PRESIDENTE
(Carlos
Lindenberg)
(fazendo
soar
as
campainhas.): – Solicitaria aos Srs. Senado-

res que não mais aparteassem o orador. O tempo de
S. Ex.ª está esgotado.
O SR. FRANCO MONTORO: – Concluo, Sr.
Presidente, declarando que a acusação feita
permanece de pé, na sua inteireza. O fato é real e
incontestável. A justificativa foi apresentada, mas
não nos parece razoável, e vou demonstrar porque,
em duas palavras, se os apartes não me
interromperem.
A justificativa feita pelo Sr. Araújo Mesquita,
que falou, ao defender o ponto de vista do Brasil,
apresenta dois argumentos que foram aqui
reproduzidos: primeiro, a Convenção é ambiciosa
demais. Ora, os debates mostraram que o Brasil
tem inúmeras leis neste sentido. Tem legislação
mais avançada do que outros países. Mais
avançada talvez, do que a da maioria dos países
que votaram a favor da Convenção. Portanto, o
argumento não é válido, segundo diz o
representante do Govêrno, em texto que foi aqui
apresentado, também, pelo nobre Senador Ruy
Santos: "Há outro aspecto da questão. A delegação
governamental do Brasil veio a Genebra disposta a
estudar Unicamente um projeto de recomendação,
e, por uma maioria de votos na Comissão, se viu
frente a uma Convenção e a uma Recomendação.
Evidentemente, a maioria tem o direito de impor a
sua vontade, mas a delegação do Brasil votará
contra."
Ora, se a delegação do Brasil foi preparada
para votar a Recomendação que depois se
transformou em Convenção e Recomendação, o
máximo que a delegação do Brasil poderia fazer
seria abster-se, porque a transformação não se deu
por acaso. Foi debatida, foi votada.
O
Brasil não
poderia
alegar
que
não
estava
preparado
para
votar
esta
matéria.
E
se
não
estava
preparado
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para votar a favor, também não estava preparado
para votar contra. Deveria abster-se.
A solução normal seria a abstenção. E não
ficaríamos na solução realmente estranha e difícil
de sermos a única Nação da terra...
O SR. RUY SANTOS: – Repita, com Serra
Leoa...
O SR. FRANCO MONTORO: – Não! Como
voto do Govêrno foi a única Nação que votou
contra a Convenção. As razões trazidas não
acrescentam uma letra à declaração de voto, e
essa declaração não pode deixar de ser julgada
não satisfatória. Quando o Brasil vota uma
Convenção, deve lembrar-se de que está
representando uma Nação que é uma das
maiores da terra, e que os trabalhadores do
mundo inteiro têm o direito de ver essa Nação
cristã, humana, com uma legislação avançada,
dar apoio às suas reivindicações, e não assumir
uma posição estranha e isolada como se viu. Era
o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Esteves – Virgílio
Távora – Wilson Gonçalves – Jessé Freire –
Domício Gondim – Milton Cabral – Ruy Carneiro –
Paulo Guerra – Wilson Campos – Leandro Maciel
– Lourival Baptista Antônio Fernandes – Eurico
Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto –
Vasconcelos Torres – Milton Campos – Carvalho
Pinto – Orlando Zancaner – Benedito Ferreira –
Emival Caiado – Osires Teixeira – Filinto Müller –
Saldanha Derzi – Accioly Filho – Antônio Carlos –
Celso Ramos – Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 66, DE 1971
Dispõe sôbre o salário-mínimo profissional do
Contador e Técnico em Contabilidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É instituído, em todo o território
nacional, o "salário-mínimo profissional" para os
Contadores e Técnicos em Contabilidade que,
diplomados e registrados no Ministério da Educação
e Cultura e nos Conselhos Regionais de
Contabilidade, prestem serviços, com relação de
emprêgo e jornada normal de trabalho, a emprêsas
privadas, individuais ou coletivas, de qualquer
natureza ou atividade.
Art. 2º – O "salário-mínimo profissional" a que
se refere o artigo 1º é fixado em quantia igual a
quatro vêzes o salário-mínimo vigente na região em
que o serviço fôr prestado.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A
complexidade
e
a
crescente
responsabilidade dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade na vida da emprêsa e na economia
nacional impõem ao Poder Público o dever de zelar
pelo exercício condigno dessa atividade.
Constitui, por isso, imperativo de interêsse
público e exigência de rigorosa justiça social,
assegurar a esses profissionais remuneração compatí-
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vel com o preparo especializado, hoje exigido para o
exercício de suas funções.
2. Nos dias atuais, o Contador ou Técnico em
Contabilidade não é mais o simples escriturário dos
lançamentos contábeis, porém se constitui no fiel da
firma, orientando, organizando, acompanhando pari
passu tôda a vida da mesma, procurando corrigir
seus defeitos, melhorando seus lucros e ajudando,
com o seu esfôrço, o progresso e bom andamento da
emprêsa.
Ademais,
êsses
profissionais
são
responsáveis, concomitantemente com o titular ou
sócio da emprêsa, perante as repartições públicas,
pela fidedignidade dos registros contábeis e
fiscais, dos lançamentos e escrituração de livros e
documentos sob sua responsabilidade.
3. A medida ora proposta tem base no
princípio constitucional da isonomia, face à
existência de numerosos precedentes legais, que
têm instituído o salário-mínimo para outras
profissões.
Nesse sentido, podemos mencionar o
Decreto-lei nº 7.037, de 1944, relativo à
remuneração mínima dos que trabalham em
atividades jornalísticas, o Decreto-lei nº 7.858, de
1945, sôbre a remuneração mínima dos
Revisores, o Decreto-lei nº 7.984, de 1945, que
fixou níveis mínimos de remuneração dos que
trabalham em emprêsas de radiodifusão, a Lei nº
2.641, de 1955, que instituiu o salário-mínimo
dos médicos, modificada pela Lei nº 3.999, de
1961, que estendeu o benefício aos cirurgiõesdentistas, e a Lei nº 4.950-A, de 1966, que
dispõe sôbre o salário-mínimo dos profissionais
diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura
e Veterinária.
Por sua justiça e interêsse público,
estamos
certos,
o
projeto
será
aco-

lhido favoravelmente pelo Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1971. –
Franco Montoro.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE. (Carlos Lindenberg): –
O projeto está justificado.
Irá às Comissões competentes.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
TRABALHO DAS COMISSÕES
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Passa-se à votação do Requerimento nº 131/71, lido
no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 24, de 1971.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação-da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara número 24/71, que modifica o item III do
artigo 178 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952,
dependendo dos pareceres das Comissões de
Serviço Público Civil, de Saúde e de Finanças.
Sôbre a mesa os pareceres das Comissões
Técnicas, que vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
PARECER
Nº 229, DE 1971
da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto e Lei da Câmara nº 24, de 1971 (nº 58-B/71,
na origem), que modifica o item III do art. 178 da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis. da União).
Relator: Sr. Amaral Peixoto
Originário
do
Poder
(Mensagem nº 81, de 1970),

o

Executivo
presen-
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te projeto dá nova redação ao item III do artigo 178
da Lei nº 1.711, de 1952 – Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União –, que enumera as doenças
graves, contagiosas e incuráveis, assecuratórías da
aposentadoria dos funcionários, com proventos
integrais, consoante dispõe a Constituição, em seu
art. 102, item II, letra b.
A redação atual do item III do art. 178 citado, com
as modificações que lhe foram introduzidas pelas leis
nos 5.233, de 1967, e 5.483, de 1968, é a seguinte:
"Art. 178 – .........................................................
III – Quando acometido de tuberculose ativa,
alienação mental, cegueira, lepra, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave e outras moléstias que a lei
indicar com base nas conclusões da medicina
especializada."
A proposição ora sob exame inclui no texto os
"estados avançados de Paget (espécie deformante)"
e suprime a expressão – "e outras moléstias que a
lei indicar".
2. A exposição de motivos do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil (DASP) sôbre a
matéria, anexa à Mensagem Presidencial, esclarece
que "estudos recentemente realizados tiveram
aprovação do Ministério da Saúde no sentido da
inclusão entre as moléstias de natureza incurável
que merecem o tratamento dispensado às demais
especificadas no item III do artigo 173 da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, a doença de Paget
(espécie deformante), nos estados avançados". Essa
doença, segundo afirma a exposição de motivos:
a)
é
uma
enfermidade
crônica
do
esqueleto
do
adulto,
de
etiologia

ainda desconhecida, caracterizada por destruição da
estrutura histológica dos ossos, sob forma localizada
ou disseminada;
b) embora rara antes dos 35 anos, conhecemse casos de aparecimento juvenil;
c) freqüentemente se manifesta nos ossos ou
segmentos ósseos submetidos às tensões ou
esforços maiores;
d) é mais comum nas partes inferiores da
coluna vertebral, nos fémures e tíbias;
e) provoca dores e fraturas espontâneas,
repetidas, que determinem o aumento da espessura
óssea e deformidades;
f) não possui tratamento específico e sôbre
ela há uma grande incidência da arterioesclerose,
do carcinoma osteogênico (câncer do osso) e da
insuficiência cardíaca.
3. Essa, como se verifica, é a terceira
modificação a ser introduzida no item III do artigo
178 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis.
Como é óbvio, tais alterações são
indispensáveis e isso porque não devendo o
Direito ser estático e, sim, dinâmico, as suas
normas têm que ser, gradualmente, mudadas, a
fim de compreenderem tôdas as situações novas
que vão aparecendo.
O ideal seria, no caso, uma norma mais
elástica, mais flexível, dando maior poder às
Juntas Médicas para decidirem, casu a casu,
quais as moléstias que realmente incapacitam os
funcionários para o trabalho, pois é sabido ainda
existirem grande número de situações, não
compreendidas na lei mas que justificam a
aposentadoria.
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Enquanto isso não corre, entretanto, quaisquer
inclusões, no texto da lei, justas e corretas, devem
ser acolhidas.
4. No âmbito da competência regimental desta
Comissão, nada há que possa ser oposto ao projeto,
cujo texto obedece aos melhores preceitos da
técnica legislativa e do Direito Administrativo.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1971. –
Tarso Dutra, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Amaral Peixoto, Relator – Celso
Ramos – Magalhães Pinto – Jessé Freire.
PARECER
Nº 230, DE 1971
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara número 24, de 1971.
Relator: Sr. Fausto Castello-Branco
Volta a está Comissão o Projeto de Lei da
Câmara nº 24, de 1971, que "modifica o item III do
art. 178 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União)".
2. Em parecer anterior e antes de um
pronunciamento. definitivo sôbre a matéria, não
obstante o prazo de tramitação exíguo, estabelecido
no art. 51 da Constituição, achamos de todo
conveniente fôssem ouvidos os órgãos técnicos
especializados do Ministério da Saúde.
3. Como, até a presente data, não nos foi
enviado nenhum esclarecimento, solicitado àquele
Ministério pela Presidência desta Comissão (Ofício
nº 30/71-CS-Sa), passamos ao estudo do projeto.
4. A redação atual do item III do art. 178, com
as modificações que lhe foram introduzidas pelas Leis

nos 5.233, de 1967, e 5.483, de 1968, é a
seguinte:
"Art. 178 – ........................................................
III – quando acometido de tuberculose
ativa, alienação mental, cegueira, lepra, paralisia
irreversível
e
incapacitante,
cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias
que a lei indicar com base nas conclusões da
medicina especializada."
5. A proposição inclui, no texto do citado
artigo (item III), os estados avançados de Paget
(osteíte deformante) e suprime a expressão – "e
outras moléstias que a lei indicar".
6.
A
Exposição
de
Motivos
do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP) sôbre a matéria, anexa à Mensagem
Presidencial, informa que "estudos recentes
realizados tiveram aprovação do Ministério da
Saúde no sentido da inclusão entre as moléstias
de natureza incurável que merecem o tratamento
dispensado às demais especificadas no item III
do art. 178 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, a doença de Paget (osteíte deformante),
nos estados avançados". O mesmo documento
esclarece que a doença de Paget é uma
enfermidade de "etiologia ainda desconhecida,
caracterizada por destruição da estrutura
histológica dos. ossos, podendo aparecer de
forma localizada ou disseminada, sendo mais
comum o seu aparecimento nas partes inferiores
da coluna vertebral, nos fêmures e tíbias,
podendo estar acometidos, entretanto, todos os
ossos, exceto os das mãos e dos pés, não
havendo para ela, tratamento específico, ficando
os doentes submetidos a esquemas terapêuticos,
que visem somente aos sintomas".
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7. Face ao grande desenvolvimento científico
e tecnológico de quase tôdas as ciências que lhe
servem de base, a medicina é, sobretudo, hoje, uma
ciência dinâmica e por isso não se pode estabelecer
conceitos rígidos e estatísticos sôbre diagnósticos e
tratamentos de algumas doenças consideradas hoje
como incuráveis. Assim, uma doença considerada
sem cura, atualmente, poderá encontrar face às
pesquisas em desenvolvimento, tratamento mais
específico em futuro próximo.
A nosso ver, em vez de serem indicadas as
doenças que incapacitam os funcionários para o
trabalho, melhor seria que a lei apresentasse uma
forma mais genérica e elástica ao especificar as
referidas doenças incapacitantes.
8. Entretanto, quaisquer inclusões que forem
feitas no texto da lei, com a finalidade de aperfeiçoála, trazendo, com isso, reais benefícios à
comunidade, devem merecer nossos aplausos.
9. No âmbito da competência regimental desta
Comissão nada há que possa ser oposto ao Projeto,
razão por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 13 de julho de 1971. –
Fernando Corrêa, Presidente – Fausto CastelloBranco, Relator. – Ruy Santos – Cattete Pinheiro –
Waldemar Alcântara.
PARECER
Nº 231, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 1971.
Relator: Sr. Amaral Peixoto
Nos têrmos do art. 51 da Constituição,
o
Senhor
Presidente
da
República
submete
à
deliberação
do
Congres-

so Nacional o presente projeto de lei que modifica o
item III do art. 178 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 1952).
A
nova
redação
do
referido
item III é a seguinte (art. 1º):
"III – Quando acometido de tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia maligna,
cegueira,
lepra,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados de Paget
(osteíte deformante), com base nas conclusões
da medicina especializada."
A Exposição de Motivos diz:
"A atual Constituição prevê em seu artigo 102,
item I, letra b, a aposentadoria com proventos
integrais ao funcionário que "se invalidar por
acidente em serviço, por moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada
em lei."
A
especificação
das
doenças
graves, contagiosas ou incuráveis, consta do
item III do artigo 178 da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952 (Estatuto, dos Funcionários
Públicos Civis da União), cuja redação atual é a
seguinte:
"Art. 178 –
III – Quando acometido de tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia maligna,
cegueira,
lepra,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia grave e outras moléstias que a lei
indicar, com base nas conclusões da medicina
especializada."
Essa redação do dispositivo resultou
da
Lei
nº
5.483,
de
19
de
agôsto
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de 1968, que alterou a anterior, dada pela Lei nº
5.233, de 1967.
Estudos recentemente realizados tiveram
aprovação do Ministério da Saúde no sentido da
inclusão, entre as moléstias de natureza incurável
que merecem o tratamento dispensado às demais
especificadas no item III do artigo 178 da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, a doença de Paget
(osteíte deformante), nos estados avançados.
De acôrdo com os estudos, a doença de
Paget, ou osteíte deformante, é uma enfermidade
crônica do esqueleto do adulto, de etiologia ainda
desconhecida, caracterizada, por destruição da
estrutura histológica dos ossos. Pode haver uma
forma localizada e outra disseminada.
Sendo rara antes dos 35 anos, são, todavia,
conhecidos casos de aparecimento juvenil.
A enfermidade, freqüentemente, se manifesta
nos ossos ou segmentos ósseos submetidos às
tensões ou esforços maiores.
Por isso, é mais comum nas partes inferiores
da coluna vertebral, nos fêmures e tíbias, podendo
estar acometidos, entretanto, todos os ossos, exceto
os das mãos e pés.
Os doentes queixam-se de dores e,
de
fraturas
espontâneas,
repetidas,
que
determinam o aumento da espessura óssea e
deformidades. Apresentam-se com aspecto
peculiar: arqueamento das tíbias, hipertrofias da
abóbada craniana, artérias temporais salientes
e tortuosas, com a cabeça se deslocando para
diante e o queixo descansando sôbre o esterno.
As clavículas são proeminentes, o tórax
deformado e há cifose dorsal.
Há maior incidência de arterioesclerose
na
enfermidade
de
Paget,
bem

como de carcinoma osteogênico (câncer do ôsso) e
insuficiência cardíaca.
A enfermidade de Paget evolui rebelde e
gradualmente até produzir deformidades extensas e
a invalidez.
Não há, para ela, tratamento específico,
ficando os doentes submetidos a esquemas
terapêuticos que visem sòmente aos sintomas.
O conceito de invalidez deve obedecer aos
mesmos critérios julgados convenientes para que as
enfermidades relacionadas na Lei nº 1.711, de 2810-1952, possam conduzir à invalidez.
Contudo, no caso da enfermidade de Paget,
não deve depender de seu estágio evolutivo, visto
que a Medicina esclarece, definitivamente, ser a
doença incurável a de agravamento progressivo, até
produzir a invalidez.
Tudo faz crer, portanto, que a moléstia é de
natureza grave, matéria que será melhor examinada
pelas Comissões de Saúde e de Serviço Público
Civil.
Do ponto de vista financeiro, nada há a opor à
aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1971. –
João Cleofas, Presidente – Amaral Peixoto, Relator –
Milton Trindade – Geraldo Mesquita – Saldanha
Derzi – Danton Jobim – Lourival Baptista – Flávio
Brito Tarso Dutra.– Wilson Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Os pareceres lidos, das Comissões de Serviço
Público Civil, de Saúde, e de Finanças, são
favoráveis à aprovação do projeto.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs.Senadores quiser discutilo, darei a discussão por encerrada. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
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Em votação.
penhadeiro da subversão global e da indisciplina
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto generalizada a que nos conduziam a demagogia e a
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
insensibilidade dos que, formalmente, detinham o
Aprovado, o projeto vai à sanção.
poder, mas que, em verdade, não dominavam os
É o seguinte o projeto aprovado:
comandos da vida pública, seja no campo da
administração, seja no setor da política.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
É de ontem a véspera do caos e do abismo,
Nº 24, de 1971
pois já havíamos atingido as fronteiras da
desordem e do desrespeito, da insânia e da
(Nº 58-B/71, na Casa de origem)
vacuidade, e se não as transpusemos, rumo ao
terror e à calamidade, é que, assistidas do que
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA
melhor possuímos em reservas civis, as Fôrças
REPÚBLICA
Armadas partiram para a solução salvadora e
redentora que desaguou no movimento vitorioso
Modifica o item III do art. 178 da Lei nº 1.711, de março de 1964.
Desde então, dirigido por mãos firmes e
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários
patrióticas, o Brasil busca, afanosamente,
Públicos Civis da União).
encontrar-se com o destino grandioso que há de
O Congresso Nacional decreta:
ser necessariamente o seu fado. Ninguém pode
Art. 1º – O item III do art. 178 da Lei nº 1.711, ignorar o muito que já se fêz, em todos
de 28 de outubro de 1952, passa a vigorar com a os campos, para ressarcir os desacertos do
seguinte redação:
passado e recompor a realidade brasileira com os
"Art. 178 –......................................................... grandes interêsses da nação. Quem quer que,
III – Quando acometido de tuberculose ativa, desapaixonadamente, lance os olhos sôbre
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, os resultados já colhidos pela atual política
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia econômico-financeira do Govêrno há de concluir
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose que são auspiciosos os seus resultados,
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados sobretudo os que se situam no plano da elevação
de Paget (osteíte deformante), com base nas da taxa de crescimento do Produto Nacional
conclusões da medicina especializada."
Bruto e na crescente arrecadação dos impostos
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de federais.
sua publicação, revogadas as disposições em
Multivário e imenso, o Brasil se compõe,
contrário.
nitidamente, de parcelas tão desiguais que
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): – é sobremodo difícil achar-se soluções nacionais
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre, Costa. para a complexa problemática do País. Clima,
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Sr. produção, meios, cultura, técnica, energia,
Presidente, Srs. Senadores, erros sôbre erros se transporte – quase tudo, no Brasil, exige,
acumularam no Brasil, de tal modo e a tal ponto reclama, impõe – dir-se-ia – soluções regionais.
que conhecemos, todos, as angústias de De certo há de haver uma política nacional,
nos sentirmos prestes a rolar pelo terrível des- mas é indispensável que o administrador
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tenha os olhos voltados para as peculiaridades
regionais, sob pena de fracasso ou – e também não
deixará de ser derrota – de beneficiar uma ou outra
região, em detrimento das demais.
É lugar-comum, mas nem por isso menos
verdadeiro, que o Norte e o Nordeste brasileiros
estão a reclamar atenções e cuidados particulares,
tendo em vista as suas necessidades seculares,
como secular é o abandono a que estão relegados.
Cumpro, com o desvanecido orgulho de quem
tem a honra de representar nesta alta Casa o meu
sofrido Maranhão, e, com êle, os Estados que sofrem
dos mesmos males e pedem que o Govêrno lhes
atenda as feridas e lhes propicie meios de
desenvolvimento, cumpro, dizia, o dever de vir ao
trato de problemas que não devem nem podem mais
ser adiados.
As classes empresariais do Nordeste e
do Norte tão sofridas clamam, e com justas e
poderosas razões, contra o estrangulamento que
estão sofrendo, naquela área, as pequena e média
empresas, fontes geradoras de riqueza, centros onde
podem ser absorvidas a mão-de-obra e a técnica.
Conto poder resumir o ponto de vista dos
meus patrícios do setentrião, que clamam por justiça
fiscal, e mais do que isso, Sr. Presidente, confio em
que estas minhas palavras possam ser ouvidas pelo
eminente Professor Delfim Netto, titular da Fazenda,
e que, uma vez ouvidas, possa S. Ex.ª encontrar as
soluções que permitam àquelas emprêsas o
reencontro com as possibilidades de trabalho
produtivo e remunerador.
É de tal premência a necessidade de uma
solução que atenda aos naturais anseios e às justas
reivindicações do empresariado norte-nordestino
que eu me permito relembrar ao ilustre Mi-

nistro o apêlo que Camões tão magistralmente
decanta no seu imortal "Lusíadas":
"Acuda e corre, pai, que se não corres
pode ser que não aches quem socorres."
O SR. MILTON CABRAL: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Com prazer,
Senador.
O SR. MILTON CABRAL: – V. Ex.ª nesta
tarde focaliza um dos problemas mais importantes
para
nós,
Representantes
do
Nordeste.
Efetivamente, é problema muito complexo. A
SUDENE surgiu para equacionar, para dar solução
racional às nossa dificuldades, e efetivamente,
nesses 10 anos, foi muito bem sucedida. Numerosas
são as realizações e benefícios trazidos à nossa
Região. Como V. Ex.ª sabe, o Nordeste tem quase
20% do território nacional, e quase 30% da
população. No entanto, contribuímos com uma
pequena parcela para a renda do País. Nossa
agricultura desenvolve-se à razão de 25% ao ano. É
índice relativamente. muito bom, mas a indústria
apenas tem crescido à média de 7%. As instituições
financeiras que dispõem de vários programas de
financiamento, elas não têm conseguido fazer com
que o empresariado nordestino aproveite êsses
programas. Ainda há pouco, estava lendo um
relatório a respeito. De modo geral, o crédito no
Nordeste tem atingido a média razoável de doze por
cento ao ano, em relação ao crédito distribuído em
todo o Território Nacional. A pequena e média
emprêsa, a que V. Ex.ª, neste momento, está se
referindo, não estão prepaparadas para utilizar êsses
programas do BNDE e repassados através dos
bancos estaduais ou até mesmo as ofertas de crédito
do Banco do Nordeste. O problema é da maior
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complexidade. Neste momento, há um grupo
de Senadores e Deputados analisando essas
dificuldades para no final, levar nosso pensamento
às autoridades. Estou certo de que o Ministro Delfim
Netto, como o Sr. Presidente da República, darão a
maior atenção a êsse estudo. Esperamos, como
nordestinos, que tôdas essas dificuldades ainda
existentes em nossa Região encontrem, dentro
do nôvo planejamento anunciado (o Plano de
Desenvolvimento Econômico – PDE), soluções
razoáveis, e que nossas dificuldades não continuem
a eternizar-se.
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª nobre Colega, sempre estudioso
dos assuntos do Nordeste. Concordo perfeitamente e
peço sejam inseridas no meu discurso palavras tão
baseadas.
Apenas, devo dizer a V. Ex.ª, Senador Milton
Cabral, as medidas têm de ser urgente. Não se pode
esperar. A média e pequena indústria do Nordeste
brasileiro não podem esperar por soluções entregues
a órgãos cuja burocracia e estudos difíceis – como
afirmou V. Ex.ª – demandam longo tempo. É
necessário encontrar-se, imediatamente, soluções
urgentes para amparar a média e pequena indústria
no Nordeste brasileiro.
Senhor Presidente, a Confederação Nacional
do Comércio, entidade de grau superior e
que bem representa a classe, já fêz sentir
oficialmente ao Govêrno a imperiosa necessidade
de serem revistos alguns itens da vigente legislação
do Impôsto de Renda, sobretudo aquêles que dizem
respeito à correção do ativo imobilizado, à
manutenção do capital de giro, ao lucro tributável,
à compensação dos prejuízos e à remuneração
dos dirigentes. Como exemplo definidor, posso
tomar o dispositivo legal que tornou a cor-

reção compulsória obrigada a processar-se segundo
os coeficientes máximos. Nesse caso, então, sucede
que, como uma decorrência natural das severas
medidas antiinflacionárias tomadas pelo Govêrno,
entre as quais se inclui o contrôle de preços, a que
estão submetidos muitos produtos, verifica-se uma
distorção no que tange ao valor real dos bens que
compõem o ativo imobilizado das emprêsas. São
inúmeros os produtos cujo valor de aquisição ou de
reajuste é substancialmente inferior ao atualizado,
segundo o índice de correção global fixado pelo
Ministério do Planejamento.
Neste caso, que tomei por paradigma, como a
contrapartida é o aumento do capital, com, os
resultados líquidos da correção, o montante
incorporado ao capital não expressa com
fidedignidade, no que tange ao ativo fixo, o real valor
do patrimônio imobilizado da emprêsa. O resultado é
a supervalorização do patrimônio da emprêsa,
representado pelo seu capital social, o que se
denomina "aguamento" do capital, com reflexos
perturbadores na Bôlsa de Valôres, quando as
emprêsas lá têm as suas ações cotadas.
País em fase de desenvolvimento, lutando
para afirmar-se no concêrto das nações
progressistas, o Brasil não pode deixar de
preocupar-se com o amparar a pequena e a média
emprêsas, que são muito numerosas e que trazem
igualmente uma contribuição positiva e real para o
fortalecimento e a expansão do comércio e da
indústria.
Por isso foi que o Conselho Monetário
Nacional, coerente com aquêle ponto de vista
de amparo ao médio e ao pequeno empresário,
definiu, para fins de concessão de certos
benefícios
de
natureza
econômico-fiscal,
sua legítima conceituação. Trata-se de de-
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cisão de suma importância e com reflexos
inovadores na estrutura empresarial. As emprêsas
que se enquadrarem nas categorias passarão a ter
oportunidades de obtenção de capital de giro que
lhes vai permitir absorver novas técnicas gerenciais,
expandir sua produção, elevar seus índices de
produtividade, de tal modo que a média e a pequena
emprêsas poderão continuar a desempenhar o seu
papel pioneiro do progresso, sobretudo no interior do
País.
Em meio a tantos problemas, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ainda há mais um em que se
debatem aquêles empresários: não obstante as suas
limitações, é substancial o número de emprêsas que
necessitam de pessoal altamente qualificado,
exigente de salário acima da média. Ocorre que, é
prática comum, essas emprêsas promovem ao seu
quadro de dirigentes empregados que, pelo seu valor
profissional, alta especialização e dedicação aos
interêsses das firmas, merecem tal distinção.
A justa remuneração de tais elementos,
porém, ,excede de muito aos limites fixados pela lei.
Daí, o criar-se o impasse para o empresário:
promover ou manter em posição de empregado
pessoal que por todos os títulos merece justa
promoção. Promovendo-o, não pode remunerá-lo à
altura; não o fazendo, corre o risco de perdê-lo, em
busca de melhores oportunidades.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Com
prazer.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Senador
Alexandre Costa, V. Ex.ª, com o espírito
público sempre demonstrado, traz ao Senado,
como representante do Maranhão, um dos
problemas mais graves atualmente vividos
pela nossa comunidade, principalmente pela

classe produtora. Na realidade, precisamos
desburocratizar
imediatamente
o
crédito.
Providências do Govêrno Federal, nesse setor, têm
sido as mais vastas, as mais amplas. Contudo, há
necessidade imediata de que essas providências
cheguem aos seus objetivos. Do planejamento até o
final da escala, muita água tem que rolar. Na
realidade, muitas das vêzes as melhores intenções
não surtem os efeitos desejados. O Nordeste,
principalmente o Meio-Norte, vive crise muito grande
no setor da comercialização da sua produção. V.
Ex.ª traz à Casa o problema da pequena e média
emprêsa. Quando Governador, tive oportunidade de
em fundando o Banco de Desenvolvimento do
Maranhão, iniciar programa de ajuda à pequena e
média emprêsa, sobretudo sabendo que eles
necessitam mais de crédito do que de assistência
técnica. O Banco de Desenvolvimento seria o canal
normal para a criação de um nôvo empresariado,
base do grande empresariado do futuro. Todavia
êsses programas todos têm um ponto de
estrangulamento – recursos colocados à disposição
dessas emprêsas no espaço de tempo menor.
possível e com a maior velocidade. Acredito que
seja êste problema objetivo. Neste ano teremos
uma safra extraordinária no Maranhão. As pequenas
e médias emprêsas, catalogadas no Estado
pelo órgão econômico nessa faixa, estão
imobilizadas perplexas, sem condições de atender
à velocidade de escoamento da safra. Resultado:
dará margem, sem dúvida, a desestímulo do
produtor e conseqüente enfraquecimento da
pequena e média emprêsa. Em terceiro lugar, e não
é desejável, tudo isso seja canalizado pelos
especuladores de última hora, aquêles que, em
última análise, serão os detentores da produção.
Este é o problema que estamos vivendo no MeioNorte. O que V. Ex.ª traz representa, realmen-
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te, um apêlo dramático das classes produtoras do
Maranhão. E quem diz, num Estado pobre como o
Maranhão, e, em geral, nó Nordeste, "apêlo das
'classes produtoras", quer significar "apêlo do
interêsse do povo", porque, lá, ainda não chegamos
a êste estágio em que a riqueza pode ser dividida e
dela todos poderão participar; estamos ainda na fase
em que é difícil mas necessário se dizer: a única
coisa que temos a dividir ainda é a pobreza.
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, que foi Governador do Maranhão, e
justamente quem implantou e protegeu, com seu
elevado espírito público, a média e a pequena
indústria naquele Estado. Quero também dizer que o
aparte de V. Exa., pela sua experiência e elevado
espírito público, muito valoriza o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
Dispondo de todos os dados, contando com
todos os elementos, possuindo técnicos os mais
competentes – sôbre os quais paira a figura do
honrado Ministro da Fazenda – cabe ao Govêrno
atender aos reclamos dos que, por tôda esta vasta
Nação brasileira, ajudam a fazer caminhar o
progresso e a circular as riquezas.
As sugestões que estão propostas ao Ministro
Delfim Netto definem-se assim:
1) Coerente com a política econômicofinanceira em execução, seria justo e oportuno que a
percentagem da tributação das pequenas e médias
emprêsas fôsse revista, e que se adotasse alíquotas
progressivas, como já se praticou entre nós com.
resultados satisfatórios para os contribuintes e sem
prejuízos para o Fisco;
2) A revisão do critério para o fim de
mantida a obrigatoriedade da correção, seja ela,
contudo, permitida até o limite do índice fixado pelo

Ministério
do
Planejamento
em
exata
correspondência com o valor real dos bens;
3) Tendo em vista o excelente comportamento
da economia do País e os resultados proporcionados
pela arrecadação do Imposto de Renda, seja
considerada a viabilidade de ser revista e reajustada
para maior a atual percentagem de manutenção do
capital de giro a abater do lucro tributável;
4) Considerar a viabilidade de alterar a vigente
legislação do Imposto de Renda, no sentido de
permitir que o prejuízo ocorrido no exercício seja
compensado com os lucros a serem apurados nos
exercícios seguintes, não condicionado à existência
de reservas ou lucros em suspenso;
5) Estudar o reexame da vigente sistemática
para a remuneração de dirigentes de emprêsas,
no sentido de estabelecer que os níveis de
remuneração e o limite de abatimento do lucro
tributável seja fixado segundo conceituação realística
do que é emprêsa média e emprêsa pequena.
Aí fica o nosso apêlo ao nobre Ministro da
Fazenda, apêlo que traduz a nossa justa simpatia
por êsses milhares e milhares de patrícios, sobretudo
os sofridos brasileiros do Norte-Nordeste, a quem é
preciso livrar da asfixia fiscal que os sufoca para que
êles possam continuar a servir o Brasil, que reclama
o concurso de todos nós.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Concedo a palavra ao Sr. Senador Benedito Ferreira.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
– Concedo a palavra ao Sr. Senador José
Sarney.
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O SR. JOSÉ SARNEY (sem revisão orador.):
– Sr. Presidente, desejo registrar nos Anais desta
Casa a realização, no Maranhão, do 3º Seminário
Brasileiro de Rádio e Televisão Educativa.
O conclave foi instalado domingo passado,
os trabalhos estão sendo efetivados e êste
Seminário é realizado pelo Instituto de Solidariedade
Internacional da Fundação Konrad Adenauer, da
Alemanha, pela Fundação do Centro Brasileiro de
Televisão Educativa do Ministério da Educação e
Cultura e pela Secretaria de Educação e Cultura do
Estado do Maranhão.
Êsse conclave é da maior importância para
aquêle Estado e para o desenvolvimento das novas
técnicas audiovisuais no setor de educação no
Brasil.
À sua inauguração estêve presente o Sr.
Ministro da Educação, Senador Jarbas Passarinho,
que, com o brilho de sua inteligência e o prestígio de
homem público, teve oportunidade de fixar, naquele
instante, a política do Govêrno Federal no setor da
televisão e o que esta representa para a educação
no Brasil.
Trago ao Senado êste registro, com certa
comoção, porque, Governador do Estado do
Maranhão, tive a oportunidade de implantar o Centro
de Televisão Educativa do Estado do Maranhão há 4
anos. E, hoje, com justificado orgulho, recebo o
noticiário de que o Sr. Ministro da Educação, ao
inaugurar aquêle conclave, teve oportunidade de
dizer que a experiência do Maranhão no setor de
televisão educativa é a mais importante experiência,
nesse setor, existente no Brasil.
Sr.
Presidente,
há
cêrca
de
15
dias, a USAID, através de sua delegação
no
Nordeste,
teve
oportunidade
de

fazer avaliação da experiência da Televisão
Educativa no Maranhão. E dêsse relatório, que está
em minhas mãos, remetido, também, à Fundação
Ford, consta o tópico final onde se afirma, através da
Prof.ª Mary Ann Cusack, o seguinte:
(Lê.)
"Mary Ann Cusack, da USAID, em
Washington.
O sistema de TVE maranhense nunca se
orgulhou com o título tão comumente usado por
outros sistemas de TVE no Brasil, principalmente
porque foram os pioneiros do sistema no Brasil.
Qualquer que venha a ser a sua posição na estória
da comunicação no Brasil é grande a sua
significação em matéria de inovação TVE. Se
quisermos conhecer algo a respeito de instrução ou
TVE, a experiência maranhense é a fonte onde
podemos buscá-la ou, se estivermos interessados no
desenvolvimento da TVE no Brasil, o Maranhão é
sem dúvida o local onde podemos adquirir essa
experiência."
Sr. Presidente, desejo registrar, no Senado, a
história do que foi e do que é essa experiência
de"televisão educativa no Maranhão.
Ao fazer avaliação da situação atual da
educação, quando Governador do Estado, e da
necessidade premente da solução do problema,
chegamos à conclusão de que, pelos sistemas
clássicos, jamais poderíamos vencer a luta contra o
tempo e a escassez de recursos. Traduzindo isto
numa avaliação extremamente simplista, chegamos,
eu e a minha equipe, à conclusão de que se todos os
recursos do Estado do Maranhão fôssem colocados
no setor da educação, teríamos reduzido, ao fim do
meu período governamental, muito pouco a taxa de
analfabetismo, sem qualquer resultado na estrutura
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global da educação, porque o crescimento
demográfico, superior a 4% no Estado, venceria
todos os sacrifícios que pudessem ser feitos nesse
setor, com os sistemas clássicos. Daí a necessidade
de colocar à prova, de mobilizar o poder de
criatividade, de imaginação, podemos assim dizer,
para que pudéssemos; com soluções nossas, com
recursos nossos, com disponibilidades nossas, fazer
alguma coisa de nôvo, de objetivo e de produtivo
nesse setor.
Sabíamos que se buscássemos o sistema
clássico, isto é: a construção de escolas da melhor
maneira possível, nos padrões conhecidos, se
buscássemos um sistema de treinamento clássico
para a demanda de professôres, nós chegaríamos a
um estrangulamento total nesse setor.
Daí termos criado, no ensino primário o que
nós chamamos "o Projeto João-de-Barro", uma
sugestão buscada no, passarinho oleiro que constrói
a sua própria casa. E, então, lançamos êsse
programa de construção de escolas dentro da
comunidade, baseados em alguns princípios. Em
primeiro lugar, a escola só seria feita onde a
comunidade a reivindicasse; em segundo lugar, a
escola só seria feita com ajuda da própria
comunidade, isto é, construída pela comunidade,
com os materiais de construção do local, com a
participação da população e sob sua própria
responsabilidade.
Os setores mais difíceis seriam os da professôra
e do material. Então, o Estado entraria com a professôra
e com a manutenção da escola; o. município entraria
com o material de consumo da escola, cabendo contudo
à comunidade a principal responsabilidade: a construção
e manutenção de sua escola.
De início, poderia parecer que a
população
não
estaria
motivada,
devido
ao
fracasso
dos
programas
de
co-

munidade no Brasil. Mas o resultado, ao final do meu
Govêrno, foi o de conseguirmos construir uma escola
por dia, no "Projeto João-de-Barro." Mais de. 1.400
escolas foram feitas dentro dêsse projeto. E mais
ainda: o programa foi de tal maneira contagiaste, que
extrapolou do Govêrno, passando a ser feito também
pelos municípios e também, pela iniciativa particular
e isolada. Êsse programa passou a ser então uma
grande mostra de mobilização do setor rural da
educação, no Estado do Maranhão.
Chegamos também à conclusão de que nas
sedes municipais, de certo modo, o setor da
educação era atendido, e é atendido. Isso em quase
todo o Brasil. O problema principal que sobrecarrega
as estatísticas educacionais no Brasil é a parte que
se refere ao setor rural, de difícil comunicação, de
difícil apoio administrativo. Era êsse setor, sem
dúvida, que tínhamos de atender. Sabemos que se
fôsse criada uma rêde de apoio administrativo
através da Secretaria, de seu mecanismo de
comunicação administrativa, nós chegaríamos a
uma estrangulamento absoluto. Em seguida, êste
programa de aumentar bruscamente as matrículas
no setor primário, no setor rural sobretudo, levaria a
um ponto difícil de estreitamento, que era o setor do
ensino médio.
Para que se tenha uma idéia do que era o
problema educacional, no Maranhão, basta dizer
que, quando assumi o Govêrno, existia apenas
um ginásio e um curso colegial oficial, que era o
"Liceu Maranhense", fundado há mais de 100
anos, onde tive a honra de fazer o meu curso
ginasial e colegial. Era a única escola só setor do
ensino médio oficial que existia em todo o Estado
do Maranhão.
Pois bem, a necessidade de atender
àquela
leva
de
alunos
que
viria
do
"Programa
João-de-Barro"
fêz
com
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que procurássemos também imaginar soluções
locais e baratas que permitissem atender, num
período muito pequeno, a demanda de matrículas no
setor do ensino médio.
E aí também o poder de criatividade
funcionou. Foi criado o "Projeto Bandeirante", que
era um projeto de criação dos ginásios no interior do
Estado. Êsse projeto se baseava na mesma filosofia:
desde que nós não dispúnhamos de recursos
materiais, deveríamos procurar absorver os recursos
disponíveis que eram recursos humanos, e para isso
mobilizamos, mais uma vez, a comunidade, o
município e o Estado num programa de mutirão.
Conseguimos fundar, durante 4 anos, 74
ginásios – mais de um ginásio por mês – no interior
do Estado, num Estado em que encontramos apenas
um ginásio. Mas, para isso sabíamos que não
tínhamos professôres em disponibilidade imediata
para atender a êsse volume do ensino médio.
Então, a solução buscada foi a de que
tínhamos de multiplicar o número de professôres.
Para multiplicá-los, em tão curto espaço de
tempo, tínhamos duas tarefas a cumprir. Uma de
médio prazo, na formação de quadros de pessoal
no ensino médio. Fundamos uma Faculdade no
interior do Maranhão para a formação de
professôres, a Faculdade de Caxias. Mas não
tínhamos corpo docente para a Faculdade.
Fomos buscar em São Paulo, em convênio com
a Universidade, professôres para o ensino do
currículo normal da Faculdade de Caxias. Mas,
essa formação de professôres custaria algum
tempo. Resolvemos multiplicar o número de
professôres e essa multiplicação passou a
ser produzida através da incorporação de
técnicas novas em disponibilidade no mundo
inteiro e que poderiam ser usadas a serviço da

educação. Pensamos na televisão. Ora, se tínhamos
um professor, graças à televisão podíamos
multiplicar êsse professôr no número exato de salas
a que pudesse chegar a sua aula. No entanto, nesse
setor tínhamos um estrangulamento fundamental:
primeiro, a falta de qualquer experiência, no Brasil,
nesse ramo; segundo, que a experiência existente
nos outros países era uma experiência muito mais
avançada e muito mais ambiciosa. Procuravam já,
através da televisão, uma produtividade de horasaula e alguns subprodutos que a televisão podia
trazer. Nós do Maranhão buscávamos apenas uma
coisa muito simples, que era a multiplicação do
número de professôres, sem pensar, ainda, nos
subprodutos da técnica audiovisual a serem
incorporados no setor da educação.
Daí, ambiciosamente, com as maiores
dificuldades, foi possível constituir uma pequena
equipe que, há quatro anos, começou a produzir
aulas experimentais, às quais demos o nome
de aulas zero, para que pudessem treinar o nosso
pessoal, que iria iniciar, então, o programa
de multiplicação do número de professôres. Não
dispúnhamos de recursos para fazer instalações de
grande porte, e, segundo a filosofia que adotei no
meu Govêrno, de fazer as coisas como elas eram
possíveis de ser feitas, com o máximo rendimento
possível, sem ostentação, da maneira mais simples
e mais pobre, como é um Estado pobre,
encontramos velhas oficinas do DER, que estavam
sendo subutilizadas. Com pequênos trabalhos,
transformamos essas velhas oficinas em salas de
aula. Criamos quarenta e oito salas de aula
nas antigas oficinas. Transformamos essas antigas
oficinas no Centro Maranhense de Televisão
Educativa, o CEMA. E concomitantemente,
à proporção que as obras iam sendo fei-
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tas, essa equipe ia sendo treinada. Consegui, no
Japão, uma bôlsa de estudo. Mandei o Diretor do
Centro treinar naquele país. Êle passou quatro
meses no Centro Audiovisual de Shiba, que eu tinha
visitado, vendo a experiência dêles no setor de
televisão. Criamos um circuito fechado de televisão,
o Centro de Televisão Fechada. Com êsse Centro,
com quarenta e oito salas de aula, com um monitor
em cada sala, com dois pequenos equipamentos de
televisão em circuito fechado. E começamos, então,
o curso ginasial, o currículo normal, como se fôsse
qualquer escola ginasial, apenas tom uma pequena
diferença, é que em cada sala, ao invés de termos
um professor, (48 professôres), nós tínhamos um só
professor na nossa sala de produção de aula, sendo
repetido nas 48 salas com os monitores, 1 monitor
em cada sala, que era recrutado no setor de
universidades, absorvendo as horas ociosas do
pessoal universitário.
Fizemos exame de admissão, curso de
seleção, mas, antes, já nesse curso, fizemos o 5º
ano com o treinamento dos alunos da escola
primária que iriam entrar no centro de televisão
educativa.
E, devo dizer, que ao deixar o Govêrno nós
tínhamos 18.000 alunos no circuito de sistema de
televisão no ensino médio.
A terceira série ginasial, já êste ano, funciona
normalmente no Maranhão, como se fôsse um
ginásio, igual a qualquer ginásio, apenas com uma
técnica nova que é a técnica de televisão. Mas
buscamos um plano mais ambicioso. Depois do
circuito fechado de televisão, nós achamos que
tínhamos que abrir o circuito, isto é, colocar
a televisão aberta para toda a rêde de
ginásios existente no interior do Estado e, para
isso, no último dia do meu Govêrno, com grande

emoção, colocamos no ar a televisão educativa no
Maranhão, Canal 2, que não é uma televisão cultural,
ela é televisão sem ambições – e eu gostava de
dizer televisão didática. Ela é limitada apenas para a
reprodução das aulas que são produzidas no Centro
de Televisão Educativa do Estado do Maranhão. E,
assim, a rêde de ginásios do interior do Estado –
uma pequena rêde, porque ainda não alcança todo o
Estado – já está constituída por cêrca de dezoito
estabelecimentos que começaram a receber o sinal
e, ao mesmo tempo, o currículo normal. Mas
desencadeou um fenômeno de educação tão grande,
que os sindicatos passaram a receber o sinal da
nossa televisão educativa no currículo normal dos
ginásios, abrindo, cada um dêles, o próprio ginásio.
Recebendo nosso sinal de televisão, padres
colocaram monitores dentro das igrejas com o
currículo normal; salas de aula; ginásios particulares.
Enfim, iniciou-se um processo de verdadeira
revolução, no setor da educação pela televisão, no
currículo ginasial.
Mais ainda, Sr. Presidente: os cursos
de treinamento de pessoal, de grande
volume, que tinham necessidade e problemas de
natureza física e, também, de professôres,
passaram a ser feitos dentro do nosso Centro de
Televisão. Passamos, então, a também ajudar
a
Escola
de
Administração
Pública
do
Maranhão e seu Centro de Treinamento de
Pessoal passou a utilizar o nosso Centro de
Televisão Educativa.
O curso de madureza, também à noite, passou
a ser feito com mais de dois mil alunos dentro do
Centro de Televisão Educativa, com suas quarenta
e oito salas. E não será pouco, vendo o caminho
percorrido, vislumbrar que dentro de poucos
anos teremos todo o Estado do Maranhão co-
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berto pela Rêde de Televisão Didática, provocando
uma verdadeira revolução que, a longo prazo, terá,
sem dúvida, uma excepcional repercussão dentro do
Estado do Maranhão.
Para que se tenha uma idéia de que isso é,
vamos dizer, uma revolução pela educação, em
cadeia, basta dizer que a televisão nos obrigou a
fundar também uma escola de comunicação para
preparar o pessoal necessário à operação do
sistema dentro de poucos anos. Também está
fundada a escola, no seu primeiro ano, preparando
pessoal para a demanda da sua expansão.
Por outro lado, o grande volume de alunos
exigiu também que buscássemos soluções atuais
para a correção de provas. Então o Centro de
Processamento de Dados, junto à Faculdade de
Engenharia, passou a corrigir as provas do nosso
Centro de Televisão e da Rêde de Televisão
Educativa, através do computador da Escola de
Engenharia e do Centro de Processamento de
Dados do Estado do Maranhão.
Esta foi a experiência que tivemos a
oportunidade de viver e é com grande comoção,
como disse nas minhas primeiras palavras, que
trago ao Senado a comunicação dêste fato, na
certeza de que o faço não para relembrar o meu
Govêrno, mas como uma homenagem à equipe
do Estado do Maranhão, de jovens educadores,
de professôres pioneiros nesse setor e que, no
extremo anonimato, com as maiores dificuldades,
sem nenhum recurso técnico, conseguiu criar
uma experiência já agora vitoriosa que leva o
Maranhão a ser sede do Seminário Brasileiro de
Televisão Educativa. E mais ainda, de ouvirmos a
palavra do Sr. Ministro da Educação e Cultura,
com sua autoridade e sua inteligência, de dizer
que quem quiser ver o que se faz, em matéria

de televisão educativa, de maneira prática e objetiva,
vá ao Maranhão. E mais ainda, o reconhecimento
de organismo internacional como a USAID, que,
visitando o nosso Centro de Televisão, reconhece
que a experiência do Maranhão é extremamente
valiosa, capaz de provocar uma revolução no Brasil,
nesse setor de modernas técnicas a serviço
da,educação.
E, para encorajar, devo dizer que se no
Maranhão, um Estado pobre, sem recursos humanos
disponíveis, mas com o poder criador da inteligência
brasileira, aquela vontade que temos de progredir, de
suprir nossas deficiências, se o Maranhão foi capaz
de fazer essa revolução, sem recursos, o que o
Brasil não poderá fazer nesse setor?
Assim, acredito que a incorporação
imediata das técnicas audiovisuais a serviço
da educação, no Brasil, poderá e deverá fazer
uma revolução total neste País, capaz de
vencermos a corrida não só contra o
analfabetismo, mas contra a necessidade de
formação de quadros técnicos e universitários
que, imediatamente, de maneira objetiva, se
coloquem a serviço do Brasil.
As minhas palavras, hoje, no Senado, têm a
intenção, o objetivo, em primeiro lugar de fazer
justiça à equipe de televisão do Maranhão e . aos
educadores de todo o Maranhão que estão
trabalhando nesse projeto, durante quatro anos,
quase desconhecido do Brasil e que agora está
sendo descoberto em têrmos nacionais. É uma
justiça que faço a êles. Em segundo lugar, para
fazer um agradecimento, em nome do Estado,
através da palavra de um Senador do Estado
do Maranhão, ao Sr. Ministro da Educação, que
teve a bondade de ir verificar esta experiência,
de constatá-la, e sem dúvida de conti-
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nuar ajudando para que possa prosseguir em
beneficio do Brasil e do desenvolvimento dêsse
grande País.
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – Desisto da palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
S. Ex.ª desiste da palavra.
Com a palavra o Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Sr. Presidente,
ocupo esta tribuna para fazer um registro. Hoje
transcorre o 17º aniversário da Associação Brasileira
de Relações Públicas.
Esta entidade, Sr. Presidente, foi organizada
precisamente na data memorável, na grande data
histórica em que os franceses, amantes da liberdade,
arrebentaram os muros da Bastilha, numa
demonstração pública e universal do seu valor, da
sua bravura e do seu anseio de liberdade: 14 de
julho.
Quero, no intróito dessa pequena oração,
saudar os bravos da Revolução Francesa, a gloriosa
França que, em todos os tempos, tem evidenciado a
sua inteligência, a sua cultura e o seu amor à
Democracia e à Liberdade.
A França durante longos anos foi a praça
do pensamento; para ela convergiam povos
de todas as partes. Nós mesmos fomos
orientados pela educação francesa, e os grandes
mestres de lá irradiavam o seu saber para todos
os povos.
Neste instante, saúdo a França. A França de
Victor Hugo, a França de Napoleão, a França da
gloriosa Revolução, a Revolução Francesa, a Fiança
da. cultura e da inteligência.

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me
permite um aparte?
O SR. BENJAMIN FARAH: – Com muito
prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Nota-se neste
País, de uns anos a esta parte, como que o
desaparecimento do hábito, até então usual, de
comemorar a Queda da Bastilha, e sobretudo, o
sentido libertário do acontecimento que, óbviamente,
estabeleceu uma encruzilhada decisiva para os
destinos do mundo, oferecendo as duas opções que
hoje aí estão, em têrmos de regime. O Brasil
plasmou a educação da sua mocidade na inspiração
da Revolução Francesa, que foi uma universidade
perenemente instalada na História. Observe V. Ex.ª
que até onde chegaram os acordes da Marselhesa
gloriosa e imortal, não se implantou a maldição do
regime comunista. Todos os países que receberam a
influência da civilização francesa, após a Queda da
Bastilha ignominiosa, passaram a cultivar, a exaltar e
a desenvolver o regime democrático. Quero agora,
também, embora V. Ex.ª seja de outra fronteira
partidária, dizer que o movimento cívico-popularmilitar de 1964 inspirou-se nos ideais da Revolução
Francesa e, mais do que isto, impediu que caísse a
maior cidadela do Cristianismo na América, que é o
Brasil. Então, a Revolução Brasileira foi autêntica na
interpretação do verdadeiro sentimento nacional.
Então, busco nesta oportunidade, na ciclópica
arrancada do povo e das Forças Armadas de 1964, e
nessa invocação, o melhor motivo de homenagem e
de consagração do admirável povo francês que, no
sacrifício, no sangue e na aleluia de 1789 soube
discortinar para o mundo novos rumos, novos
caminhos, novos roteiros sob a inspiração perene da
liberdade, na construção do único regime que se
compatibiliza com a dignidade da pessoa humana,
que é o regime democrático.
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O SR. BENJAMIN FARAH: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª que veio enriquecer o meu
discurso.
Falava eu, Sr. Presidente, na gloriosa França e,
portanto, quero consignar aqui, mais uma vez, o meu
entusiasmo, a minha grande admiração àquele povo
generoso e bravo, à Nação que tantos ensinamentos
deu ao mundo através dos seus homens.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V. Ex.ª
me permite um aparte?
O SR. BENJAMIN FARAH: – Com todo
prazer.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Ainda
agora a amizade franco-brasileira tem um capítulo
muito importante: a nossa gloriosa Fôrça Aérea
possuirá em breve os aviões “Mirage”, os
supersônicos mais completos do mundo, cuja base
será instalada a poucos quilômetros de Brasília, nas
cercanias de Anápolis. Há projetada uma exposição
francesa para o Brasil. No setor cultural são
inúmeros os serviços que a gloriosa nação francesa
tem prestado a nosso País. Devo dizer a V. Ex.ª que
esta data sendo devidamente registrada nos Anais,
faz com que V. Ex.ª não esteja falando só em seu
nome, mas no do próprio Senado. E eu desejo
aduzir, neste breve aparte, tôda a minha
solidariedade ao seu oportuno discurso.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Muito obrigado
ao aparte de V. Ex.ª, oportuno, generoso e que tanto
me honra, tal é o sentimento de fraternidade que nos
une. Agradeço as palavras simpáticas de V. Ex.ª,
que tanto brilho também vêm dar ao meu discurso.
Sr. Presidente, no intróito desta oração vinha
falando da França, nesta data histórica, o 14 de Julho,
que, em outros tempos, era feriado e se comemorava
com a maior intensidade no Brasil e no mundo. Mas,
não podemos esquecer os feitos gloriosos da-

queles que implantaram a Revolução Francesa,
cujos
ensinamentos
têm
proporcionado
à
Humanidade caminhos cheios de luz, caminhos
cheios de glória. Portanto, é com êsse sentimento...
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª me dá
licença para um aparte?
O SR. BENJAMIN FARAH: – Com muita
honra.
O SR. RUY CARNEIRO: – Estávamos
rigorosamente dispensados de aparteá-lo, porque o
meu partido, através da voz de V. Ex.ª, Senador,
Médico e Professor no Estado da Guanabara, teve a
lembrança feliz de referir o 14 de Julho, a Queda da
Bastilha. Os outros colegas, do outro partido, já
vieram ao encontro de V. Ex.ª, porque o registro que
V. Ex.ª faz, o discurso magnífico que V. Ex.ª
pronuncia nesta tarde, representa para nós, do
Senado da República, que estamos vigilantes,
atentos e não deixamos morrer páginas gloriosas da
História do mundo, como é, por exemplo, a Queda
da Bastilha, a Revolução Francesa, que outros
colegas focalizaram tão bem em discurso.
Congratulo-me com V. Ex.ª, como seu companheiro
de bancada, pela felicidade da idéia de vir à tribuna
lembrar esta data que não podia passar
despercebida no Parlamento brasileiro.
O SR. BENJAMIN FARAH: – O aparte de V.
Ex.ª muito me sensibiliza; V. Ex.ª que é meu
companheiro no “Movimento Democrático Brasileiro;
V. Ex.ª que é representante daquela pequenina
Paraíba, pequenina mas gloriosa; aquela Paraíba
que marcou na História dêste País uma posição de
bravura, de luta, de amor ao Brasil; aquela
pequenina Paraíba de João Pessoa; aquela Paraíba
de Epitácio Pessoa, de José Américo, de Ruy
Carneiro, de tantas figuras notáveis dêste País. O
aparte de Vossa Excelência me traz à recordação
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meus dias de estudante no ginásio, quando
defendíamos a Revolução de 30, mas glorificávamos
sempre, com nossos louvores, com o nosso
entusiasmo, com nossa grande simpatia, a posição
corajosa da pequenina, porém valente Paraíba, que
V. Ex.ª representa no Senado com tanta dignidade.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito obrigado.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Senhor
Presidente, me considero feliz em poder proferir
algumas palavras sôbre o “14 de Julho”.
Na cidade em que me criei, Campo Grande, a
rua principal recebeu êsse nome, tal a simpatia de
seu povo pelo “14 de Julho”. Esta data deve
permanecer no coração de todos os brasileiros.
Ainda há pouco o nobre Senador da ARENA, o
Sr. Eurico Rezende, declarou que a Revolução de
64, a Revolução de 31 de março, se inspirou na
Revolução Francesa. Que esta revolução inspire,
realmente, aos brasileiros, que inspire aos povos
americanos, que inspire às nações democráticas,
porque, estribados nos princípios da Revolução
Francesa, haveremos de chegar ao estágio de
liberdade, de fraternidade, de compreensão, de paz
e de amor. (Muito bem!)
Sr. Presidente, desejo saudar a França, a
França de Victor Hugo, a França de Napoleão, a
França de Luís Pateur, a França dos poetas, dos
sábios, dos santos e dos heróis.
Realmente, a Associação Brasileira de
Relações Públicas escolheu uma grande data para a
sua fundação. Hoje, ela completa dezessete anos e
tem prestado ao País os melhores serviços.
Em outras nações, esta especialidade –
relações públicas – é bem mais antiga e recebe
atenção maior.
Felizmente,
o
Brasil
já
está
compreendendo a importância das relações

públicas. O Senado mesmo já possui seu serviço.
Nos Ministérios, nas emprêsas particulares, enfim,
no Brasil, essa especialidade toma rumo certo,
inclusive sentido universitário. Entretanto, é preciso
não percamos de vista a importância das relações
públicas. Por isto venho a esta tribuna dizer da
minha simpatia pela Associação Brasileira de
Relações Públicas, simpatia extensiva a seus
associados, profissionais que prestam serviço tão
relevante ao nosso País.
Sr. Presidente, hoje, a Assembléia Legislativa
da Guanabara prestou homenagem calorosa a essa
Associação. Também quero enviar daqui a minha
saudação à Associação Brasileira de Relações
Públicas, minhas congratulações, meus parabéns e
os meus louvores pelos bons serviços que êsses
profissionais vêm prestando e hão de prestar ao
nosso País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, os sindicatos do
Município de Campos, no Estado do Rio, estão
levantando problema que deve merecer a melhor
consideração por parte da Caixa Econômica Federal.
Iniciaram êles um movimento, visando obter da
Caixa Econômica a reformulação da sua política de
empréstimo.
Tanto é verdade, que, neste instante, vou
ocupar a atenção da Casa, comungando-me
com as justas reivindicações dos trabalhadores
campistas.
Ao lado de outros companheiros de classe,
os ferroviários têm reclamado insistentemente
para o fato de que, para obtenção do empréstimo
simples, a Caixa Econômica exige determina-
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do saldo médio, ou seja, para obter um empréstimo
de mil cruzeiros, o trabalhador tem de possuir, em
depósito, 400 cruzeiros.
Ora, Sr. Presidente, sendo a quantia irrisória e
o saldo médio representando quase a metade do que
se vai haver por empréstimo, o trabalhador fluminense
tem seu desejo por inteiro frustrado e, às vêzes, não o
desejo, mas principalmente a necessidade dessa
ajuda, que, mediante desconto mensal, permite-lhe,
em determinada apertura, relativa folga em seu
orçamento sacrificadíssimo. Os Sindicatos estão
agindo junto à direção da Caixa Econômica local.
Também já tomaram providências junto à Diretoria da
Caixa Econômica na Capital do Estado.
Sr. Presidente, desta tribuna faço apêlo
diretamente à Caixa Econômica Federal, à sua
Direção nacional, a fim de que tome conhecimento
do que ocorre e solucione o problema que, me
parece, não é de solução difícil, eis que pode ser
regulado por uma portaria da brilhante equipe que
constitui a diretoria dêsse estabelecimento bancário
estatal.
Sr. Presidente, quero, ainda, no dia de hoje,
dar ciência à Casa de que o Prefeito Francisco
Tôrres, de Volta Redonda, está muito agradecido ao
Sr. Ministro da Fazenda, pelo fato de S. Ex.ª haver
atendido a uma reivindicação que alarmou muito
aquela administração municipal. Se persistissem as
disposições para a cobrança do ICM, enfrentariam
graves dificuldades as várias Escolas Superiores
daquele Município fluminense, Município que, daqui
a três dias, comemora o 17º aniversário de sua
emancipação e que possui Escola de Medicina,
Escola de Engenharia Civil, Escola de Filosofia,
uma Escola de Engenharia Metalúrgica e outras,

que são custeadas pelo erário municipal, graças a
um percentual da arrecadação do ICM.
Devo, também, um agradecimento muito
especial a S. Ex.ª o Sr. Ministro Delfim Netto, porque
levantei o problema, desta tribuna, com dados
exuberantes.
Mostrei que, a prevalecer o critério anunciado,
não sòmente Volta Redonda mas vários Municípios
do Estado do Rio, principalmente os da área
industrial, seriam sacrificados.
O Prefeito de Volta Redonda enviou-me
telegrama, à cuja leitura vou proceder, com o
máximo prazer:
“Senador Vasconcelos Torres,
Ao tomar conhecimento do decreto-lei baixado
por Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, alterando o sistema de distribuição do
ICM, que possibilitará ao Município de Volta
Redonda um ajustamento, a V. Ex.ª, pelo empenho e
atuação efetivos na soma de esforços visando aos
altos interêsses, desenvolvimento de Volta Redonda
e grandeza do Brasil, e assistência recebida, a V.
Ex.ª e aos Deputados Federais que traduziram, em
consonância com a nossa preocupação de bem
servir ao nosso grande município, minha
administração comunga com as idéias da Revolução
de 1964, mesmo sentido patriótico e encaminha a V.
Ex.ª profundos agradecimentos. – Francisco Fontes
Tôrres – Prefeito de Volta Redonda.”
Sr. Presidente, ainda valendo-me da
circunstância de me encontrar na tribuna, assim
neste
caleidoscópio,
queria
comunicar
que, no domingo passado, integrando a
representação
do
Senado,
compareci
ao
jubileu de ouro da Exposição Agropecuária de
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Cordeiro.
Foi
deveras
um
espetáculo
importantíssimo, com exibição de espécimes os mais
valiosos, raças leiteiras e de corte, demonstrando a
pujança da pecuária, não apenas do meu Estado,
mas de outras regiões do Brasil, que prestigiaram a
Exposição de Cordeiro, com essa representação,
que dá bem conta de que, também nesse setor, o
Brasil se vem desenvolvendo bastante.
Recebi mandato do Senado, Sr. Presidente, e
o cumpri por inteiro, assistindo a tôdas as
solenidades realizadas no Município de Cordeiro,
domingo último.
Na mesma data, no Município de Cambuci, no
norte-fluminense, teve lugar uma festa muito
interessante, porque, chamando a atenção do povo,
associou o aspecto recreativo ao econômico.
Constituiu uma prova eloqüente do desenvolvimento
não só da pecuária como da agricultura.
No Distrito de São José de Ubá, realizou-se o
Primeiro Festival do Tomate.
Ora, Sr. Presidente, ouço sempre falar em
festival do chope, festival do vinho – até festival da
cachaça – mas Festival do Tomate faz com que haja
motivação por parte dos agricultores. Êles vão exibir
os seus produtos e, nessa emulação, não só ficam
senhores de uma técnica avançada de utilização do
adubo e do mecanismo indispensável à circulação
dos produtos como também representa, no caso do
Município de Cambuci, aquilo que eu, como
fluminense, tenho defendido insistentemente – a
diversificação da nossa atividade econômica.
Cambuci,
que
havia
pago
um
preço muito caro, porque a sua usina
de
açúcar
fôra
transferida
para
outra

localidade, ou, melhor explicando, não pròpriamente
a usina, as cotas da usina, quer dizer, a fábrica ficou
completamente fechada – e isto levou ao
desemprêgo um sem-número de agricultores – com
essa nova atividade, se reencontra com o progresso
no setor rural. Basta assinalar que, hoje, Cambuci é
o maior centro de tomate em todo o Estado do Rio,
com produção estimada, na presente safra, em
seiscentas mil caixas, com, aproximadamente,
dezesseis milhões de quilos.
Recebi ofício do Prefeito de Cambuci – cujo
nome faço questão de mencionar – Sad Bou Issa. Só
não pude comparecer ao festival pelo motivo de o
certame se realizar na mesma ocasião em que
ocorria o de Cordeiro, há pouco mencionado por
mim.
Finalmente, Sr. Presidente, queria pedir-lhe
permissão para demonstrar a minha preocupação
pela possibilidade da extinção de uma escola
profissional em Valença, que serve a ferroviários da
localidade.
Já na Assembléia Legislativa, o Deputado
Clóvis Corrêa da Silva, e, na Câmara Municipal, os
Vereadores Eugênio Borges e Francisco Soares de
Oliveira abordaram exaustivamente o assunto.
Como o Ministro dos Transportes tem sido
sempre muito sensível aos apelos justos que nós,
parlamentares, lhe temos dirigido, eu gostaria que S.
Ex.ª tomasse conhecimento do documento que tenho
em mãos e vou passar ao Serviço de Taquigrafia,
para que fique constando do meu discurso.
Eram os assuntos, Sr. Presidente, que eu
tinha a abordar em defesa da terra que represento
no Senado. (Muito bem!)

– 465 –
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. Castilho” no seguinte enderêço – Rua Cel. João
SENADOR VASCONCELOS TORRES EM SEU Rufino, 207/25 – Valença.
DISCURSO
Com os protestos de elevado aprêço e distinta
consideração.
“Valença, 20 de maio de 1971.
Atenciosamente subscrevemo-nos.
A Comissão: Dep. Clóvis Corrêa da Silva –
CIRCULAR
Vereador Eugênio Borges – Vereador Francisco
Soares de Oliveira – Dr. Luiz Antonio da Costa
Assunto: Extinção da Escola Profissional Mário Carvalho C. da Silva – Gumercindo de Oliveira –
Castilho.
Fernando Graça.”
Prezado Senhor:
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Considerando, como fato público, a decisão, já Não há mais oradores inscritos.
firmada pelo Ministro dos Transportes, da extinção
Lembro aos Srs. Senadores que hoje, às 20
da Escola Profissional Mário Castilho, o que ocorrerá horas, haverá Sessão Conjunta do Congresso
definitivamente em 1972.
Nacional.
Considerando ser Valença centro de Cultura,
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
inclusive superior, inaceitável seja nossa cidade Sessão, designando, para a de amanhã, a seguinte:
desfalcada de uma de suas unidades, justamente
no setor técnico – prioritário dentro da
ORDEM DO DIA
filosofia educacional do Govêrno do Presidente
Médici – como é a Escola Profissional Mário
1
Castilho.
Considerando, ainda, que como valencianos
Votação, em turno único, do Requerimento nº
não podemos aceitar tal decisão como meros 121, de 1971, de autoria do Senador Lourival
espectadores, sem esboçar um mínimo de reação, Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
já que a citada Escola é Patrimônio de Senado, do discurso pronunciado pelo Professor
todos nós valencianos, filhos ou não desta Nelson Sampaio, na solenidade de posse na
Terra.
Academia Baiana de Letras, sucedendo o Senador
Isto pôsto, estamos liderando um Movimento, Aloysio de Carvalho Filho, tendo:
entre tôdas as fôrças vivas do Município, para que
num esfôrço conjunto possamos sugerir e reivindicar
PARECER favorável, sob nº 225, de 1971:
das autoridades Federais (Ministros de Estado do
– da Comissão Diretora.
Trabalho e dos Transportes), a encampação, pelo
SENAI, da referida Escola, tentativa derradeira que
2
evitará sua transferência de Valença.
Assim sendo, gostaríamos de receber de V.
Discussão, em turno único, da redação final do
Ex.ª ou da Entidade que representa, com Projeto de Resolução nº 28, de 1971, que suspende,
a relativa urgência, uma moção de apoio em parte, por inconstitucionalidade, a execução do art.
ao nosso trabalho, devendo a mesma ser 13 da Lei nº 1.297, de 16 de novembro de 1951, do
endereçada
à
comissão
“Pró-Encampação Estado de São Paulo (apresentada pela Comissão de
Pelo SENAI da Escola Profissional Mário Redação em seu Parecer nº 221, de 1971).
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3

5

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 31, de 1970 (nº 4.045-B/66, na Casa
de origem), que cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Psicologia, e dá outras
providências, tendo:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 20, de 1971, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a redação do art.
369 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei número 5.452, de 1943, tendo:

PARECERES, sob nos 650 e 651, de 1970, e
174, 175 e 176, de 1971, das Comissões:
– de Legislação Social, favorável;
– de Finanças, favorável sôbre as emendas de
Constituição e Justiça, contrário às Emendas
1 e 2 de Plenário e apresentando as de nos 1 a 8CCJ;
– de Legislação Social, contrário às emendas
de Plenário e as da Comissão de Constituição e
Justiça; e
– de Finanças, contrário às emendas de
Plenário e as da Comissão de Constituição e
Justiça.

PARECERES, sob nos 195, 196, 223 e 224/71,
sôbre o projeto e a emenda, das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade;
– de Legislação Social, favorável (incluído em
Ordem do Dia nos têrmos do parágrafo único do art.
310 do Regimento Interno).
6

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei do
Senado nº 29, de 1970, de autoria do Senador Aurélio
Vianna, que estabelece normas para o pagamento da
pensão prevista na Lei nº 4.656, de 2 de junho de 1965,
4
aos beneficiários dos empregados de sociedades de
economia mista demitidos em conseqüência dos Atos
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Institucionais editados a partir de 9 de abril de 1964, e
da Câmara nº 18, de 1971 (nº 2.342-B/70, na Casa dá outras providências, tendo:
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
PARECERES, sob nos 200, 201 e 202, de
que reestrutura, o Serviço de Assistência Religiosa
nas Fôrças Armadas, considera em extinção os 1971, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
atuais Quadros de Efetivos de Capelães Militares, e
dá outras providências, tendo:
constitucionalidade;
– de Legislação Social, favorável; e
PARECER, sob nº 193, de 1971, da
– de Finanças, favorável.
Comissão:
Está encerrada a Sessão.
– de Segurança Nacional, favorável com
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 20
emenda que oferece de nº 1-CSN.
minutos.)

81ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 15 DE JULHO DE 1971
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CARLOS LINDENBERG E RUY CARNEIRO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio
Brito – Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato
Franco – Alexandre Costa – José Sarney – Fausto
Castello-Branco – Petrônio Portella – Helvídio
Nunes – Dinarte Mariz – Duarte Filho – Ruy
Carneiro – João Cleofas – Luiz Cavalcanti –
Lourival Baptista –Antônio Fernandes – Heitor Dias
– Carlos Lindenberg – Paulo Tôrres – Vasconcelos
Torres – Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson
Carneiro – Franco Montoro – Benedito Ferreira –
Fernando Corrêa – Saldanha Derzi – Accioly Filho
– Mattos Leão – Ney Braga – Lenoir
Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A lista de presença acusa o comparecimento de 36
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário irá proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:

dia 7 de julho, da ponte rodoviária sôbre o Rio Apa;
– Nº 335/GM, de 12 do corrente, comunicando
o lançamento, ao mar, do navio “Juno”, em
solenidade realizada no Rio de Janeiro, no dia 5 do
corrente mês.
PARECERES
PARECER
Nº 232, DE 1971
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 23, de 1971, que
proíbe o trabalho noturno à empregada gestante,
após o terceiro mês de gravidez.
Relator: Sr. Nelson Carneiro
RELATÓRIO

EXPEDIENTE

Projeto do Senado, de nº 23, de 1971, do
nobre Senador Vasconcelos Torres, sugere que se
inclua, como § 2º do art. 379 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, texto assim redigido:
“Em nenhuma hipótese será admitido o
trabalho noturno da mulher gestante após o terceiro
mês de gravidez.”
É o relatório.

AVISOS

VOTO

Se não padece de inconstitucionalidade a
proposição, não se lhe pode igualmente
acusá-la de injuridicidade. O estudo de seu mérito
de 12 do corrente, escapa à competência dêste órgão técnico,
inauguração,
no deferido que está pela Mesa à Comissão de Le-

DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES
– Nº 331/GM,
comunicando
a
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gislação Social, embora igualmente fôsse de ser
colhida, salvo melhor juízo, a opinião da ilustrada
Comissão de Saúde.
É o meu voto.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1971. –
Daniel Krieger, Presidente – Nelson Carneiro,
Relator – José Lindoso – José Sarney – Wilson
Gonçalves – Milton Campos – Helvídio Nunes –
Gustavo Capanema.
PARECER
Nº 233, DE 1971
da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 1971.
Relator: Sr. Orlando Zancaner
De iniciativa do ilustre Senador Vasconcelos
Torres, o presente projeto inclui mais um parágrafo
no artigo 379 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943, com a
seguinte redação:
“Em nenhuma hipótese será admitido o
trabalho noturno da mulher gestante após o terceiro
mês da gravidez.”
2. Afirma o Autor, em sua justificação, que “o
trabalho da mulher, em todo o mundo, é merecedor
de tratamento e proteção especial, devido a razões
de ordem biológica, social e humana, fàcilmente
compreensíveis pela própria posição ocupada pela
mesma, tanto na sociedade como na família”.
É necessário, no entanto, embora mantido o
caráter protecionista, que se evite o excesso, o
paternalismo, por prejudicial não só à classe
abrangida, mas a tôda a economia nacional.
5.
No
tocante
às
Convenções
e Recomendações da O.I.T., invocadas pe-

lo Autor, é necessário que se esclareça serem tôdas
elas dignas de louvor e atenção, pois elaboradas
pelos maiores técnicos da matéria em todo o mundo.
Acontece que, não obstante ser o Brasil
signatário da grande maioria dessas Convenções e
Recomendações,
muitas
disposições
delas
constantes não podem ser atendidas pelas
legislações locais, sob pena da falência total do País.
E isso porque as Recomendações da O.I.T.
visam a atingir um IDEAL, que só pode ser obtido,
talvez, num país em pleno desenvolvimento
econômico. Assim, os países signatários das
Convenções da O.I.T. vão, pouco a pouco,
adaptando
as
suas
legislações
a
tais
Recomendações, à medida em que elas vão se
tornando exeqüíveis.
6. Dessa forma, pelos motivos antes expostos,
a medida preconizada pelo projeto, na atual
conjuntura sócio-econômica do nosso País, é
totalmente desaconselhável tanto para as mulheres
trabalhadoras como para a classe empresarial, razão
por que opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1971. –
Franco Montoro, Presidente – Orlando Zancaner,
Relator – Benedito Ferriera – Paulo Tôrres.
PARECER
Nº 234, DE 1971
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 23, de 1971.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
O presente projeto, de autoria do ilustre
Senador Vasconcelos Torres, acrescenta um
parágrafo ao artigo 379 da Consolidação das
Leis do Trabalho, estabelecendo que “em nenhu-
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ma hipótese será admitido o trabalho noturno da
mulher gestante após o terceiro mês de gravidez”.
Concluindo, o Autor assim se expressa:
“O trabalho noturno da mulher é, normalmente,
vedado. O art. 379 da referida Consolidação das Leis
do Trabalho, no entanto, abre várias exceções, que,
data venia, não se justifica, não devem ser admitidas
durante certo período da gestação. Aliás, tôdas as
Convenções e Recomendações da O.I.T., são no
sentido de que o trabalho noturno da mulher deve
ser proibido desde o momento em que a gravidez fôr
constatada”.
3. Data venia, não obstante, à primeira vista,
pareça tratar-se de medida justa, razões da mais
variada ordem impedem a sua adoção.
Assim é que, por exemplo, segundo fomos
seguramente informados, do ponto de vista da
medicina, não há qualquer contra-indicação ao
trabalho noturno da mulher, nas hipóteses
permitidas, após o terceiro mês da gestação. Ao
contrário, a imobilidade não favorece nem a mulher
nem ao seu futuro filho.
É de se notar, ainda, que tal disposição, longe
de beneficiar a mulher, viria prejudicá-la, pois,
certamente,
constituir-se-ia
em
motivo
de
discriminação para a sua admissão a qualquer
trabalho.
E
tal
fato
seria
perfeitamente
compreensível, pois é sabido que a classe
empresarial brasileira já possui uma grande
sobrecarga de obrigações da mais variada ordem:
sociais, fiscais, tributárias, etc.
4. Concordamos com o Autor quando afirma
que o trabalho da mulher, por razões de ordem
biológica, social e humana, é merecedor, em todo o

mundo, de tratamento e proteção especial.
Entretanto, justamente pelos motivos invocados pelo
Autor, é que, no Brasil, se dá todo o amparo ao
trabalho da mulher. A nossa legislação trabalhista,
como se sabe, é das mais avançadas do mundo e
tem caráter eminentemente protecionista para com
as classes menos favorecidas pela sorte.
2. O Autor, justificando a medida, assim se
expressa:
“O Brasil, como se sabe, possui uma
legislação social bem avançada, considerada das
mais modernas do mundo. O trabalho da mulher é
cercado das cautelas devidas, conforme pode-se
verificar nos arts. 372 e 402 da Consolidação das
Leis do Trabalho. O trabalho noturno da mulher é,
normalmente, vedado. O art. 379 da referida
Consolidação das Leis do Trabalho, no entanto,
abre várias exceções, que, data venia, não se
justificam, não devem ser admitidas durante certo
período da gestação. Aliás, tôdas as Convenções e
Recomendações da O.I.T. são no sentido de
que o trabalho noturno da mulher deve ser proibido
desde o momento em que a gravidez fôr
constatada.
O presente projeto, assim, nada mais faz do
que suprimir uma lacuna existente em nossa
legislação,
adaptando-a
às
Convenções
e
Recomendações da O.I.T., organização da qual
fazemos parte, adotando preceito justo e humano, de
alto fim social.”
3. A Comissão de Constituição e Justiça,
ouvida a respeito, após dizer que “se não
padece de inconstitucionalidade a proposição, não
se lhe pode igualmente acusá-la de injuridicida-

– 470 –
de”, sugere a audiência desta Comissão.
4. Já a ilustrada Comissão de Legislação
Social opina pela rejeição do projeto, levantando
razões de ordem econômica e social, que viriam, em
última análise, prejudicar a própria mulherempregada, caso aprovado o projeto.
No seu parecer, a Comissão de Legislação
Social diz que, segundo consta, “do ponto de vista da
medicina, não há qualquer contra-indicação ao
trabalho noturno da mulher, nas hipóteses
permitidas, após o terceiro mês de gestação. Ao
contrário, a imobilidade não favorece nem a mulher
nem ao seu futuro filho”.
5. Êsse aspecto, realmente, deve ser
salientado, pois, sem dúvida, não há qualquer
contra-indicação de ordem médica, que impeça a
mulher gestante de trabalhar à noite, nos casos
admitidos em lei, especialmente se ela já estiver
habituada a tal trabalho.
6. A lei já adota, com relação ao trabalho da
mulher, as cautelas necessárias, determinando,
inclusive, o seu afastamento, antes e depois do
parto, com garantia dos seus salários.
O excesso de proteção, como bem salientou a
Comissão de Legislação Social, pode prejudicar, sob
vários aspectos, a mulher-empregada.
7. Diante do exposto, nada havendo, do ponto
de vista médico, que contra-indique o trabalho
noturno da mulher após o terceiro mês da gravidez e,
ainda, por entendermos que a legislação em vigor
atende satisfatòriamente a situação, opinamos pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 13 de julho de 1971. –
Fernando Corrêa, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – Adalberto Sena – Ruy Santos.

PARECER
Nº 235, DE 1971
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício nº 4,
de 1971 (Ofício nº 1/71, do Conselho Monetário
Nacional), encaminhando relatório sôbre a situação
monetária e creditícia do País referente a 1970, nos
têrmos do art. 4º, § 6º, da Lei nº 4.595, de 31-12-64.
Relator: Sr. Jessé Freire
Com o ofício nº 1, de 1971, o Senhor
Presidente do Conselho Monetário Nacional
encaminha ao Congresso Nacional, nos têrmos do
artigo 4º § 6º, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, “relatório sôbre como evolveu a situação
monetária e creditícia do País no ano anterior, com
descrição minudente das providências tomadas a fim
de se atingirem os objetivos fixados por aquêle
diploma legal”.
2. O Relatório a que nos referimos anexo ao
processado contém as seguintes matérias:
“I. A evolução da situação econômica e
financeira (nível da atividade econômica: emprêgo e
taxa
de
formação
de
capital;
consumo
industrial de energia elétrica; produção industrial
agrícola; crescimento do produto interno bruto;
balanço de pagamentos e comportamento dos
preços);
II. As metas da Política Financeira
Governamental:
a) A política financeira interna (conduzida
através dos seguintes tipos principais de
operações: operações com o setor público não
financeiro; operações com o setor privado
não financeiro; operações com o setor finan-
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ceiro; e operações com agentes financeiros dos
fundos especiais administrados pelo Banco Central
do Brasil);
b) A política financeira externa (Comércio
Exterior, Exportações, importações, serviços
capitais,
reservas
cambiais,
endividamento
externo).”
3. Como se pode concluir da extensão da
matéria que o Relatório do Conselho Monetário
Nacional abrange, êle se destina a expor a
evolução geral da situação monetária e creditícia
do País e as medidas adotadas através de
Circulares, Resoluções baixadas pelo Banco
Central do Brasil.
4. Ao nos pronunciarmos, anteriormente, em
expediente da mesma natureza (Ofício nº 2, de
1970 – do Conselho Monetário Nacional),
afirmamos que o documento não comportava um
pronunciamento formal de aprovação ou rejeição,
pois êle representava, na realidade, um resumo de
tôdas as providências adotadas e julgadas
necessárias,
pelo
Conselho,
no
decorrer
do ano sôbre a política monetária e creditícia do
País.
5. Ante o exposto, o nosso parecer é no
sentido de que se faça o Relatório presente à
Mesa, para efeito de publicação no Diário do
Congresso,
permitindo
assim
o
amplo
exame de sua matéria, e posterior arquivamento
do ofício.
Sala das Comissões, 14 de julho de 1971. –
João Cleofas, Presidente – Jessé Freire, Relator –
Saldanha Derzi – Franco Montoro – Danton Jobim –
Ruy Santos – Carvalho Pinto – Alexandre
Costa – Virgílio Távora – Cattete Pinheiro – Milton
Trindade.

PARECER
Nº 236, DE 1971
da Comissão de Minas e Energia ao Projeto
de Lei da Câmara nº 29, de 1971 (nº 983-B, de
1968), que dá a denominação de Coaracy Nunes à
Usina Hidrelétrica da Cachoeira do Paredão, no
Território Federal do Amapá.
Relator: Sr. Milton Trindade
O projeto de lei ora submetido ao nosso
exame é de autoria do ex-Deputado Medeiros Netto,
que, atualmente, é suplente de Senador e tem como
objetivo dar a denominação de Coaracy Nunes à
Usina Hidrelétrica da Cachoeira do Paredão,
construída pela Companhia de Eletricidade do
Amapá – CEA –, no rio Araguari, naquele Território.
Deseja o autor da proposição que o Congresso,
através da transformação do projeto em lei, preste uma
homenagem de âmbito nacional, ao saudoso Deputado
Coaracy Gentil Nunes, que tanto honrou o nosso
Parlamento, durante o período de 1947 até 1958,
quando, a 21 de janeiro daquele ano, falecera em plena
atividade no interior da Amazônia brasileira.
Dentre as razões que serviram de justificativa
ao nobre autor do projeto, destacam-se a sua luta
parlamentar pelo engrandecimento daquele Território
e a criação da Companhia de Eletricidade do Amapá,
cujo objetivo principal era o aproveitamento do
potencial hidráulico do rio Araguari, na altura da
Cachoeira do Paredão, naquela unidade federativa.
Pôsto em funcionamento o sistema hidrelétrico
em aprêço, estará o Amapá dando um largo passo em
sua arrancada para o desenvolvimento, pois a
produção de energia elétrica é obra de infra-estrutura
econômica capaz de dinamizar os recursos naturais da-
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quela região geo-econômica, tão abundantes para a
indústria local, como importantes para a economia
nacional.
À vista do exposto, somos pela aprovação do
projeto, pôsto que se trata de se prestar uma devida,
justa e merecida homenagem póstuma a quem, em
vida, lutou por ideais tão nobres e sonhou com atos
administrativos que se tornaram em tão benfazeja
realidade.
É o parecer.
Sala das Comissões, 13 de julho de 1971. –
Benjamin Farah, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência – Milton Trindade, Relator – Antônio
Fernandes – Leandro Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 132, DE 1971
15 de julho de 1971
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Requeiro ao Senado Federal, por intermédio
de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 234
do Regulamento Interno, a transcrição nos Anais da
Casa do discurso proferido pelo Núncio Apostólico,
Dom Humberto Mozzoni, na cidade de Picos, Estado
do Piauí, após a cerimônia de sagração episcopal de
Dom Joaquim Rufino do Rêgo.
Justificação
A ordenação episcopal de Dom Joaquim
Rufino
do
Rêgo,
realizada
no
dia
4
(quatro) do corrente mês na cidade de Picos,
Estado do Piauí, foi um acontecimento da
mais alta significação social e religiosa para o

Nordeste, particularmente para os Estados do Ceará
e do Piauí.
Compareceram, além do Presidente do
Congresso Nacional, Senador Petrônio Portella, o
Núncio Apostólico Dom Humberto Mozzoni, Dom
Edilberto Dinkelborg e Dom Paulo Hipólito de
Sousa Libório, Bispos das Dioceses de Oeiras e
Parnaíba,
respectivamente,
Dom
Vicente
Matos, Bispo de Crato, Dom Miguel Câmara, Bispo
de
Fortaleza,
Monsenhor
Mateus
Rufino,
vigário capitular da Arquidiocese de Teresina,
Congressistas, Deputados estaduais, e outras
autoridades civis, militares e eclesiásticas,
inclusive delegações de vários municípios do Piauí
e do Ceará.
Ao término da sagração episcopal, que se
verificou em meio à celebração da Santa Missa, o
Núncio Apostólico pronunciou notável discurso de
saudação ao Nôvo Príncipe da Igreja.
A fala do representante da Santa Sé,
que foi o Bispo Sagrante, quer pelo aspecto
doutrinário, quer pelo sentido de universalidade da
pregação, merece ser transcrito nos Anais desta
Casa.
Dêle extraímos:
“Vai, caro Dom Joaquim, pregar o Reino. Mas
o mandato implica fidelidade dinâmica a Cristo, à
Sua doutrina e à Sua Igreja. Fidelidade integral, que
abrange e compreende a Igreja como mistério e
como instituição, a Igreja hierárquica e comunitária, a
Igreja mãe e mestra”.
E mais adiante:
“Sôbre a Igreja pesa também o equívoco, o
pretenso contraste da dupla fidelidade: à Igreja
instituição e à Igreja mistério, à hierarquia
e ao povo de Deus, à pastoral sacramentária
e ao mundo do trabalho, ao apostolado dentro
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da Igreja e ao apostolado fora da Igreja. É a insídia,
a tentação que arrastou não só espíritos superficiais,
mas também almas retas e generosas.”
O documento do Núncio Apostólico, portanto,
pela sua atualidade, pela precisão dos conceitos
emitidos, sobretudo pelo que contém de
recomendação ao corpo místico da Igreja e de
orientação em geral, é daqueles que foram
produzidos para ficar. – Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
De acôrdo com o art. 234, § 1º, do Regimento
Interno, o requerimento será submetido a exame da
Comissão Diretora. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro, como Líder do Movimento Democrático
Brasileiro.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sr.
Presidente, pela ordem. Antes de V. Ex.ª, conceder a
palavra ao Sr. Senador Nelson Carneiro, queria pedir
a palavra pela ordem, com permissão do nobre Líder
da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O nobre Líder tem preferência.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sr.
Presidente, quero levantar questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (pela
ordem. Sem revisão do orador.): – Senhor
Presidente, o Diário do Congresso Nacional, Seção
II, edição de hoje, quinta-feira 15, publica, no
Expediente, dois ofícios: um do Sr. Cid Vieira,
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de São Paulo; outro do Sr. José de Castro,
Presidente em exercício da Associação dos
Advogados de São Paulo.

O primeiro ofício, Sr. Presidente, diz o
seguinte:
“...manifestando o repúdio (sic) da Classe dos
Advogados ao Projeto do Senador Vasconcelos
Torres que abole o Exame de Ordem.”
Sr. Presidente, a Mesa é ciosa da publicação
de certos vocábulos. Pergunto a V. Ex.ª se um
Senador, no uso do seu direito de apresentar
projetos que têm que ser examinados pelas
Comissões competentes, para serem aprovados ou
rejeitados, um Senador pode permitir a interferência
indébita e intempestiva de qualquer classe,
interessada ou não, no andamento de matéria que só
pertence ao Senado examinar.
A palavra “repúdio”, Sr. Presidente, está nos
dicionários, e não precisamos de dicionário, pois é
de uso corrente e manifesta repulsa, desagrado. Sr.
Presidente, não posso aceitá-la. Peço a V. Ex.ª, para
o bom nome do Senado, se êsse ofício ainda não foi
devolvido, que o seja, porque, admitido êsse
precedente, essa esdrúxula intromissão na vida do
Senado, outros precedentes vão ser abertos.
O protesto, Sr. Presidente, eu admito; não
apoiar uma proposição, eu aceito –, mas não
manifestar o repúdio. V. Ex.ª, grande conhecedor do
Regimento e Presidente dos nossos trabalhos, que
tem sido proficiente, correto, honrado na salvaguarda
do direito do exercício do mandato parlamentar, por
certo, há de dar razão ao seu modesto Colega.
Sr. Presidente, aceito que a Comissão de
Constituição e Justiça, que a Comissão de Educação
e Cultura venham a examinar meu projeto. Minha
mágoa, minha revolta por essa insolência nasce do
fato de que ainda hoje ouvi do Sr. Ministro Jarbas
Passarinho a declaração de que o Govêrno apóia
meu projeto.
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Para formalizar a minha questão de ordem,
pergunto a V. Ex.ª, Sr. Presidente: é possível se
publique no Expediente um ofício, que não atinge a
mim, e, sim, ao Senado, ofício manifestando repúdio,
antes que as Comissões técnicas examinem matéria
que um Senador apresenta? Confesso a V. Ex.ª que
me sinto profundamente contrariado. Poderia mesmo
perguntar ao advogado, o Sr. Cid Vieira, se conhece o
Código de Ética. Inclusive S. S.ª não deve ter-se
manifestado em nome de sua Classe, porquanto há
advogados que apóiam minha proposição. Sr.
Presidente, já que não pode mais ser cancelada do
Diário do Congresso a palavra “repúdio”, pois já está
publicada, que daqui para frente seja evitada, ou, se
ainda é tempo – é pedido que faço – se devolva ao
signatário o ofício, que contém uma insolência, uma
provocação e indébita intromissão na vida do
Senado; se é possível, faça-se a devolução,
independentemente da publicação, porque esta já não
poderá ser corrigida, a fim de que S. Ex.ª, que se diz
Presidente da Ordem dos Advogados, classe a que
tenho a honra de pertencer, se dirija em têrmos ao
Senado e não se manifeste repulsa, de modo algum,
porque aqui ou se rejeita ou se aprova; não se pode
manifestar repúdio, não se pode expor o Senador, que
trabalha, que luta, que procura ser digno, tem sido
digno, que aceita o veredito do Senado mas, de
maneira alguma se conforma com essa “abertura de
portas” pelo arrombamento que acaba de fazer o
Presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo:
atingir a um Senador, talvez o mais modesto, com um
vocábulo que não posso aceitar de modo algum.
Pergunto a V. Ex.ª, para formalizar minha
questão de ordem – aliás, há praxe tanto
na vida diplomática como na parlamentar – se
ofícios nesses têrmos podem ter curso, ou serão

respondidos ou devolvidos pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Respondendo a V. Ex.ª, informo que êstes resumos
são feitos por determinados funcionários, que não sei
quem são, e depois revistos. Por um lapso, constou
êsse têrmo que realmente não devia.
Quanto à parte do ofício, verificarei e
informarei a V. Ex.ª.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (sem revisão do
orador.): – Senhor Presidente, o observador
imparcial que analisar, no futuro, a Emenda
Constitucional nº 1, dirá que ela foi um Estatuto
elaborado contra o Poder Legislativo.
Para isso, não se precisará, usando a
expressão
do
nobre
Deputado
Baptista
Ramos, ser futurólogo – todos sentimos as
conseqüências dos dispositivos férreos dêsse
Estatuto, outorgado pela Junta militar. Por isso
mesmo, o Movimento Democrático Brasileiro não
acredita que qualquer reforma do Poder Legislativo
seja completa, atinja aos objetivos visados pelos que
a promovam, sem que antes se reformulem as
disposições constitucionais relativas ao Congresso
Nacional.
Ainda ontem verifiquei a extensão das
dificuldades criadas ao Congresso e verifiquei, ao
oferecer, na Comissão de Constituição e Justiça,
emenda retificadora de equívocos praticados pelo
Poder Executivo.
Trata-se,
Sr.
Presidente,
do
Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº
36,
que
aumenta
os
vencimentos
dos
servido-
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res do Poder Judiciário. Foram esquecidos, entre os
beneficiários, os inativos da Justiça do antigo Distrito
Federal, por cujos proventos ficou responsável a
União, nos têrmos do art. 3º, § 2º, da chamada Lei
San Thiago Dantas, nº 3.152, de 14 de abril de 1960.
Por outro lado, o art. 6º, da iniciativa
presidencial, já aprovado pela outra Casa do
Congresso, se refere apenas à Lei nº 2.622, de 18
de outubro de 1955, e não menciona a Lei posterior,
nº 3.058, de 22 de dezembro de 1956, que, no seu
art. 5º, também se refere a proventos de
aposentadoria de serventuários titulares de ofício de
Justiça, não remunerados.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com
prazer.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Quero
solidarizar-me com V. Ex.ª, na sua manifestação em
defesa dêsses servidores inativos. Eu estava,
inclusive, preparado para subir à tribuna – talvez o
faça em outra oportunidade – na defesa dêsses
mesmos funcionários que V. Ex.ª está defendendo
com o brilho da inteligência que Deus lhe deu. Estou
solidário porque êsses funcionários, que em face da
Lei San Thiago Dantas ficaram sob os auspícios da
União, não poderiam ser esquecidos nesta hora. V.
Ex.ª faz muito bem em defendê-los e tem a minha
mais irrestrita solidariedade.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Mas,
Sr.
Presidente,
tentei
corrigir
essas omissões, que são, acredito, simples, de
boa-fé, do Poder Executivo. Não tinha,
a meu ver, o Poder Executivo, qualquer propósito
de afastar dos benefícios da lei sugeri-

da ao Congresso êsses antigos servidores públicos.
Mas, até essa simples correção, uma colaboração
prestada à melhor redação do texto legal, teve de ser
afastada, na Comissão de Constituição e Justiça, por
contrariar o texto do parágrafo único, letra a, do art.
57 da Emenda Constitucional, que proíbe a qualquer
Deputado ou Senador oferecer emenda que aumente
despesa em projetos de iniciativa governamental.
Ora, ainda que entenda, Sr. Presidente, que tais
emendas não aumentariam a despesa, pois, creio
que o Govêrno acabará por atender a êsses
servidores; todavia, aquêle órgão técnico foi
compelido a rejeitar a emenda que sugeri, em face
dessa dificuldade de ordem constitucional.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. RUY SANTOS: – Eu queria apenas
ponderar a V. Ex.ª – e o comentário era sôbre a
Emenda nº 1 – que o dispositivo a que V. Ex.ª se
refere já vem de antes da Emenda nº 1, vem do texto
da Carta de 1967.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Veja V. Ex.ª
quão mal avisados foram os artífices da Carta de 1969.
O SR. RUY SANTOS: – Inclusive V. Ex.ª, que
votou a favor.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não! É 1969.
Nem V. Ex.ª nem eu votamos; foram apenas três
ilustres militares. Se êsses equívocos vinham da Lei
anterior, era o momento de serem corrigidos, e não o
foram, mas conservados.
Não obstante, Sr. Presidente, essa convicção
de que nenhuma reforma do Poder Legislativo
será completa, será útil sem a revisão constitucional,
tem
o
Movimento
Democrático
Brasi-
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leiro dado todo o apoio, todo o estímulo e tôda a
solidariedade à ação do ilustre Presidente desta
Casa e das Lideranças da Maioria e da Minoria, no
sentido de se dotar o Senado Federal, e
possìvelmente o Congresso, daqueles instrumentos
capazes de lhe assegurar melhor funcionamento, e
principalmente de fixar, dentro dêsses mesquinhos
limites trazidos pela Emenda Constitucional, a ação
parlamentar, não só no que diz respeito à sua
missão legislativa, quanto fiscalizadora.
Mas, Sr. Presidente, todo o trabalho dessa
ilustre Comissão, que tem a presidi-la o nobre
Senador Carvalho Pinto, resultará inútil se
continuarmos nesta Casa a rejeitar projetos que
chegam ao Plenário com pareceres favoráveis e
unânimes das Comissões Técnicas.
No primeiro dia de funcionamento do Senado
Federal nesta Legislatura, tive oportunidade de
intervir, por duas vêzes, em pedidos de
desarquivamento de projetos. O primeiro se referia
ao Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 1968. E
afirmei naquela oportunidade:
“Sr. Presidente, uma Comissão Técnica desta
Casa, a de Agricultura, já se manifestou
favoràvelmente ao Projeto. E a Comissão de
Finanças não teve oportunidade de fazê-lo, porque
solicitou pronunciamento dos Srs. Ministros da
Fazenda e da Agricultura, que ainda não se
dignaram, pelo que consta da Ordem do Dia, a
responder ao Senado.
O nobre Líder da Maioria esclarece que êsses
dispositivos já estão incluídos em lei em vigor, e alguns
dêsses dispositivos se chocam com a orientação geral.
A Minoria fica nesta situação: se há nesta Casa um
órgão que estuda a matéria e opina favoràvelmente

a Comissão de Agricultura, difícil será à Minoria
obstar o curso dêste Projeto. De modo que, com a
devida vênia da Maioria, a Minoria vota pelo
prosseguimento do Projeto.”
Também, e mais intensamente, manifestei, em
nome da minha bancada, a mesma posição no que
dizia respeito ao Projeto de Lei da Câmara nº 181,
de 1968. Aí o projeto tinha, também, parecer
favorável de outra Comissão. E dizia eu que assim o
fazia porque a Comissão de Educação e Cultura se
havia manifestado favoràvelmente à proposição.
Mas, Sr. Presidente, infelizmente o que se tem visto
nesta Casa, e principalmente na outra Casa do
Congresso, pelo que noticiam os jornais, é a rejeição
em plenário de projetos que mereceram nas
comissões técnicas estudos detalhados concluindo
por sua aprovação pelo voto unânime dos
integrantes dos ditos órgãos técnicos.
Tenho em mãos alguns dêsses exemplos. Aqui
está o Projeto de Lei nº 41/70, que declara de utilidade
pública a Congregação dos Missionários Discípulos da
Santíssima Trindade, com sede em Caetés, Estado de
Pernambuco. O Projeto é de autoria do ex-Senador
José Ermírio. Trazido a plenário, aqui o sustentou, com
o brilho costumeiro, o nobre Senador Ruy Carneiro,
honrado com o lúcido aparte do eminente Senador
João Cleofas. No entanto, e apesar do parecer
favorável, unânime, das Comissões de Justiça e de
Finanças, o Projeto foi rejeitado.
O Projeto de Lei do Senado nº 1/71, de autoria
do nobre Senador Vasconcelos Torres, dava o nome
de “Estrada Euclides da Cunha” à Rodovia
Transamazônica, em construção.
Êsse Projeto tinha parecer favorável,
unânime,
da
Comissão
de
Consti-
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tuição e Justiça, sendo Relator o nobre Senador
Wilson Gonçalves...
O SR. ADALBERTO SENA: – Permite V. Ex.ª
um adendo?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Pois não.
O SR. ADALBERTO SENA: – Foi o Projeto
motivo de um entusiástico pronunciamento, neste
Senado, do Senador Paulo Tôrres.
O SR. NELSON CARNEIRO: – ...e que foi –
ajunta o nobre Senador Adalberto Sena – objeto de
um entusiástico discurso do nobre Senador Paulo
Tôrres.
Também a Comissão de Transportes, sendo
Relator o nobre Senador Milton Cabral – que me
honra com sua atenção –, manifestou-se
unânimemente a favor dêste Projeto.
Pois o Projeto foi rejeitado neste Plenário, sob
a alegação de que as estradas nacionais não
possuíam nomes. Com isso não se conformou o
eminente Senador Adalberto Sena e voltou a esta
Casa com uma copiosa informação de estradas que,
neste País, têm nomes próprios.
Ainda agora, Sr. Presidente, o Sr. Ministro dos
Transportes acaba de denominar a um dos ramais
da Transamazônica de “Ferreira de Castro” e, pelo
que estou informado, muito em breve será o Poder
Executivo que corrigirá o equívoco do Poder
Legislativo, dando o nome de Euclides da Cunha a
uma das rodovias nacionais.
Outro projeto, Sr. Presidente, o de nº 30, de
1968, do ex-Senador Lino de Mattos, que dispunha
sôbre instalação de fábricas de café solúvel no
País, com menos de 50% de capitais dos
produtores de café verde, também mereceu
pareceres favoráveis das diversas comissões. E a
Comissão de Economia concluiu com um
substitutivo, se não me equivoco, da lavra do

eminente Senador Ney Braga. Na Comissão de
Constituição e Justiça, foi o insuspeitíssimo Senador
Antônio Carlos que tanto exalça a vice-liderança
nesta Casa. Pois êste projeto, Sr. Presidente, com
todos os pareceres favoráveis, sofreu, nesta Casa, o
seguinte processo: o nobre Vice-líder Benedito
Ferreira pediu para êle preferência sendo o mesmo
rejeitado. E o substitutivo não foi votado.
Mas, Sr. Presidente, não foi só.
Aqui trago eu o Projeto de Lei do Senado, nº
67, de 1967, de autoria do Senador Vasconcelos
Torres, que dispõe sôbre direitos autorais e dá outras
providências.
A Comissão de Justiça, unânimemente,
aprovou um substitutivo de minha modesta autoria.
O projeto veio a plenário e foi rejeitado sob a
alegação, dada pelo eminente Líder Ruy Santos,
de que o Poder Executivo constituiu uma comissão
presidida pelo Desembargador Milton Sebastião
Barbosa, que elaborou projeto de lei publicado no
Diário Oficial, para aguardar sugestões. As
sugestões foram a êle apresentadas. O projeto
revisto, pronto para ser apresentado ao Congresso
Nacional, entretanto ainda aqui não chegou. Mas a
iniciativa anterior foi rejeitada com êsses
fundamentos.
Consta da pauta de hoje – e devo um
agradecimento especial à gentileza do eminente
Líder Ruy Santos – e constava da pauta de
anteontem, a discussão e votação do Projeto de
Lei nº 29/70, de autoria do ex-Senador Aurélio
Vianna. Convocado que estava, como é notório,
para participar da reunião da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, solicitei a S. Ex.ª
que tivesse a gentileza de pedir adiamento
dêsse projeto, porque queria me manifestar sôbre
êle.
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Agradeço, de público, a Sua Excelência pela
iniciativa que tomou de pedir o adiamento dêste
projeto para a Sessão de hoje, a fim de que mais
largo se processasse o debate a respeito.
Quero referir também, Sr. Presidente, que êste
projeto recebeu parecer unânime de três comissões,
sendo que, na Comissão de Constituição e Justiça,
com um largo e erudito parecer da lavra do eminente
Senador Antônio Carlos.
Sôbre êste projeto, também, embora
com pareceres unânimes das Comissões de
Constituição e Justiça, de Legislação Social e de
Finanças, pesa a ameaça, esta tarde, de uma
rejeição.
O SR. RUY SANTOS: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita
honra.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª poderia ter
dito que o parecer da Comissão de Finanças tem
até minha assinatura favorável ao projeto. Quero
declarar ao nobre colega que, quando foi relatado o
projeto na Comissão de Finanças, não sòmente eu,
como, lembro-me bem, os Senadores Carvalho
Pinto e Jessé Freire tivemos dúvidas a respeito
dêle, mas, com os esclarecimentos dados,
aprovamos o parecer do Relator e eu fiquei de
verificar, depois, as minhas dúvidas. Assim, no
encaminhamento da votação do projeto, vou ler
parecer do DASP mostrando as disparidades do
projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Senhor
Presidente, quero, com isto, acentuar que nenhuma
reforma do Poder Legislativo será útil se não
prestigiarmos os trabalhos das Comissões Técnicas.
Não é possível convocar os Srs. Senadores
para que estudem, para que se debrucem
sôbre os problemas trazidos a seu exame e,

depois, com todos os pronunciamentos favoráveis,
os projetos estejam derrotados no Plenário. Será a
desmoralização, o descrédito das Comissões
Técnicas desta Casa.
O SR. ADALBERTO SENA: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com todo o
prazer, Senador.
O SR. ADALBERTO SENA: – O que há de
grave, a meu ver, é que êsses esclarecimentos
terminais que importam na rejeição dos projetos não
tenham sido pedidos quando êsses projetos
tramitavam nas Comissões. É no âmbito das
Comissões que se deve fazer o estudo dos projetos.
Se alguma dúvida ocorreu a algum dos Srs.
Senadores, parece-me, como aliás tem ocorrido aqui
várias vêzes, que êsses esclarecimentos do Poder
Executivo deveriam ser pedidos naquela ocasião,
porque era mais uma informação que as Comissões
teriam para seus trabalhos técnicos. O que não fica
bem, como V. Ex.ª está dizendo, é que as
Comissões se omitam dêsse trabalho ou que algum
Senador que tenha dúvida não a procure dirimir ali,
para depois o projeto ser fulminado em Plenário,
dando a impressão de que o Senado trabalha
tècnicamente muito mal nas suas Comissões.
O SR. DINARTE MARIZ: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com prazer,
Senador.
O SR. DINARTE MARIZ: – Tenho a impressão
de que nenhuma diminuição haverá para as
Comissões que aprovam determinados projetos, na
recusa dos mesmos aqui pelo Plenário. Digamos que
na Comissão de Justiça chegue um projeto que se
ajuste perfeita e tècnicamente ao assunto e no
plenário, polìticamente, êle não seja conveniente à
Maioria. Qual o dever da Maioria?
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O SR. NELSON CARNEIRO: – Vossa
Excelência focaliza um aspecto que contraria tôda a
organização da vida parlamentar. Se V. Ex.ª acha
que um projeto é inconveniente polìticamente à
Maioria e a Maioria possui a quase totalidade da
Comissão de Constituição e Justiça, onde só há um
representante da Oposição...
O SR. RUY SANTOS: – Brilhante, embora.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito grato a
V. Ex.ª... essa dúvida deve ser suscitada naquele
órgão.
O SR. DINARTE MARIZ: – Não estou
levantando qualquer dúvida. Estou falando sôbre o
aspecto técnico. Se é uma coisa jurídica, se vai ser
examinada tècnicamente, é constitucional, a
Comissão aprova dizendo que não há nada
inconstitucional que condene a mensagem ou o
projeto apresentado. E chega no Plenário – nós
somos representantes de um Partido Político
majoritário. Não nos convém, portanto, não convém
à maioria do País, porque estamos falando aqui em
nome da maioria, não convém à maioria da Nação,
ao nosso povo, não há outra coisa a fazer senão
recusar o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Veja V. Ex.ª,
que é um velho Parlamentar...
O SR. DINARTE MARIZ: – Ao contrário, sou
um modesto, um simples e limitado Parlamentar.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Faço a V. Ex.ª
a justiça de reconhecer os longos anos de tradição
parlamentar, de preocupação com a vivência e o
engrandecimento desta Casa.
O SR. DINARTE MARIZ: – Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Se o projeto
vai só à Comissão de Constituição e Justiça,
ela examina primeiro a constitucionalidade, e
aí todos podem estar de acôrdo com a constitu-

cionalidade. Examina a juridicidade, e todos podem
aceitar a juridicidade. Mas então deverá a Comissão
julgar o mérito, ou seja a conveniência, e neste
momento então age o interêsse político e êle será
derrotado na própria Comissão. Se êsse projeto,
porém, passa por mais de uma Comissão, se a
Comissão de Justiça examina apenas a
constitucionalidade e a juridicidade, a Comissão de
mérito é que dirá da sua conveniência e
oportunidade. A esta Comissão então caberá rejeitar
o projeto.
O que não é justo é que se surpreenda o País,
se surpreenda os interessados, se surpreenda a
quantos acompanham o trabalho parlamentar, com
pareceres favoráveis unânimes de diversas
comissões, para que, numa simples votação
simbólica, se encerre exatamente no sentido
contrário o processo legislativo.
O SR. DINARTE MARIZ: – Eu apenas queria
mostrar a V. Ex.ª que não há nenhum desprestígio à
Casa, ao contrário; nos reunimos em Plenário
exatamente para debater os assuntos em nome
daqueles princípios que representamos nesta Casa e
deliberar de acôrdo com as convicções de cada um.
Portanto, tenho a impressão de que não há nenhum
desprestígio ao Plenário.
O SR. RUY SANTOS: – Concede o orador um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com prazer.
O SR. RUY SANTOS: – Quando o Senador
Dinarte Mariz pediu permissão para dar um aparte,
eu ia dizer parte do que S. Ex.ª já disse. Acho que
nenhuma comissão, nem mesmo o autor de
proposição, se diminuem com a sua rejeição. Sabe
V. Ex.ª que, pela sistemática legislativa,
depois de aprovado aqui está sujeito a veto e a
aceitação do veto presidencial pela Maioria que
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aprovou o projeto, não importa na sua diminuição.
Podem surgir razões, podem ser apresentados
elementos que forcem êste ou aquêle Parlamentar,
êste ou aquêle Deputado ou Senador a mudar até
seu ponto de vista. De maneira que V. Ex.ª fala em
diminuição e não vejo diminuição nenhuma. Estou
dizendo a V. Ex.ª que assinei o parecer e vou opinar
pela rejeição do projeto, e nem por isto me sinto
diminuído. As razões depois apresentadas realmente
me convenceram da certeza daquela dúvida
que tive na Comissão e assim nem eu me sinto
diminuído em retificar o voto que dei no órgão
técnico.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço a V.
Ex.ª.
Quero referir que são numerosas, Sr.
Presidente, as frustrações da vida parlamentar e
estas frustrações hoje desbordam para fora das
salas legislativas, estão na imprensa e na
consciência popular. Ainda agora, uma grande
frustração surpreendeu a nobre Bancada da ARENA,
quando o Sr. Presidente da República surpreendeu a
Nação com o decreto-lei denominado Proterra e que
extingue pràticamente uma Comissão Especial que
elaborava estudos sôbre problemas do Norte e do
Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar as campainhas.): – Lembro ao
orador que seu tempo está esgotado.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Vou concluir,
Sr. Presidente.
Se o próprio Parlamento, por suas lideranças,
não reagir a essa prática, breve o desânimo, o
desinterêsse e o desencanto serão a tônica do
Congresso Nacional, já estiolado sob os rigores de
uma fidelidade partidária, que se estende a tôdas as
proposições, ainda àquelas sem qualquer conotação
política.

Se o próprio Congresso Nacional não reagir,
muito em breve bastarão, para funcionamento de
cada uma das Casas, na terrível e amarga
observação do Senador Amaral Peixoto: um porteiro
para conferir o quorum, o Líder da Maioria para votar
e o Presidente da Casa para declarar aprovadas ou
rejeitadas as matérias em curso.
Deixo aqui, Sr. Presidente, em nome da
Minoria, o compromisso de, sempre que julgar
necessária, pedir votação nominal nos projetos em
que unânimes sejam os pareceres das comissões
técnicas, trazidos a plenário e sujeitos, acaso, à
tentativa de rejeição pela liderança da Maioria. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o Sr. Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho, nesta oportunidade, trazer
desta tribuna não só o apoio mas, sobretudo, o
entusiasmo e a gratidão dos nordestinos ao
Presidente Médici, na hora em que S. Ex.ª, com a
Mensagem nº 57, enviada a esta Casa, abre a
grande porta, durante tantos anos esperada, para
salvação da economia nordestina.
Sr. Presidente, o decreto que instituiu o
Proterra não é outra coisa senão a defesa da
economia nordestina. Melhor então eu diria, Sr.
Presidente, não só a defesa, mas sobretudo a
esperança de que o Nordeste seja realmente, nesta
hora em que o Brasil se desenvolve, integrado na
economia nacional.
O decreto do Presidente da República, em tão
boa hora lançado ao País, tem tudo aquilo de que
necessitamos para promover o desenvolvimento da
nossa região, pois aboliu a exploração, a demagogia
da falsa reforma agrária tão proclamada por aquêles
que só souberam infelicitar o nosso País; e tornou-a
realmente o veículo principal, tão ansiado e tão
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desejado, para a boa organização rural da economia
nordestina.
Sr. Presidente, estávamos, todos nós que
pertencemos à região sofrida do Nordeste, a certa
altura da nossa História, descrentes de que medidas
positivas pudessem vir em nosso benefício. Desde,
porém, que se instalou no País a Revolução de 1964,
e os governantes, dentro da filosofia revolucionária, se
encaminharam para a minha região, algo de nôvo se
passou e, na alma dos nordestinos, apareceu a flama
ardente do civismo, aguardando os dias que, neste
instante, testemunhamos: um govêrno que, na hora
de angústia dos meus concidadãos, dos meus
conterrâneos, ali chega, nas áreas mais sofridas,
primeiro que os próprios governantes locais e com a
sua palavra e a sua ação repõe no espírito de cada
um a esperança de não morrer de fome dentro dos
quadros dêste País imenso, em marcha para o
desenvolvimento.
Sim, Sr. Presidente, aquela era a hora exata
da presença daquele que pudesse ressuscitar a
esperança no coração dos nordestinos, pois o que
havia era o desalento, a tristeza, o desengano, e até
desespêro. Bastou a presença do Sr. Presidente da
República lá no interior mais distante, onde a crise
era maior, para que, com a sua palavra e a sua ação,
tudo se modificasse.
Sim, Sr. Presidente, foi exatamente nessa
histórica viagem que o Sr. Presidente da República,
em seu pronunciamento do Recife, aqueceu o
coração de cada nordestino, afirmando que o
Nordeste precisaria mudar. E o Nordeste está
mudando, Sr. Presidente, graças à ação enérgica e
sobretudo patriótica do Sr. Presidente da República.
O decreto que acompanha a Mensagem
57
ao
Congresso
Nacional
representa
tudo
o
que
poderíamos
realmen-

te desejar para o bom encaminhamento e real
solução dos nossos problemas, e são muitos os que
poderíamos examinar. O decreto vai a cada um,
objetivo e realista. Eu poderia citar a moralidade que
êle representa, evitando o abuso com que certos
investidores estavam desvirtuando os incentivos
fiscais, para se locupletarem daquilo que a lei lhes
proibia. Não existia mais, Sr. Presidente,
oportunidade para o homem do campo. Nenhum
projeto aprovado pela SUDENE poderia receber
recursos se não fôsse fora da lei. Se não chegasse à
porta dos investidores e lhes desse uma importância
que a lei lhes proibia receber, êles não atenderiam,
sequer em parte, às solicitações do homem que
vinha buscar recursos legalmente previstos em
nossa legislação. Foi exatamente alcançado o
investidor que àquela época não cumpria o seu
dever: êle foi afastado.
Hoje, no campo rural, os incentivos de ontem
estão afastados, Sr. Presidente, dando uma
segurança de que os interessados realmente podem
lançar mão dos recursos, porque êles hoje são
orçamentários; hoje o Govêrno pode realmente fazer
um projeto, pode muito bem criar um ambiente, fazer
um estudo e, através de um planejamento por 3, 4 ou
5 anos, como está sendo feito, pode mostrar o
recurso para solução dêsse problema.
Antigamente não, Sr. Presidente, porque
aquêles recursos estavam à mercê dos investidores
e êles tinham o direito de escolher onde investir o
dinheiro que era do povo, porque sendo o dinheiro
do Impôsto de Renda, que era aquêle impôsto mais
diretamente vinculado à Previdência Social, êles
tinham o direito de deixar de recolher aos cofres da
União, para então ir procurar aquêles que tivessem
projetos enviados e então receber por fora aquelas
vantagens que a lei proibia.
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Sr. Presidente, não tenho palavras que
justifiquem o meu entusiasmo, o meu apoio ao
projeto do Sr. Presidente da República. Tenho a
impressão de que poderei falar pela quase
unanimidade, ou a unanimidade dos nordestinos,
porque o Presidente realmente foi ao encontro
daquela área mais empobrecida; o Presidente dirigiuse à zona rural, até então abandonada, onde mais de
70% dos meus conterrâneos, dos nossos patrícios
viviam desesperançados de que lhes chegassem um
dia algum benefício com o qual pudessem alimentar
a idéia de dias melhores para êles e seus familiares.
Tenho a certeza que o decreto atual, com a sua
regulamentação, virá realmente ao encontro daquilo
que queremos, das aspirações da maioria, ou da
totalidade dos nordestinos.
Sr. Presidente, tão logo tive notícia da
assinatura do projeto, ao Sr. Presidente da República
dirigi meus aplausos, em meu nome e no da
comissão sob minha presidência, para estudo dos
problemas do Nordeste. Encaminhei ao Sr.
Presidente da República o seguinte telegrama:
(Lê.)
"Exultante pela magnífica repercussão que
causou no seio da bancada arenista nordestina no
Congresso Nacional o decreto hoje publicado,
assegurador do início de nova era da integração do
Nordeste na economia nacional, venho, em
meu nome e no da Comissão de Estudos do
Nordeste, sob minha Presidência, congratular-me
com o grande Presidente, manifestando nossa
gratidão."
Sim, Sr. Presidente, a palavra é gratidão,
porque estávamos habituados a ouvir diàriamente
os debates sôbre o problema nordestino.
Nós,
nordestinos,
todo
dia
falávamos,
ocupando
a
tribuna
do
Congresso

Nacional, nas suas duas Casas. Nas reuniões, em
tôda parte onde se fizesse presente um nordestino,
aí estava a nossa palavra, conclamando os nossos
irmãos de outros Estados para virem em auxílio do
desenvolvimento da nossa região.
Agora, Sr. Presidente, quem assumiu a
liderança da salvação da nossa região foi aquêle que
tem o poder maior em suas mãos e que, em nome
de todos os brasileiros, deseja fazer a integração
econômica do País. E, como integrar a economia
nacional se o Nordeste estava fora do seu contexto?
E, como fazer a felicidade do povo brasileiro se
desprezávamos um têrço de sua população? E,
como chegar ao futuro dêste País, na sua
integridade, nos grandiosos dias que nos esperam,
se relegávamos a segundo plano uma população
inteira disposta a ajudar e que nunca faltou ao Brasil
na hora em que era convocada para defender a sua
unidade e a sua soberania?
Sr. Presidente, eram as palavras que tinha o
dever de pronunciar, não só como representante do
Nordeste, mas principalmente, como Presidente de
uma Comissão que se criou, exatamente, para fazer
o estudo sócio-econômico da região; Comissão que
a imprensa não tem compreendido, porque a ela se
tem referido como se tivéssemos recebido uma
encomenda do Poder Executivo para examinar êste
ou aquêle projeto, ou para examinar esta ou aquela
face da sua economia.
Não, Sr. Presidente, a nossa Comissão não foi
criada com intenção demagógica nem com
interêsses particularistas.
Quando cheguei do Nordeste, eleito pela
terceira vez, para representar o meu Estado
nesta Casa, e quando a imprensa do meu País
me procurava para saber a orientação política
que eu achava devesse, naquela hora, ser
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tomada, eu respondia que o mandato, os oito nos
que o povo do Rio Grande do Norte tinha, mais uma
vez, confiado à minha orientação, seria, todo êle,
dedicado ao estudo da economia e dos problemas
da região Nordestina. E não tenho feito outra coisa,
Sr. Presidente.
Em seguida procurei alguns companheiros da
minha região e grande foi o número dos que
acorreram para me ajudar. Vieram ao meu encontro
para podermos cumprir melhor a nossa tarefa de
representantes de um povo sofrido e ansioso, mas
esperançoso de melhores dias.
Sr. Presidente, é realmente para nós,
nordestinos, uma grande hora esta que vivemos.
Uma hora em que o Presidente, o gaúcho
nordestino,
assume
a
responsabilidade
de
desenvolvimento da nossa região. Realmente, pela
primeira vez, um Presidente da República tem a
coragem de vir a público e, através de ato, dizer que
a região vai mudar porque não pode ficar tão
distanciada daquelas outras que vivem mais felizes.
Porque finalmente perante a lei, o mundo todo,
somos brasileiros e não podíamos continuar nessa
diferença em que nos situamos dentro do plano
econômico e, sobretudo, na grande distância que
separa o Nordeste e o Centro-Sul do País.
Sr. Presidente, quero deixar aqui, frisando
bem, que a nossa comissão não se organizou para
levar ao Presidente da República, ao Executivo,
qualquer plano que importasse em reivindicações
tais ou quais. Ela reuniu-se, organizou-se e existe
para fazer o estudo sócio-econômico da região, isto
sim, para fazer estudos não sòmente para os
dias que estamos vivendo. Daqui a um século,
Sr. Presidente, se não me faltarem recursos
de que estou necessitando
– tenho a
impressão de que estou a meio cami-

nho para adquiri-los – se não faltarem recursos,
daqui a cem anos, quem estiver na Presidência da
República e desejar verificar, realmente, o que
representa a região nordestina na década terá que
lançar mão dos nossos estudos, que esclarecem o
desnível em que nos situamos, face aos nossos
irmãos das outras regiões do País.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
desejava pronunciar, ao levar o apoio da Comissão
que presido ao Chefe do Executivo. Posso dizer,
sem nenhuma divergência, que insinuaram que a
nossa Comissão tinha-se esvaziado diante do
decreto do Sr. Presidente da República. Ora,
esvaziar uma comissão que está reunindo todos os
representantes de uma região para fazer o seu
estudo sócio-econômico? Esvaziar, quando o
Presidente da República, realmente, assume a
responsabilidade, perante a nação inteira, de
medidas que vêm rigorosamente ao encontro dos
nordestinos que nós representamos? Esvaziar,
quando realmente o sol desponta para todos nós?
Nunca tínhamos avistado ou presenciado uma
aurora. Era sempre um pôr de sol o que se oferecia
dos nordestinos. Mas hoje, não. Hoje, estamos
diante de nova aurora. Tenho a certeza de que o sol
que despontará amanhã será realmente aquêle que
irá cobrir igualmente a todos os brasileiros dêste
grande País, que caminha cèleremente para
transformar-se em grande potência. O brasileiro,
nesta hora, está procurando realmente um regime
próprio, nacional, dentro do sistema democrático, em
que só haja lugar para aquêles que desejam
trabalhar, para honrar êste País, e não para deformálo ou desviá-lo para os caminhos distorcidos em que
outras nações menos avisadas estão enveredando.
Sr.
Presidente,
ficam
aqui
minhas
palavras,
fica
o
meu
louvor,
fica
o
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meu entusiasmo, em meu nome e no dos
nordestinos.
Como Presidente de uma Comissão que
representa, no Senado e na Câmara dos Deputados,
a representação nordestina, posso dizer a todo o
País que o Nordeste não só apóia, mas recebe
agradecido a ação corajosa e valorosa do Senhor
Presidente da República. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – Clodomir
Millet – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara –
Wilson Gonçalves – Jessé Freire – Domício Gondim
– Milton Cabral – Paulo Guerra – Wilson Campos –
Teotônio Vilela – Leandro Maciel – Ruy Santos –
Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto –
Milton Campos – Carvalho Pinto – Orlando Zancaner
– Emival Caiado – Osires Teixeira – Filinto Müller –
Antônio Carlos – Celso Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Sr. Senador Danton Jobim enviou à Mesa discurso
para ser publicado, na forma do art. 227 do
Regimento Interno. S. Ex.ª será atendido.
DISCURSO ENVIADO A MESA PELO SR.
SENADOR DANTON JOBIM
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao tentar
uma análise rápida do projeto de reforma do ensino,
que nos foi enviado pelo Executivo, não nos
inspira meramente espírito de oposição. Somos
dos que julgam – e algumas vêzes o temos
afirmado
desta
tribuna
–
que
certos
problemas devem ser colocados acima das
divergências
partidárias.
Por
isso
não
negamos aplausos ao notável pronunciamento
feito, recentemente, neste plenário pelo nosso

eminente colega da ARENA, o Senador João
Calmon, sôbre questões vitais no campo da
educação.
Há no seio da Maioria respeitáveis figuras
ligadas ao ensino, por terem ocupado a pasta da
Educação, como os Senadores Gustavo Capanema
e Tarso Dutra, para não falar em outros que se
notabilizaram pelo conhecimento da nossa
problemática educacional. Nossos votos são para
que suas vozes se ergam, nesta hora, acima dos
compromissos partidários, para a análise do projeto,
projeto ao qual seria impatriótico, da parte do
Governo, emprestar qualquer sentido estreitamente
político, na acepção vulgar da expressão.
Esta é a hora oportuna para que o Congresso
reivindique o seu direito; mais que isso, invoque o
seu dever de colaborar na edificação de um Brasil
mais ajustado a suas realidades, apto a formular e
realizar uma política de desenvolvimento que nos
leve, com passo seguro, à consecução dos grandes
objetivos nacionais definidos pelo primeiro governo
da Revolução. Para que o Parlamento Nacional
deixe de ser o grande ausente na realização dessa
tarefa, é preciso que não considere apenas de seu
dever emprestar a chancela parlamentar a tudo que
para aqui venha a ser enviado pelo Executivo.
Tenho a impressão de que o Sr. Presidente da
República será o primeiro a aplaudir uma atitude
independente de sua maioria no Congresso ante a
pretendida reforma do ensino. Porque haveríamos de
crer, Srs. Senadores, que a Revolução mantém o
Congresso aberto e, ao mesmo tempo, o utiliza como
a um robot, controlado a distância, incapaz de um
gesto que não seja inspirado pelas equipes
montadas pelo Executivo?
A Oposição não pode deixar de fazer
reparos
à
reforma
ora
em
exame
e
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deve-se compreender que compete ao MDB, no
cumprimento de missão, por assim dizer, funcional,
levantar o catálogo de deficiências ou de erros
porventura existentes nos projetos governamentais que
por aqui transitam. Quanto à Maioria, cremos que é de
seu dever emendar tais desacertos e falhas, pois, se o
Govêrno remete projetos como êste ao Congresso, o
plausível é que deseje um exame honesto da matéria,
visando ao aprimoramento das leis em elaboração.
Asseguram, já, educadores consumados que
tudo o que de bom e positivo se encontra no projeto
pode ser alcançado através da atual Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, cuja flexibilidade
permite, pela competência normativa dos Conselhos
Federal e Estaduais de Educação, que a dinâmica da
evolução educacional se efetive como instrumento
de propulsão e aperfeiçoamento do progresso do
País, tendo presentes as peculiaridades resultantes
da disparidade de fatores culturais e de recursos
financeiros de nossas regiões sócio-econômicas e de
nossas classes sociais.
Não há necessidade de reformulação legal.
Tendo em vista o que dêle se pretende, o projeto é
dispensável.
A simples mudança de nomenclatura não
criará o ensino fundamental; melhor seria manter-se
o rumo traçado pelas Conferências Nacionais de
Educação, no sentido da articulação entre os níveis
primário e médio.
Experiências visando à extensão da
escolarização primária revelaram-se de parco
rendimento na Guanabara (níveis 7 e 8 das escolas
primárias) e de nenhuma repercussão no Estado do
Rio, com a implantação cautelosa e ineficaz da 6ª
série primária, correspondente ao 1º ano ginasial.
Custa a crer se pretenda concretizar
a
matrícula
obrigatória
no
ensino

fundamental de oito anos, quando é do
conhecimento geral que nem de longe conseguimos
matricular e manter na escola, por quatro ou cinco
anos, tôdas as crianças em idade escolar.
Vejamos um exemplo:
Tivemos em mãos, há dias, expressivos dados
referente à situação, nesse particular, no Estado do
Rio. A rêde oficial matriculou 2/3 da população
escolarizável de nível elementar. Dêsses 2/3, com
carga horária reduzidíssima, dado o regime de três
turnos, metade freqüentou a 1º série e o restante se
distribuiu pelas demais séries, o que evidencia forte
evasão escolar.
Para a implantação do ensino fundamental terse-á de triplicar a rêde escolar existente nas áreas
melhor
servidas,
além
de
aumentar,
consideràvelmente, o número de professôres, dandolhes antes, através de cursos de treinamento,
capacitação profissional.
Dissemos que a reforma, como está, é
desnecessária, pois há remédios, na Lei de
Diretrizes e Bases, de 1964, para todos os males
que o Projeto nº 9 procura corrigir. É. uma lei notável,
eminentemente elástica, aberta a tôdas as variações,
opções e experiências.
Bastaria o Conselho Federal de Educação
rever alguns dos seus pareceres normativos para se
introduzir na escola brasileira as inovações, isto é, ou
supostas
inovações
contidas
no
projeto
encaminhado ao Congresso Nacional.
Não
compreendemos
que
se
queira
revogar nomenclaturas tradicionais, de. uso
corrente aqui e em outros países, tais como
"Curso Primário, Curso Ginasial". Se o que se
deseja é abolir o hiato que existe, ainda,
entre um curso e outro, que seja abolido o
óbice,
a
barreira,
o
exame
de
admis-
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são, desde que "comprovada satisfatória educação
primária", como pede o art. 36 da lei atual. Já há
parecer, aliás, do Conselho Federal de Educação
neste sentido.
O que nenhuma lei poderá pressupor é que
essa condição da "satisfatória educação primária"
exista como regra no Brasil. O contrário é que é a
realidade. Realidade angustiosa e gritante! Revela o
Professor Henrique Simonsen, Presidente do
MOBRAL, que setenta por cento das escolas
primárias existentes no Brasil se resumem numa
única sala e que mais de quarenta por cento do
professorado não dispõe de preparo adequado. Os
índices de evasão escolar, reprovação e repetência
continuam altíssimos.
Pretendendo ser liberal, a reforma proposta se
faz sumamente drástica ao querer medir por faixas
etárias a capacidade intelectual dos jovens que se
submetam aos "exames de madureza".
O art. 99 da lei vigente permite aos maiores de
16 anos a obtenção do certificado de conclusão do
curso ginasial e aos maiores de 19 anos, o
certificado de conclusão do curso colegial. O projeto,
no art. 25, § 1º, eleva estas idades para 18 e 22 anos
respectivamente. E, no entanto, permite que o aluno
termine o 2º grau em apenas dois anos. Um aluno
bem dotado conseguirá terminar o curso aos
dezesseis anos de idade.
Há uma grande incoerência nesta distinção.
Quem pode querer medir por parâmetros aritméticos
a inteligência humana?
E a educação pré-primária? Há quase nada
a respeito no projeto, num parágrafo do art. 18,
quando, a esta altura do século XX, a
socialização da criança se processa em

idade bem mais baixa do que antes da existência
dos atuais meios de comunicação e sua expansão
estonteante.
Senhores
Senadores,
houve
quem
comparasse o projeto a um "corpo sem cabeça". Um
educador ilustre, Dom Lourenço de Almeida Prado,
Reitor do Colégio São Bento, assim o conceituou em
entrevista ao Jornal do Brasil:
"O fato de se pretender reformular a quase
totalidade dos artigos da Lei de Diretrizes e Bases,
excluindo apenas os 16 ou 17 artigos iniciais que
definem a filosofia da educação, torna o projeto um
corpo sem cabeça. É, ao mesmo tempo, ousado
demais nas indicações regulamentares e tímido na
definição dos princípios" – observou o Reitor do
Colégio de S. Bento.
Afirmou Dom Lourenço de Almeida Prado que,
na sua opinião, mudar as normas externas pode ser
conveniente, mais é dispensável.
Aliás, acrescenta – nem sei até se seria
conveniente. Ninguém contesta que a educação da
criatura humana, no período que vai dos 7 aos 14 ou
15 anos, deve ser reunida num tronco comum
homogêneo, progressivo, sem ruptura na sua
continuidade. Isso se impõe por motivos
educacionais, pedagógicos, didáticos e sociais. Tudo
isso é verdade e com isso se preocupa, com razão, o
nôvo projeto.
Mas, para a formação dêsse tronco comum, o
essencial não é a estruturação externa, a disposição
ordenada das séries, e sim a harmonia interna do
conteúdo, dos planos e desenvolvimento dos
programas e do ensino.
Acredito, mesmo, que o nôvo projeto teria feito
melhor se conservasse, para isso, o Curso Fundamental
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em oito ou nove anos, dividido em primário e ginásio.
Qual a vantagem de suprimir os nomes tradicionais
com os quais estamos acostumados e que nos
ajudam a significar a diferença que, apesar de tudo,
vai entre uma criança de oito anos e o adolescente
de 14?
O indispensável, o essencial, era articular e
entrosar por dentro. O essencial era acabar com as
rupturas e os reinícios. O essencial era não
considerar o garoto do 1º ginasial como alguém que
começa, como alguém que nasceu naquele dia. O
essencial era diminuir a idéia de ciclo e tornar mais
segura a idéia de linha evolutiva do progresso
homogêneo.
Não era necessário reformular a lei, mas
reformular os pareceres do Conselho Federal de
Educação: bastava que o Conselho não obrigasse o
garoto do 1º ano ginasial a retomar a História por
Pedro Álvares Cabral e a Geografia pela sua casa ou
sua vila.
Nisso está a sabedoria da Lei de Diretrizes e
Bases, que tem em seu conteúdo virtualidades e
flexibilidade, permitindo, graças a um órgão como o
Conselho de Educação e sua competência
normativa, que o processo dinâmico da evolução
educacional se efetive, sem recurso, a reformulações
legais.
Quanto à capacitação da escola média para a
habilitação profissional, pensa o insigne educador
que a nova lei "não é mais ampla em perspectivas e
promessas que a atual Lei de Diretrizes e Bases".
Sr. Presidente, as confusões reinantes e as
lides existentes entre Conselhos de Educação e
Secretarias de Educação crescerão muito com o
vazio das definições da Reforma. Quando fala em
Planejamento e Plano Estadual não define as áreas
de

atribuições. O trabalho apresentado pelo Conselho
Federal e pelos Conselhos Estaduais de Educação,
na reunião da Guanabara, definia essas áreas. O
projeto cortou essas definições. O que não ficar claro
será invadido pelo Poder Executivo nos Estados,
com tôda a gama de influências eleitoreiras.
Planejamento, mesmo do Sistema de Ensino, deve
ficar com o colegiado, afastado dessas perigosas
influências.
A verdade é que poucos serão os Estados,
Municípios e Escolas que conseguirão aplicar essa
Lei. A Nação, dividida em zonas ricas, pobres e
paupérrimas, como a mostrar vários brasis, verá
crescer essas diferenças, com alguns Estados,
Municípios e Escolas aplicando, mal e mal, a
reforma, e os demais Estados, Municípios e Escolas
ainda usando os velhos processos de ensino.
Em aparte ao discurso de estréia aqui
pronunciado pelo nosso colega João Calmon, o
nobre Senador Waldemar Alcântara deixou entrever
essa aflitiva realidade, que nenhuma lei, como essa
que nos é proposta, pode negligenciar. Advertiu Sua
Excelência, na sua oportuna intervenção, que a
situação do Nordeste, no que toca ao problema
educacional, "carece de ser tratada com cuidado
todo especial, porque a nossa problemática oferece
características muito específicas, diferentes das de
outras regiões do País e que com elas não se ajusta
numa disciplina que pudesse ser geral".
E, agora, uma pergunta que se impõe:
Onde está, na reforma, o Professor? Como
vive e de que vive o Professor, que, na prática, é
quem vai implantar a reforma, viver a reforma? O
Capítulo V do projeto, intitulado "Dos Professôres e
especialistas", en-
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cara o mestre como entidade abstrata, desvinculado
da dura realidade que o cerca. E é só.
A esta altura quero recorrer ao depoimento de
um outro nobre colega da ARENA, o Senador
Benedito Ferreira, igualmente em aparte ao Senador
João Calmon. Falou o ilustre representante de Goiás
do abandono do magistério, para afirmar: "A má
remuneração que estamos oferecendo às nossas
professôras está fazendo com que o dinheiro público
consumido na formação dessas especialistas se
torne inócuo: à professôra primária no Brasil só é
permitido o exercício da profissão até contrair o
matrimônio, porque, em verdade, o que ela recebe
como professôra não dá para pagar uma doméstica
e para sua manutenção como parte integrante da
família."
Medidas
largamente
anunciadas
pelo
Govêrno fixaram o salário-mínimo, nas capitais,
em 120 por cento do salário-mínimo da região
para as professôras e no interior em 100 por
cento, recebendo as não-formadas, no mínimo,
80 por cento. E aí voltamos a forragear na ampla
seara do honrado Senador João Calmon, ou melhor,
da rica sementeira de seu brilhante discurso
inaugural:
"...em várias áreas do País há professôras que
ainda ganham 4 ou 50 cruzeiros por mês. Quando fiz
esta afirmação, falando em Santa Maria da Bôca do
Monte, o General Oscar Barroso, Comandante da
Guarnição Militar, pediu-me um aparte para declarar
que, no Estado do Piauí, quando êle comandava
uma das unidades do Exército, as professôras
primárias, em alguns Municípios, ganhavam apenas
10 cruzeiros por mês."
Perguntamos
agora,
Srs.
Senadores,
se é com êsse magistério que podemos
contar
para
integrar,
em
to-

dos os recantos do País, a escola primária na escola
média?
Reconheçamos que os últimos governos
consideram altamente prioritária a solução do
problema da educação. O que se discute é se
soluções como esta são certas ou exeqüíveis, se não
estamos perdendo tempo adotando soluções que
ficarão como tantas outras no papel? Não estaremos
com essa atitude no campo ultra-prioritário da
educação, retardando ou comprometendo a vitória
definitiva na batalha do desenvolvimento?
Sr. Presidente, as críticas da Oposição nesse
terreno não visam a semear pessimismo. Pelo
contrário, o que desejamos é apontar ao Presidente
Emílio Garrastazu Médici e ao seu Ministro da
Educação, o ilustre Senador Jarbas Passarinho, os
aspectos negativos do projeto de reforma que nos foi
remetido.
Esperemos que ainda haja tempo para que .o
nosso nobre colega, investido do comando de um
dos setores mais difíceis do Govêrno, examine
detidamente .o projeto de reforma, já agora à luz das
observações surgidas no Congresso e na Imprensa,
a fim de escoimá-lo dos erros e incongruências que
certamente nêle se contêm.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Esgotada a hora do Expediente. Passa-se à:
ORDEM DO DIA
O Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1971,
constante do item 5 da Ordem do Dia, teve sua
discussão encerrada na Sessão do dia 9 do corrente,
tendo voltado às Comissões competentes, em
virtude de recebimento de emenda.
Foi,
entretanto,
por
um
equívoco,
incluído na Ordem do Dia de hoje, em

– 489 –
fase de discussão, quando está em fase de votação.
Nos têrmos do disposto no Regimento Interno,
deveria figurar como item 1 da pauta. Daí esta
Presidência inverter a Ordem do Dia, para submetêlo ao Plenário em primeiro lugar. (Pausa.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 20, de 1971, de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que altera a redação do art.
369 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943; tendo:
PARECERES, sob nos 195, 196, 223 e 224, de
1971 (sôbre o projeto e a emenda), das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade;
– de Legislação Social, favorável (incluído em
Ordem do Dia nos têrmos do parágrafo único do art.
310 do Regimento Interno).
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1º -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 133, DE 1971
Requeiro, nos têrmos do art. 281 do
Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 1, de
minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da
Câmara nº 20, de 1971, que altera a redação do art.
369 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1971. –
Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em conseqüência da aprovação do requerimento, o
projeto será submetido à votação sem a emenda de
Plenário.

Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 20, DE 1971
(Nº 57-B/71, na Casa de origem)
DE INICIATIVA
REPÚBLICA

DO

PRESIDENTE

DA

Altera a redação do art. 369 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 369 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 369 – A tripulação de navio ou
embarcação nacional será constituída, pelo menos,
de dois terços de brasileiros natos.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não
se aplica aos navios nacionais de pesca, sujeitos a
legislação específica."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 121, de 1971, de autoria do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado, do discurso pronunciado
pelo
Professor
Nelson
Sampaio,
na
solenidade de posse na Academia Baiana
de Letras, sucedendo o Senador Aloysio de
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Carvalho Filho, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 225, de 1971,
da Comissão:
– Diretora.
Em votação o requerimento.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Lourival Baptista,
para encaminhar a votação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (para
encaminhar a votação.): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em dias da semana passada encaminhei
à Mesa, para publicação nos Anais do Senado da
República, um exemplar do Discurso de Posse do
nôvo imortal da Academia Baiana de Letras,
Acadêmico Nelson Sampaio, Professor da Faculdade
de Direito da Universidade Federal da Bahia e
Conselheiro do Conselho Estadual de Cultura
daquele Estado.
O Catedrático de "Teoria Geral do Estado" na
Universidade baiana, ocupa agora, na Academia da
Bahia, a Cadeira que pertencera ao inolvidável
Aloysio de Carvalho Filho, seu antigo mestre e,
depois, seu Colega de magistério naquela tradicional
Faculdade brasileira.
Pela elevação dos conceitos expendidos, pelo
retrato moral e intelectual de Aloysio de Carvalho
Filho, e pela elegância de estilo literário, merece êste
discurso ser perpetuado nos Anais do Senado, e
esta é a razão de ser do Requerimento cuja votação
ora estou encaminhando, com a solidariedade
conjunta, de modo especial, dos eminentes
Senadores da Bahia, Heitor Dias, Antônio Fernandes
e Ruy Santos, e que contou, pelo mesmo sentido de
julgamento, com o honroso apoio de outros
eminentes Companheiros desta Casa.
Reconheço, num ato de justiça, o
alto valor do Senador Aloysio de Car-

valho Filho, renomado Professor da cadeira
de "Direito Penal", cuja morte abriu vaga,
não apenas na Academia Baiana de Letras,
mas, igualmente, na Universidade Federal e no
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, no Instituto
dos Advogados e no Rotary Club, na Associação
Baiana de Imprensa e no Instituto Genealógico da
Bahia.
Acadêmico da Terra de Teixeira de
Freitas
e
Ruy
Barbosa,
era
também
sócio-correspondente
das
Academias
de
Letras do Amazonas, da Guanabara e de São
Paulo.
No Senado Federal, onde exerceu o
seu primeiro mandato de Senador pela Bahia, de
1946 a 1955, onde teve assento, depois, como
Suplente do falecido Octávio Mangabeira, e para
onde veio a ser eleito em 1966, Aloysio de Carvalho
Filho soube sempre honrar o mandato popular,
servindo, ao mesmo tempo, ao seu Estado Natal e
ao Brasil.
Conheci de perto Aloysio de Carvalho Filho, de
cuja amizade privei e de cujo patriotismo posso dar
testemunho.
Em Sergipe, quando estive à frente do
Govêrno do Estado, após o seu falecimento,
perpetuei a sua memória, dando ao Centro de
Supervisão, que foi construído na Cidade de
Japaratuba, o nome de Professor Aloysio de
Carvalho Filho.
Grande brasileiro e grande Senador,
justo é que o Senado lhe tribute esta
homenagem póstuma, mandando inserir nos
Anais o discurso com que o Acadêmico Professor
Nelson Sampaio lhe traça o perfil literário e faz o
elogio do homem público. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Peço a
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Antônio Fernandes,
para encaminhar a votação.
O
SR.
ANTÔNIO
FERNANDES
(para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
requerimento, ora em votação, de autoria do nobre
Senador Lourival Baptista, se prende à transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso
pronunciado pelo Professor Nelson Sampaio, na
solenidade de posse na Academia Baiana de Letras,
sucedendo o nosso ex-colega Senador Aloysio de
Carvalho Filho.
Nesse discurso de posse da cadeira nº 7, –
"cujo relêvo é de uma elevada cátedra, pois, são de
professôres todos os nomes a ela ligados, desde o
patrono até o último ocupante" – o Professor Nelson
Sampaio, ao fazer a biografia de Aloysio de Carvalho
Filho, confessa que do seu convívio ficou a mais
grata experiência presente nos seus sucessivos
caminhos.
Encontrou-o primeiro como seu professor de
Literatura em 1932, no "Curso Anexo", espécie de
pré-vestibular, ministrado pela Faculdade de Direito
da Bahia.
"Calouro" na Faculdade, tornou-se seu aluno
de Introdução à Ciência do Direito, para, em seguida,
tê-lo durante dois anos, como seu mestre de Direito
Penal.
Em 1933, quando o Professor Aloysio de
Carvalho se elege à Segunda Assembléia
Constituinte Republicana, coube ao aluno Nelson
Sampaio, saudá-lo em nome dos colegas de série.
Em 1937, na hora da formatura, se um foi o
orador da turma o outro foi o seu paraninfo.
Depois
de
converter-se
em
seu
colega
de
Congregação,
mais
tarde
se
reencontram
como
membros
do
Tribu-

nal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção da Bahia.
Afirma o Prof. Nelson Sampaio que, durante
quatro décadas, da adolescência à maturidade, o
tempo foi aprofundando entre os dois as raízes de
uma amizade tão inestimável para êle a ponto de
reconhecer haver perdido, com sua morte, seu maior
interlocutor.
E ressaltando a sua personalidade afirma que
desde cedo, "antes mesmo de alcançar a
maturidade, Aloysio de Carvalho Filho, atingiu uma
altitude tão respeitável que paira acima das
pequenas rivalidades partidárias".
Medido de gestos e de expansões, sabendo
mais sorrir, do que rir, era um sensitivo, de fácil
susceptibilidade, seletivo e ciumento nas amizades,
que se abroquelava da hostilidade, real ou suposta,
do ambiente com uma atitude esquiva, que a idade,
de certo modo, foi acentuando. Fino nas maneiras e
extremamente polido no trato, dava a impressão de
distante e frio.
Mas se algo lhe falava à afetividade, o
semblante austero se iluminava com um largo
sorriso, que parecia mais escancarado ainda em
virtude de um leve prognatismo que êle punha à
mostra as gengivas. Em tais momentos, dir-se-ia que
nos dava uma visão de seu próprio íntimo.
O comum, entretanto, era o sorriso discreto
com que anotava para si mesmo uma observação,
ou sublinhava uma frase de humor ou ironia.
Com todos êsses traços só de longe porém êle
se afigurava pouco acessível. Quem dêle se
aproximava recebia logo um atencioso acolhimento
e, se era capaz de inspirar-lhe confiança, lhe
conquistava a estima.
Enumera o Prof. Nelson Sampaio o rol de
instituições que foram honradas em contar nos seus
quadros com uma personalidade que, "além do alto
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porte, apresentava uma riqueza de qualidades
espirituais, capazes de serem aproveitadas nas
letras, no jornalismo, na oratória, na advocacia, no
ensino e na política".
Nas letras, Aloysio de Carvalho Filho
desabrocha sua inteligência muito cedo, pois aos 7
anos de idade, surpreende a família com um
discurso escrito e lido por êle para saudar o natalício
de um tio.
No jornalismo também se confirmou a sua
precocidade, quando aos nove anos, começou a
fazer uma gazetinha manuscrita, que apesar do
nome, O Domingo, era de edição quinzenal.
Na história do jornalismo deve ter sido um dos
redatores mais jovens.
Em 1925, José Rabello, referia-se a Aloysio de
Carvalho Filho, como "afirmando-se já uma
promessa de triunfo".
Àquela época, seu bom gôsto literário já
estava alicerçado nas infatigáveis leituras de grandes
mestres, e o "homem de letras continuaria nêle por
tôda a vida, harmonizando-se com os outros
misteres
e
acrescendo-lhes
o
brilho
do
desempenho".
Em 1926, aos 25 anos de idade, conquistou a
livre docência de Direito Penal em concurso
brilhante. Em 1930, em outro concurso ainda mais
brilhante atingia a cátedra aos 28 anos.
De 1939 a 1945 foi diretor da Faculdade, eleito
quatro vêzes por unanimidade de votos dos seus
pares.
Espírito público sem vocação política é a
impressão que mais se ajustava ao seu
temperamento e à sua personalidade.
Os Anais do Senado confirmam essa
impressão pela sua atuação parlamentar onde
prestou relevantes serviços à tradição do nosso
Parlamento enriquecendo a vida pública brasileira
com atos positivos.

Senhores Senadores, concluindo reproduzo
aqui as palavras do Prof. Nelson Sampaio, ao
suceder na Academia Baiana de Letras o exSenador
Aloysio
de
Carvalho
Filho:
parlamentarmente, um britânico; moralmente, um
padrão de dignidade.
Sr.
Presidente,
a
aprovação
dêste
requerimento é mais uma homenagem que
solicitamos ao Senado à memória do homem de
letras, do Professor e do Parlamentar Aloysio de
Carvalho Filho. (Muito bem!)
O SR. HEITOR DIAS: – Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o nobre
Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.): –
Senhor Presidente, Srs. Senadores, não vou fazer
aqui o panegírico do saudoso Senador Aloysio de
Carvalho Filho; outras vozes já precederam às
minhas. Nesta Casa ainda perduram os ecos dos
seus pronunciamentos. Foi êle, sem dúvida, figura
invulgar de cidadão, de intelectual, de homem
público.
Disse, faz pouco tempo, ao eminente
Senador Lourival Baptista, que me sentiria
suspeito para pedir a transcrição, nos Anais
desta Casa, do discurso pronunciado pelo
talentoso jurista Prof. Nelson Sampaio, quando
da assunção, na Academia de Letras da Bahia,
de cadeira que, por tantos anos, ocupara o
saudoso Aloysio de Carvalho Filho. Gostaria
que a iniciativa partisse de outro Estado,
porque,
assim,
o
julgamento
se
tornaria
absolutamente insuspeito. E foi por isso
que o eminente Senador Lourival Baptista
nos honrou com a iniciativa que, neste momento,
vamos concretizar com a aprovação da transcrição

– 493 –
do discurso pronunciado pelo Prof. Nelson Sampaio
na Academia de Letras da Bahia.
O discurso é, sem dúvida, peça da mais
alta importância, não apenas pelo estilo
escorreito,
próprio
de
um
homem
que
pretende ocupar uma cadeira naquele sodalício,
mas também pela série de conceitos que emitiu
o nôvo acadêmico a respeito da personalidade
do saudoso Professor. Ali, está o seu perfil,
inteiriço, como inteiriça foi tôda a sua vida e tôda a
sua ação de homem público e de mestre
consagrado.
Devo dizer a esta Casa, aos que não
o conhecem, que o professor Nelson Sampaio
é, sem favor, uma das grandes figuras da inteligência
baiana.
Professor
emérito,
político,
com
representação na Assembléia Legislativa do
Estado por mais de uma legislatura e onde sempre
se projetou pelo seu talento, pela sua cultura e
pelo seu alto espírito público, tem, na Faculdade
de Direito, assento numa cátedra que conquistou
por concurso. Tão importante tem sido a sua
atuação como Professor que conquistou a confiança
– e, mais do que isto, a estima e admiração – de
todos os alunos da velha Faculdade de Direito da
Bahia.
Por isto, Sr. Presidente, é que as palavras do
grande orador, naquela noite, na Academia de Letras
da Bahia, ganham maior relêvo e maior sentido.
Quero terminar minhas palavras, fazendo
sentir, Sr. Presidente, que ainda uma vez se
confirma aquêle conceito expresso nos versos de um
grande poeta baiano, que vem dar maior sentido e
mais valor ainda às grandes fôrças espirituais. É que
"tudo passa neste mundo; tudo é efêmero; tudo é
passageiro". "Só não morre", como disse o poeta, "a
virtude e a inteligência".

É por isso que Aloysio de Carvalho ainda é
relembrado; é por isso que Nelson Sampaio teve
ainda ensejo e inspiração para falar na Academia de
Letras da Bahia. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra, o Sr. Senador Ruy Carneiro, para
encaminhar a votação.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente,
para encaminhar à votação de um requerimento que
esta Casa, estou certo, votará unânimemente e com
uma emoção especial, porque o Senado vai, nesta
tarde, render homenagem a uma das suas grandes
figuras, que foi o Senador Aloysio de Carvalho,
representante da Bahia.
O Senador pelo Estado de Sergipe, Lourival
Baptista, teve a iniciativa feliz de pedir a transcrição,
nos Anais da Casa, do discurso que o Professor
Nelson Sampaio pronunciou na Academia de Letras
da Bahia, sôbre a figura admirável de Aloysio de
Carvalho Filho.
Sr. Presidente, é a primeira oportunidade que
tenho de assistir, no Senado, a uma homenagem
àquele saudoso e eminente baiano, porque sempre
estive ausente do Plenário quando se reverenciou a
memória daquele preclaro parlamentar cujo
prematuro passamento constituiu perda irreparável
ao Senado da República.
Sempre estivemos em campos opostos,
polìticamente, mas apesar disso, e de ser êle um
homem muito austero e possuir temperamento pouco
expansivo, tinha, no entanto, um excelente coração
que, aliado à sua formação moral, permitiam aos
seus semelhantes, seus colegas e seus amigos, dêle
se aproximarem com absoluta confiança. E quando
os acolhia, o fazia com sinceridade, os acolhia com
bondade, naquele seu feitio todo especial de homem
de grande categoria.
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Foi sempre, no Senado, um tenaz fiscalizador
dos trabalhos do Plenário, e com o Regimento
Interno
permanentemente
em
dia.
Às
vezes contrariava os seus próprios correligionários
e colegas a êle mais chegados, a fim de
que o Regimento da Casa fôsse rigorosamente
cumprido.
Sr. Presidente, os ilustres representantes do
meu Partido, aqui ao meu lado, autorizam-me a falar,
também, em nome do MDB.
Estava falando, nesta homenagem, sôbre o
saudoso e eminente Senador Aloysio de Carvalho
Filho, apenas em meu nome e em nome da Paraíba,
que represento nesta Casa. Mas já agora o faço,
com muita honra para mim, por delegação do Partido
a que estou filiado.
Sr. Presidente, vamos votar o requerimento do
Senador sergipano, Sr. Lourival Baptista, certos de
que rendemos homenagem a uma das maiores
figuras desta República, que foi o Senador Aloysio
de Carvalho Filho. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação o requerimento. Para encaminhar a
votação, tem a palavra o Sr. Senador Benjamim
Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, serei breve; apenas quero prestar a
minha sincera e sentida homenagem àquele grande
baiano que honrou o Congresso, honrou a Bahia e
honrou o Brasil com a sua inteligência, com a sua
cultura e com a sua dignidade, como bem acentou o
nosso querido companheiro Senador Ruy Carneiro.
Quando
fui
eleito
Deputado
pela
Guanabara
à
Constituinte
de
1946,
tive
oportunidade de encontrar o jovem Senador
Aloysio de Carvalho que, com muita freqüência,
intervinha nos debates. E quando subia à tribuna

para falar sôbre matérias diversas, principalmente
sôbre Direito Penitenciário, matéria em que êle
extravasou a sua inteligência e a todos nós
encantou, tôdas as vêzes em que êle subia à tribuna,
Sr. Presidente, era um acontecimento que polarizava
a atenção da Assembléia Nacional Constituinte.
Depois, as duas Casas se separaram. Êle,
veio para o Senado, onde, pôr diversas vêzes, tive
oportunidade de o ouvir, sempre admirando a sua
eloqüência, o seu preparo, a firmeza da sua palavra
encantadora.
O Senador Vespasiano Martins, que
representava Mato Grosso, de certa feita, me disse:
"Para mim é uma alegria, uma alegria, para o meu
coração ouvir êste Senador."
Êste, o testemunho que queria dar nesta hora.
Sr. Presidente, em 1967, em janeiro, subi à tribuna
para deixar a Câmara dos Deputados e, bem perto
de mim, estava o Senador Aloysio de Carvalho, me
ouvindo atentamente. Quando desci da tribuna,
abraçou-me, saiu comigo, dando-me o beneplácito
de sua solidariedade, estimulando-me, dizendo que
eu ia fazer, apenas, uma interrupção, que com êle
acontecera a mesma coisa e que tivesse fé, porque
um dia estaria de ruivo neste Congresso. Isto
aconteceu.
Por isso, Sr. Presidente, aquêle homem,
grande Parlamentar, ficou no meu espírito e no meu
coração. Que me ilumine, que ilumine êste modesto
Representante da Guanabara, para que eu possa
corresponder à confiança daquele povo do Estado,
que tenho a honra de representar. É em nome do
meu Estado que trago aqui a expressão da minha
saudade, da minha admiração, do meu respeito pelo
grande brasileiro que nesta hora estamos
homenageando, o brilhante político com que a Bahia
nos brindou e que tanto soube dignificar esta Casa, a
Bahia e o Brasil. (Muito bem!)
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O SR. VASCONCELOS TORRES: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador.
O SR. VASCONCELOS TORRES (para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.): –
Senhor Presidente, as grandes figuras do
Parlamento serão sempre exaltadas e, no caso do
Professor Aloysio de Carvalho Filho, tudo o que se
disse e o que venha a dizer ainda será pouco para
dar a dimensão do seu valor, da sua capacidade de
trabalho.
Tive a honra de conviver com êle. Tinha um
temperamento muito especial – introspectivo e,
paradoxalmente, ao mesmo tempo com rara
capacidade de comunicação. Seus exemplos aí
estão.
O Senado, aliás, no meu modo de entender,
tem uma dívida para com homens que o
dignificaram. Todos lembram; recentemente a
Diretoria do Arquivo fêz um trabalho, uma
minibiografia que falava muito ràpidamente sôbre
cada Senador. Sr. Presidente, não é assim que o
Senado, como instituição, irá projetar-se na vida
política desta Pátria.
Encaminhando a votação, solidário com o
requerimento do eminente Senador Lourival Baptista,
queria sugerir a V. Ex.ª o seguinte, além da inserção
nos Anais do discurso do imortal baiano Professor
Nelson Sampaio, na solenidade de posse na
Academia Baiana de Letras, substituindo Aloysio de
Carvalho Filho.
Nós, no Senado, temos uma Gráfica fabulosa,
que
imprime
matéria
relevante.
Ainda
ontem, assistimos à bela solenidade, e aqui cabe um
elogio ao eminente Senador Petrônio Portella, que
está tirando a capacidade ociosa da Gráfica, e não
só ao eminente Senador Petrônio Portella mas à Co-

missão Diretora, ao Sr. 1º-Secretário, eminente
Senador Ney Braga, a V. Ex.ª e a todos que
compreendem a necessidade que temos de
comunicação.
O discurso pronunciado pelo Professor
Nelson Sampaio revela o que foi a figura
do parlamentar, do Professor de Direito Aloysio
de Carvalho Filho. Porque muitos, aí fora,
pensam que o Senado é composto apenas de
políticos, políticos no sentido lato da palavra, do
homem que disputa uma eleição. Mas aqui,
excetuados tipos assim da minha categoria, que são
humildes...
O SR. RUY SANTOS: – Não apoiado!
O SR. VASCONCELOS TORRES: – ...mas
que aprendem a reverenciar os valôres, os
guias morais que aqui temos, os que se foram
e os que ainda possuímos, o Senado é um
celeiro de grandes homens da vida pública dêste
País.
Pediria então a V. Ex.ª, Sr. Presidente,
que acolhesse a minha sugestão para que,
justamente neste momento em que o próprio
Serviço Gráfico vai compor o discurso daquele
que sucedeu a Aloysio de Carvalho Filho,
deixasse a matéria em separado e fizesse uma
publicação à parte, o que nós comumente
chamamos de separata, e que não fôsse enviada
apenas à Bahia, mas às escolas, às escolas de
direito, às academias de letras, às assembléias
legislativas, às câmaras municipais e às bibliotecas
dêste País.
Se tive esta idéia, Sr. Presidente, é porque só
poderia comungar com as palavras de reverência, de
emocionante reverência aqui pronunciadas pelos que
me antecederam na tribuna. Parece que há um dom
especial, na vida humana, os olhos podem fazer uma
coisa: enxergar a alma das pessoas. E eu, neste mo-
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mento, assim como o Senador Benjamin Farah, notei
que S Ex.ª não conseguiu disfarçar a sua emoção,
eu também devo alguns conselhos amigos, em
chegando aqui, ainda com a alma de Deputado
Federal, e ainda não bem ajustado ao Senado,
várias vêzes, paternalmente, ouvi as palavras
daquele prezado Colega, cuja morte sempre
prantearei.
O exemplo de dignidade parlamentar ali
estava, e êste Senado, que se impõe ao Brasil pela
exação no cumprimento dos seus deveres
regimentais e constitucionais, teve sempre em
Aloysio de Carvalho Filho um vigilante. Nós sabemos
que às vêzes uma determinada matéria podia ser
votada numa mesma sessão, mas êle – um dos
grandes especialistas do Regimento da Casa –
sempre discretamente tinha uma palavra de alerta
para a Mesa, para os colegas.
Foi o padrão de homem, foi o padrão do
parlamentar.
Sr. Presidente, em fazendo esta sugestão,
endosso as palavras dos meus prezados colegas, e
quero dizer a V. Ex.ª que um homem dessa categoria
moral enobrece a classe política, tão vilipendiada,
tão injustiçada, tão incompreendida. Mas quem teve
no Parlamento um Aloysio de Carvalho pode
desmentir as aleivosias daqueles que, sendo contra
o regime, não são contra nós, Senadores, mas são
contra a democracia. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A sugestão de V. Ex.ª está registrada e será
estudada pela Mesa.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

DISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
PROFESSOR
NELSON
SAMPAIO,
NA
SOLENIDADE DE POSSE NA ACADEMIA BAIANA
DE LETRAS, SUCEDENDO O SENADOR ALOYSIO
DE CARVALHO FILHO, QUE SE PUBLICA NOS
TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 121/71, DE
AUTORIA DO SR. LOURIVAL BAPTISTA E
OUTROS SRS. SENADORES
A Busca do Diálogo
Vossa bondade, Senhores Acadêmicos, me
escancarou as portas da Academia, e aqui estou, a
um tempo agradecido pela honra recebida e
encantado pela cordialidade dêste encontro. Pela
modéstia dos títulos que trago e pela própria
designação dêste grêmio, que deveria ser reservado
aos homens de letras puras, vacilei em atravessar os
seus umbrais. Mas, ao contemplar o semblante dos
presentes, ao rememorar a imagem dos que
ocasionalmente aqui não puderam vir e dos que
jamais poderiam vir, porquanto já se despediram
desta vida, confesso que me infundis a sensação de
estar em casa. E bem sei classificar as razões do
consenso com que me consagrastes para ser um
dos vossos: as "razões do coração". Não há um
entre vós, dos mais jovens aos mais provectos, que
eu não tenha encontrado antes pelos diferentes
caminhos do destino, nesta cidade de becos e
ladeiras, feita, talvez, para a aglomeração do casario
e o encontro dos homens, e que começa a se rasgar
em longas avenidas, talvez para dispersar os
homens.
Poderia
recensear-vos
um
a
um
numa cronologia sentimental, não fôsse o mêdo
de parecer mais vivido do que sou. Cada qual é
um velho conhecido, todos são caros amigos,
e a maior parte é formada de colegas
da
Universidade
Federal
da
Bahia,
tanto preponderam os seus professôres nos qua-
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dros acadêmicos. Para recordar-me os tempos
estudantis, conto aqui três colegas da série
dos bacharéis de 1937. Perdoai se, nesta festa,
me domina a lembrança a instituição que mais influiu
nos rumos da minha vida intelectual, a Faculdade
de Direito da Bahia. Acaba de impor-me as insígnias
da Academia um colega de turma, hoje colega
de magistério universitário, o meu querido
José Calasans. Dentro em pouco, será intérprete
de vossas boas-vindas êste brilhante Jayme
Junqueira Aires, de quem tive a ventura de ter sido
discípulo e, depois, a honra de ser companheiro de
Congregação daquela octogenária Escola Jurídica.
Por fim, venho ocupar a vaga de outro inesquecível
mestre da mesma Faculdade, depois também meu
colega de Congregação, o saudoso Aloysio de
Carvalho Filho.
Homem pouco associativo, diria mesmo
algo insulado, aqui vejo almas de tal modo
amigas, algumas até irmãs, que penetro, nesta
confraria movido pela procura espiritual que me
é mais cara, a procura do diálogo. Os indivíduos
não são, em geral, bons conhecedores de si mesmo.
Pelo contrário, são tão ignorantes de si próprios
que
Sócrates
condensou
a
essência
de
sua sabedoria no célebre lema: "conhece-te a ti
mesmo". Nem outra coisa tentam dos seus pacientes
os psicólogos práticos e os psiquiatras, tendo
havido, por isso, quem conceituasse a psicanálise
como a arte de "apresentar alguém a si mesmo".
Sabedor, pois, de que a mais perigosa
das definições é a autodefinição diria, se me
fôsse permitido ensaiar uma, que sou um solitário
amante do diálogo. Nem há nisso nenhum paradoxo,
pois só os solitários sabem amar o diálogo, como
só os prisioneiros valorizam devidamente a liberdade
e só os enfermos sabem prezar a saúde.
Os
espíritos
exuberantemente
extrovertidos
são de tal modo pródigos da palavra e vivem

tão saturados do vozerio circundante que mal podem
ouvir a própria voz e a alheia. Não lhes sobra tempo
nem paciência para o diálogo, nem se adaptam ao
seu ritmo.
Mas quem se vê jungido freqüentemente ao
solilóquio da consciência necessita da libertação
periódica do colóquio. Isso explica minha constante
caça ao diálogo nos diversos itinerários da minha
vida. Como político, busquei-o com o povo nas
campanhas e comícios eleitorais. Em mais de uma
década de parlamentar provincial, dialoguei com os
meus pares, e procurei estimular o diálogo entre
governantes e governados. Jornalistas, tento o
diálogo com o leitor. O direito mesmo não é, ao meu
ver, mais do que um processo de evitar o método de
fazer justiça com as próprias mãos substituindo-o
pelo diálogo entre as partes, sob as vistas atentas e
fiscalizadoras de um poder neutro – o juiz –,
encarregado de ditar o veredito. Mais dialogante me
vejo eu no recinto das salas de aula, porquanto a
profissão de professor tem sido a profissão mais
constante e sem interrupção de minha vida.
Meus Encontros Com
Aloysio de Carvalho Filho
Aqui venho, pois, repito para uma convivência
de diálogo – se a expressão não é redundante,
pois não se compreende autêntica convivência
sem diálogo. Dessa forma nobre de convívio
espiritual ninguém me deixou mais grata experiência
do que Aloysio de Carvalho Filho, que foi
também a figura humana mais presente nos
meus sucessivos caminhos. Encontrei-o primeiro
como meu professor de Literatura em comêço
de 1932, no "curso anexo", espécie de pré-vestibular,
ministrado pela Faculdade de Direito da
Bahia. Calouro na Faculdade, torno-me seu aluno
de Introdução à Ciência do Direito, para, em se-
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guida, tê-lo, durante dois anos, como meu mestre de
Direito Penal. Em 1933, quando êle se elege
Deputado à segunda Assembléia Constituinte
Republicana, cabe-me saudá-lo em nome dos
colegas de série, ao deixar-nos para ir desempenhar
o seu primeiro mandato parlamentar. Em 1937, na
hora da despedida da Escola, se sou o orador da
turma, é êle o nosso paraninfo. Três anos depois, a
convite seu, ministro a primeira aula na Faculdade,
substituindo o regente de Direito Constitucional.
Outros convites do mesmo punho levam-me a
ensinar, em breves substituições, Economia Política,
Direito Internacional e Direito Penal. Por algum
tempo, tenho o seu estímulo a fim de que preencha a
cadeira então vaga de Direito Penal. Por pouco
teríamos sido colegas de ensino da mesma matéria,
se não houvesse preferido fazer o concurso de
docente livre e, depois, o de catedrático para a
recém-criada disciplina de Teoria Geral do Estado.
Depois de converter-me em seu colega de
Congregação, mais tarde nos reencontramos como
membros do Tribunal de Ética da Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção da Bahia.
Nessas
quatro
décadas,
da
minha
adolescência
à
maturidade,
o
tempo
foi
aprofundando entre nós as raízes de uma amizade
tão inestimável para mim que posso declarar
haver
perdido,
com
sua
morte,
meu
maior interlocutor. Habituei-me à sua figura
invulgar e acompanhei-lhe pequenas modificações
nesse longo período. O perfil alto e magro, de
um longilíneo quase estiliriano, foi-se encorpando
com o tempo, sem torná-lo pròpriamente gordo,
mas cheio de carnes o bastante para suavizar-lhe
os traços do rosto, encompridado por um queixo
longo e fino, alvo predileto do lápis dos caricaturistas
e da língua dos adversários políticos. Mas
sòmente dos adversários da sua fase de estreante

político, porque, antes mesmo de alcançar a
maturidade, atingiu uma altitude tão respeitável
que pairou acima das pequenas rivalidades
partidárias. Medido de gestos e de expansões,
sabendo mais sorrir do que rir, era um sensitivo,
de fácil susceptibilidade, seletivo e ciumento
nas amizades, que se abroquelava da hostilidade,
real ou suposta, do ambiente com uma atitude
esquiva, que a idade, de certo modo, foi acentuando.
Fino nas maneiras extremamente polido no
trato, dava a impressão de distante e frio. Mas,
se algo lhe falava à afetividade, o semblante austero
se iluminava com um largo sorriso, que parecia
mais escancarado ainda em virtude de um
leve prognatismo que lhe punha à mostra as
gengivas. Em tais momentos, dir-se-ia que nos
dava uma visão do seu próprio íntimo. O
comum, entretanto, era o sorriso discreto com
que anotava para si mesmo uma observação,
ou sublinhava uma frase de humor ou ironia –
humor e ironia que eram outras tantas marcas
do seu espírito, cultivadas pelo quotidiano magistério
paterno, a ponto de parecer uma herança de família.
Com todos êsses traços só de longe porém
êle se afigurava pouco acessível. Quem dêle
se aproximava recebia logo um atencioso
acolhimento e, se era capaz de inspirar-lhe
confiança, lhe conquistava a estima. Então poderia
gozar do dom maior da amizade, que é o diálogo
franco, e verificar que magnífico dialogante êle era.
Digo dialogante e não causeur, que é o oposto
do
bom
interlocutor.
Se
posso
apreciar
ocasionalmente a arte do causeur, não lhe procuro o
comércio freqüente, e até estimo que não haja um
correspondente vernáculo para o têrmo. Os causeurs
desconhecem a ética e o código de polidez do
diálogo. Querem ser ouvidos, mas não ouvir. Artistas
narcísicos e dominadores da palavra, desejam au-
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ditórios a tôda hora e em tôda a parte. São os mais
incansáveis cansativos da procura do brilho, pois, da
manhã à noite, fazem de todos os lugares palco, e
de todos os desprevenidos, platéia para a sua
exibição sem entreatos. O diálogo é o contrário. Nas
palavras de um pensador francês, "o signo distintivo
do homem que dialoga é que escuta tão bem como
fala ou ainda melhor do que fala. Benefício da
presença atenta, como de uma hospitalidade
espiritual, que exclui o desejo de deslumbrar ou de
conquistar, a pretensão à soberania. O diálogo
autêntico seja o encontro de homens de boa
vontade, no qual cada um traz para o outro não só
testemunho de si mesmo mas também valôres" (1).
Todos os que conheceram Aloysio sabem
que êle não era o causeur da nossa descrição,
mas o dialogador. Em inúmeras ocasiões, por
horas a fio, recebi dêle o privilégio dessa
"hospitalidade espiritual", que é a boa conversa.
Lembro-me de que, num dêsses "dedos de prosa"
do velho gôsto baiano, me indagou se tinha
preconceito contra a Academia – fórmula bondosa
de dizer que eu já estava demorando de ingressar
em
vosso
honroso
convívio.
Respondi-lhe
que preconceito não tinha, mas também não sentia a
sofreguidão da láurea que ataca muitos, e em alguns
até assume certa forma necrófila. Sôbre o mesmo
tema, contou-me, de outra feita, saborosa anedota
passada com João Ribeiro, quando enfêrmo,
foi visitado por um dêsses sôfregos candidatos
à imortalidade. Sucedendo que o visitante lhe
pedisse o compromisso do voto para o primeiro claro
que a morte, irreverentemente, abrisse nas fileiras
dos imortais da Academia Brasileira de Letras, João

Ribeiro teria respondido prontamente: "Dou-lhe o
meu voto, até porque, dando-lhe o voto, você não
entra na minha vaga".
Recordando o episódio, sinto, na circunstância
de tê-lo ouvido dos lábios de Aloysio, o travo
dessas ironias inescrutáveis da vida. Poucos meses
antes do seu falecimento, havia eu resolvido
candidatar-me à Academia e estava tudo combinado
para que eu sucedesse ao nome também saudoso e
aureolado de Cesar de Araujo. Aloysio mostrou-me
logo a sua satisfação e aplauso. Aconteceu, porém,
que antes de inscrever-me, ocorreu o seu
desaparecimento. Dêsse modo, êle, que se
preparava para dar-me o voto, acabou dando-me a
vaga, e deixando-me esta cadeira nº 7, cujo relêvo é
o de uma elevada cátedra, pois, com a exceção de
um, são de professôres todos os nomes a ela
ligados, desde o patrono até o último ocupante. O
patrono, José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, foi
professor antes e depois de haver inspirado o
primeiro documento de nossa emancipação
econômica e política, a Carta Régia de Abertura dos
Portos
do
Brasil
às
Nações
Amigas.
Antes, conquistou, por concurso, o lugar de
substituto interino da cadeira de grego e hebraico,
no Real Colégio das Artes, de Portugal. Depois,
foi,
no
Brasil,
o
primeiro
professor
de
Economia, nomeado por D. João VI, que
criou o curso para o Visconde. O primeiro
ocupante da cadeira, Ernesto Carneiro Ribeiro,
além de haver sido um dos maiores educadores do
Brasil, teve a dupla glória de ter sido mestre de
Ruy Barbosa e de haver travado com êle a maior
polêmica filológica da língua portuguêsa. E quanto
a Aloysio, entre os seus vários títulos de grandeza,
_________________
o maior, sem dúvida, é o do mestre. Nessa dinastia
(1) Georges Gusdorf, La Palabra, Ed. Galatea Nueva magistral, o único nome estranho, o de Francisco
Vision; Buenos Aires. 1956, pág. 84.
Borges de Barros, não é uma verdadeira ex-
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ceção, se considerarmos que o magistério também
se exerce pela pesquisa, a que êle se dedicou com
entusiasmo, como vemos tanto no cargo de Diretor
do Arquivo Público do Estado como nos seus
trabalhos sôbre a história da Bahia.
Trata-se, por conseguinte, de uma cadeira
talhada na medida de Aloysio. Daí o vazio que a sua
morte continua abrindo nesta Casa, como em tantas
outras instituições que honrou. E elas foram em tão
grande número que não tenho certeza de ser
completo na enumeração: Universidade Federal da
Bahia; nosso Instituto Geográfico e Histórico; o
Instituto e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
da Bahia; Rotary Club da Bahia, de que foi um dos
fundadores; Associação Baiana de Imprensa;
Instituto Geneológico da Bahia; Centro de Estudos
Baianos; Associação Cultural Brasil-Israel, de que foi
um dos fundadores e primeiro Presidente;
Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de
Direito da Bahia, de que foi o criador, Clube Baiano
de Tênis; Liga Baiana de Desportos Terrestres, de
que foi, na juventude, Presidente. Ademais, foi sócio
honorário da Cruz Vermelha Brasileira, do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo; sócio
correspondente da Academia Amazonense de
Letras, da Academia Carioca de Letras e da
Academia Paulista de Letras; sócio benemérito da
Associação dos Empregados do Comércio da Bahia,
da Sociedade Filadélica da Bahia, e da Sociedade
dos Funcionários Aposentados Federais da Bahia.
O rol de entidades poderia desmentir
a assertiva de que Aloysio era um homem
arredio. Era o sem dúvida, e essa multiplicação
de laços associativos provinha em parte, do
esfôrço de fugir à clausura da introversão.
Mas, de outra parte, derivava do chama-

mento de algumas dessas instituições, desejosas de
contar nos seus quadros com uma personalidade
que, além do alto porte, apresentava uma riqueza de
qualidades
espirituais,
capazes
de
serem
aproveitadas nas letras, no jornalismo, na oratória,
na advocacia, no ensino e na política. A província
impõe, por êsse modo, pesado ônus social e grande
dispersão de atividade aos seus melhores vultos,
sobretudo aos que são mais rigorosos consigo
mesmos no desempenho dos compromissos
assumidos. Tal foi o caso de Aloysio, êsse exemplar
cumpridor de missões, que começou a ser
requestado por diferentes associações desde jovem,
por quanto foi muito rápida a sua ascensão social.
A Preparação do Homem de Letras
Há sete décadas, a velha Soterópolis tomava
conhecimento da existência de Aloysio, através de
um cartão branco, com os seguintes dizeres:
"Aloysio de Carvalho
e
Elisa Koch de Carvalho
participam o nascimento de seu filho Aloysio, 3
de Março de 1901
R. Dr. Pedro Autran, 5 Bahia"
Nasceu, por conseguinte, no Distrito de São
Pedro, na travessa fronteira à Igreja do Rosário. O
público deveria haver tido logo ciência do seu
nascimento através do noticiário da imprensa, pois
Aloysio era filho de um co-proprietário do Jornal de
Notícias. O pai, além de jornalista consagrado, era o
popular Lulu Parola, o mais lido humorista da Cidade
– e no gênero, dos maiores do Brasil, em todos os
tempos –, autor, há quase um decênio, da coluna
diária em versos intitulada "Cantando e Rindo",
daquele Jornal. Ninguém do mundo social baiano
devia desconhecer que surgira o primogênito do
inesgotável poeta que distraía a Cidade, cantando os
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seus folguedos tradicionais ou castigando, mas sem
mão pesada, os costumes e os poderosos, nas suas
troças sem mordacidade.
Todavia, o cartão de participação da
chegada da "cegonha", hoje muito restrito em uso
ou quase desaparecido, era uma indeclinável
obrigação social, naquela época de vínculos
comunitários mais estreitos e de família mais
vigorosa. Salvador já havia perdido o segundo
lugar na ordem das cidades mais populosas do
País. No censo do ano anterior, passara, com os
seus 205.000 habitantes, para o terceiro lugar,
tendo na frente o Rio e São Paulo. O Estado
continuava o seu declínio econômico e perdia a
proeminência política de que gozara no Império,
mantendo-se, contudo, muito cioso de sua
tradição cultural, cujo maior orgulho, naqueles
dias, se concentrava em ser o berço de
Rui Barbosa, que antes de ser "a águia de
Haia", já era considerado o maior portento do
País.
Aquêles 205.000 habitantes, entretanto, não
eram a população influente do burgo. A cidade era,
como todo o Brasil, uma estrutura aristocrática.
Serviçais
domésticos,
reduzido
operariado,
empregados do comércio, pequenos assalariados de
tôda a sorte e a baixa classe média formavam a
plebre, que constituía a esmagadora maioria daquele
total. A cidade dos patrícios, que a si mesma se
chamava "a sociedade", esta era uma tênue e
pequena camada de fazendeiros, negociantes,
industriais contados pelos dedos da mão, doutôres e
a classe média de intelectuais e funcionários
públicos graduados. Apesar de sua modesta
condição econômica, Aloysio de Carvalho, como
jornalista, era um membro da inteligentsia da
Província, pertencendo, pois, à pequena fração que
se autodenominava "a sociedade".

O primogênito do casal cresceu num lar saturado
do carinho e ternura que compõem o melhor "dengo"
baiano. Com pouco tempo, juntaram-se-lhe uma irmã,
Maria, e um irmão, Carlos. Os apelidos afetivos não
poderiam faltar numa típica família baiana. Aloysio
passou a ser chamado de Aloysinho e o Carlos, de
Carlinhos. Mas havia um apelido mais íntimo ainda para
Aloysinho, que em casa era tratado por Iô, em simetria
com o apelativo de Iá da mana Maria, êsse perene
modêlo de doçura e suavidade femininas. Com espaço
de tempo maior, nasceu Suzana, que deveria ser a
caçula, se não tivesse sido roubada à vida aos seis
anos, em 1919. Foi êsse o maior golpe de desolação
que atingiu o lar do casal. O jornalista, que arrostara com
estoicismo as dificuldades financeiras que o obrigaram a
vender o Jornal de Notícias, curvara-se ao pêso de uma
imensa tristeza. Na sua lira, partira-se a corda mais forte,
a humorística. Se, depois disso, ainda continuou
"
Cantando", só raramente apareceu "Rindo".
Antes disso, porém, Lulu Parola só colhera
motivos de felicidade na vida de família. Quanto a
Aloysinho, mostrou-se uma criança aplicada e precoce.
As notas da Escola envaideciam o pai, também
preceptor natural do menino; pois havia muito de didata
nesse humorista, didata cheio de ternura, de civismo (2)
e de bonomia. No filho que o via como pai, companheiro
e mestre, criou-se uma profunda fixação paterna, que
acompanhou Aloysinho durante toda a vida e era um
dos traços de sua personalidade mais visíveis para
quantos dêle se aproximaram.
__________________

(2) Talvez a melhor amostra do seu didatismo cívico seja o
"Cantando e Rindo nº 3.019" (êles somaram 6.708 até 26
de março de 1919), publicado no Jornal de Notícias de 6
de setembro de 1905 e em avulsos, para distribuição ao
povo, em 7 de setembro de 1918. O poema, digno de uma
antologia do gênero, tem o título "O Brasil", o traz a
dedicatória "A meus filhos".
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Com que alegria incontida não deveria o poeta
acompanhar as manifestações de precocidade do
filho! Com que irreprimível orgulho não o viu escrever
e ler, aos 7 anos, o seu primeiro discurso! O cenário
e o motivo da alocução infantil foram o ambiente de
família, onde se celebravam os fastos mais
importantes da pacata existência provinciana:
nascimentos, batizados, aniversários, noivados,
formaturas, casamentos. A tribuna foi uma cadeira,
aonde subiu o orador pirralho para saudar o natalício
do seu tio Fernando Koch – "Ti Nam" – e o da tia,
cujos aniversários, por serem próximos, se
comemoravam no mesmo dia.
Todavia, foi no jornalismo que mais se
confirmou a sua precocidade. Parecia, aliás, que o
condicionavam, desde tenra idade, para a profissão
jornalística, a julgar por curiosa fotografia tirada, mais
ou menos, aos seus três anos. De pé, segurando
uma bandeira nacional quase de sua altura, todo êle
está revestido em jornal, exceto o rosto, as mãos e
os borzeguins. Sua roupeta é o Jornal de Notícias, e
o pedestal que o sustenta é também todo coberto de
gazetas: Diário de Notícias, A Bahia e o Diário da
Bahia. Não admira, portanto, que, aos nove anos,
começasse a fazer uma gazetinha manuscrita.
Apesar
do
nome,
O
Domingo,
era
de
edição quinzenal. Vendo-o nessa faina, o pai
logo promoveu o quinzenário a uma publicação
impressa, sob a forma de pequeno tablóide
de quatro páginas. Era uma miniatura dos jornais dos
adultos o periódico infantil, com notícias políticas,
crônicas sociais, comentários variados, anúncios e
os indefectíveis versos. Seu redator-chefe, cujo
nome se estampava por completo – Aloysio de
Carvalho Filho –, tinha, assim, mais um motivo par
amiudar as visitas ao Jornal de Notícias, onde era
impresso o O Domingo. Por outro lado, êsse reda-

tor, dos mais jovens da história do jornalismo, se
acostumava ao ambiente de um jornal, desde a redação
às oficinas. Por mais de três anos, Aloysinho dividiu a
parte séria dessa fase de sua infância entre o labor de
precoce jornalista e os deveres de aluno aplicadíssimo.
Mas não se pense que não achava tempo para as
brincadeiras da idade. Além de temível jogador de bola
de gude, revelou-se excelente goleiro nas peladas que
se travavam no campinho dos Fernandes Dias, no
Corredor da Vitória já então sua residência. Seu irmão
Carlos não tem dúvidas no prognóstico de que êle seria
"um dos goleiros baianos" não fôsse a prematura miopia.
Jamais deixou, entretanto, o gôsto dos esportes,
mudando-se o craque futuroso em entusiasta torcedor,
sobretudo do futebol e regata. Os óculos, que, desde
então, passou a usar sempre, retiraram-no das canchas
futebolísticas, mas completaram a sua fisionomia de
jovem intelectualizado.
Ao que parece, êsse filho de poeta teria sido
imune à doença infanto-juvenil do verso, então epidemia
nacional. O irmão Carlos é categórico ao informar que
Aloysinho "jamais, sequer tentou versejar" (3). A
afirmativa comprova o recato do jovem até para os seus
mais íntimos, pois encontrei-lhe um soneto, não sabendo
se houve recidiva. Soneto místico, canta, sob o título de
"Aleluia", a ressurreição de Cristo, e sua dedicatória nos
dá nova manifestação do espírito de família: "À minha
avó D. Carlota de Castro Rebello Koch". Sem
originalidade no tema e claudicante na métrica, o mais
interessante nessa ten__________________

(3) Essa também era a convicção de Antônio Viana,
expressa na saudação dirigida a Aloysio ao tomar posse
de sua cadeira nesta Academia: "Noto, entretanto, não
haverdes perpertado versos, mesmo como estudando,
quando as musas foram sempre tão pródigas aos
vossos ascendentes". E além do pai, cita mais dos grandes
poetas que eram consangüíneos de Aloysio: Castro
Rebello Júnior e Adelia Josefina de Castro Fonseca.
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tativa poética dos seus 14 anos (4) é a reiterada
fixação paterna, patenteada na assinatura "Lulu
Parola Filho". Como se não lhe bastasse trazer o
nome do pai, o rapazola adotava-lhe também o
peseudônimo. Houvesse ou não recaídas de febre
poética, o certo é que o nosso sonetista
não contribuiu para o nosso "sortimento de vates",
que, segundo o mesmo Lulu Parola, "é uma
das coisas que fazem a Europa se curvar ante o
Brasil" (5). Se, na maturidade, Aloysio Filho
confessava a sua inaptidão poética, dizendo-nos que
"de todo o incapacitaram as musas para o
alcandorado mister seja pelos moldes antigos seja
pelos modernos" (6), sempre demonstrou grande
amor à poesia e aos poetas. É o que documenta a
sua Coletânea de Poetas Baianos, em que
reúne produções de mais de cem nomes
do
nosso
parnaso,
desde
Gregário
de Matos até 1951, escrevendo uma nota
biobibliográfica para cada um dêles (7).
A bisonhice poética contrasta com a destreza
jornalística, cuja melhor amostra é a crônica "O
Papai Noel dos Graúdos", escrita antes dos seus 14
anos (8). O autor imagina uma entrevista com Papai
Noel, e trava um diálogo de graça e malícia política
acêrca dos presentes que êste daria aos figurões da
época. Curioso, entretanto, é que Aloysio voltasse,
em 1917, justamente no ano de sua matrícula na
Faculdade de Direito, ao jornalismo "manuscrito".
Durante pouco mais de dois anos, escreveu o
periódico A Vitória assim chamado porque circulava,
de leitor em leitor, no Corredor da Vitória, o cenário
jamais esquecido de sua infância e adolescência.
Depois de lido, o manuscrito retornava às mãos do
seu diretor. A Revista era primorosamente
ilustrada com desenhos de Francisco Mangabeira
Albernaz, depois engenheiro civil e pintor, que teve

uma de suas telas premiada pela Escola Nacional de
Belas Artes. Nela se encontravam notícias, entrevistas,
indicações de livros novos, contos, perfis, charges,
versos (naturalmente) – Ezechias Rocha era o poeta
mais assíduo em suas páginas –, e as crônicas sociais,
que registravam as festas populares, especialmente o
carnaval, os natalícios, casamentos, noivados, namoros
e flirts. A inspiração do original periódico é claramente
"luluparoliana", conforme denuncia o seu primeiro
número: "Rir... sem magoar... Intrigar com tudo e com
todos... eis o nosso programa". Começando com quatro
laudas de papel pautado, a Revista foi engrossando
progressivamente, até contar com 72 no número 45, o
último creio eu, de março de 1919.
Numa terna página de memória quarenta anos
depois, Aloysio assim rememora o empreendimento:
"Tendências, opiniões, fantasias, primícias literárias ou
artísticas dos assim congregados pela afeição
desinteressada e simples tudo, afinal, se transmitia a um
público diminuto porém curioso, através das páginas de
um órgão manuscrito, ora semanário ora quinzenário,
conforme os vagares de quem, em boa porção, os
redigia, transpondo, por outra parte, para letra sua, a
apreciável colaboração alheia, expressa também em
interviews, a jeito do jornalismo moderno que
A Tarde inaugurara poucos antes" (9). A reminiscência
só não é bem exata na parte relativa ao atraso da
Revista, que, por vêzes, excedia de um mês. É também
_________________

(4) O soneto tem a data de 29 de março de 1915.
(5) Meu Caderno Bahia, 1918, pág. 19.
(6) Discurso de recepção a Godofredo Filho, na Academia
de Letras da Bahia, em 30 de novembro de 1959.
(7) Editora Minerva Ltd, Rio, 1951
(8) Datado de 25 de dezembro de 1914, e publicada no
Jornal de Notícias.
(9) Artigo "Mangabeira Albernaz", A Tarde, 26 de
dezembro de 1957.
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incompleta porque não nos diz que o manuscrito era
multicolorido.
Só poderemos compreender êsse singular
jornalismo se compreendermos o espírito do seu
autor e o da cidade daqueles dias. Quanto ao autor,
dir-se-ia vivendo no mundo anterior à imprensa,
curvado, com a paciência beneditina de um copista
medieval, e horas, a encher laudas e laudas de
papel, com diversas caneta que mergulhavam em
tinteiros de diferentes tintas: preta, azul, verde, roxa,
abóbora e vermelha.
Ao mesmo tempo, a revista nos mostra como
era reduzido o círculo da "alta roda", onde tôda a
gente se conhecia, dando à cidade o ar de uma
aldeia grande e cordial. Mais do que hoje, Salvador
era a capital do afrobrasileirismo, com uma diminuta
elite, muito ciosa dos seus foros de cultura
europeizada. Era a Bahia dos folguedos populares
quase intermináveis, com presépios de Natal e chãos
atapetados de fôlhas de pitanga, dos bailes de
pastores, dos ternos de Reis, da folia carnavalesca,
das festas de largo com quermesses, da animação
dos coretos, com retretas de tangos e dobrados. A
Bahia religiosa, cheirando a vela e a incenso, com
numerosas procissões, missas pomposas e sermões
intermináveis. Bahia dual dos pobres suarentos e
dos ociosos filhos-famílias e das ainda mais ociosas
senhorinhas; dos sambas de batuque e das dansas
de "gente fina", como a valsa e o maxixe de salão.
Bahia patriarcal das mulheres em quase reclusão,
não saindo a certas horas da noite, e mesmo de dia
só aparecendo nas ruas acompanhadas do marido
ou do irmão. Bahia universitária das "repúblicas"
de estudantes, em que a cidade se movimentava
para assistir aos concursos dos professôres ou
às defesas de tese dos doutorandos de Medicina.
Bahia de quando os estudantes formavam uma

homogênea classe, saída da aristocracia rural ou da
burguesia, com imunidades para as suas irreverências
sociais e rebeldias políticas, que não passavam, aliás, do
sistemático oposicionismo liberal. Terra de estudantes
alegres, de boca cheia de versos mesmo com os bolsos
vazios, e que viviam, como relembra um saudoso dêsse
passado, entre "as tardes maravilhosas da Graça, com a
torcida a mais de 1.000 à sombra, os santantônios
precários, onde não raro a festança desandava em
bordoadas e cabeças quebradas, os hediondos fins de
mês de penúria, quando os bondes assumiam, para as
nossas vasculhadas algibeiras, aparências miríficas de
veículos encantados" (10).
Bahia do lazer, em que os telefones tinham
funções menos utilitárias do que lúdicas e
românticas, a serviço do trote ou do namôro,
podendo-se ligar para a namorada e pedir que
cantasse a cantiga da moda, numa audição especial,
embora à distância. Bahia de ritmo lento de vida, em
que a côrte às bem-amadas se fazia num longo
ritual, oficiado por jovens líricos e moças
sonhadoras, postadas às janelas ou atrás das
venezianas para ver o pretendente passar a pé ou no
bonde da hora certa. Para contemplá-las de mais
perto, os flirtistas teriam de plantar-se às portas da
igreja, no horário das missas, ou dar o seu passeio
no Farol da Barra, que era o quartel-general do flirt.
Depois, o cortejador teria de rodar, rodar e rodar,
dias e mais dias, em frente à casa da eleita,
perseguido pela molecada da rua, a gritar
em uníssono "peru, peru, peru", quando não
enfrentava a sanha dos futuros cunhados, zelosos
guardiães do pundonor da família. E quando, depois
de tanta ronda, chegava a hora de "encostar",
__________________

(10) José Rabello, artigo "Gente Nova", Vanguarda, 15 de
novembro de 1925,
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muitas vêzes não conseguia mais do que um diálogo
à distância, talvez mímico ou só de olhares, com sua
Julieta debruçada na janela de um primeiro andar.
Romeu sem escada de corda, nosso enamorado não
tinha outro recurso senão endurecer o pescoço para
o alto, no famoso "gargarejo" romântico.
À primeira vista, quem encarasse o seu
aspecto monacal ou algo sonso, suporia que
Aloysinho fôsse apenas o repórter e cronista
dessas escaramuças amorosas que, geralmente,
terminavam na rendição incondicional do casamento.
Todavia, o fino psicólogo das manhas femininas, que
êle já se revelava, deveria falar de experiência
própria. Não teria sido, pois, por mera "licença"
poética que o seu contemporâneo de Faculdade, o
poeta Carlos Benjamin de Viveiros, prateada figura
dêste Cenáculo, ao traçar-lhe, em soneto, o
perfil de formatura, assim compôs o primeiro
quarteto:
"Eis o Dr. Aloysio de Carvalho Filho:
Alto, fino de corpo, elevadas e finas
Qualidades morais; esbeltez de junquilho,
Ou melhor: de caniço; e é doido por
"meninas"... (11)
Outro colega, escrevendo-lhe do Rio, dizia:
"Espero ter o prazer de ter-te muito breve por esta
terra que é a única onde se vive, gozando um pouco
a vida. A Avenida, o Cinema e o flirt são, de tôdas as
instituições nacionalizadas, os melhores sucos desta
terra..." (12). E José Rabello, referindo-se à "gente
nova", escreve: "Aloysio Filho, olhos ao alto,
cantando a castelã dos seus anseios, afirmando-se
já uma promessa de triunfo" (13).
Quando
o
Zeca
Rabello
fazia
êsse
comentário,
em
1925,
Aloysio
de Carvalho Filho já era mais do que "uma

promessa de triunfo". Era, na linguagem freqüente dos
jornais da época, um "nome festejado" no seio de sua
geração. Sua formação literária possuía sólidos
alicerces, que mergulhavam nas infatigáveis leituras de
mestres lusitanos e brasileiros, que êle próprio nos
conta. De Camões, Herculano e João de Deus –
declara – recebeu "três grandes lições para a vida, a
lição da energia, a da fé, a da simplicidade..." "Por seu
lado, melhor diríamos por sua maneira, iniciava-nos
João de Deus, com a música dos seus versos, na
linguagem clara por que se exprimem, em tôdas as
latitudes, os sentimentos mais puros do coração".
"Na adolescência, entre os problemas e as
inquietações peculiares à idade, outras foram as vias,
outros os atrativos, outros os deuses ou os demônios. O
demônio da irreligiosidade, em Junqueiro. O demônio da
dúvida, em Antero. O demônio da maledicência, em
Fialho. O demônio da paixão, em Camilo. E o demônio
de todos os demônios, Eça de Queiroz, o mais lido, o
mais querido, o mais conhecido, na intimidade da sua
vida e da sua obra, o mais conversado, como se
estivesse conosco em permanente diálogo, alguém, em
suma, de dentro de casa, a quem se dá bom dia, todos
os dias, e boa-noite, tôdas as noites" (14)
Relutou um pouco em ler Machado de
Assis, apesar de recomendação paterna, porque
o livro divisado na estante era Esaú e Jacó,
que
Aloysio
imaginava
ser
um
romance
bíblico. Por fim, Machado acabou sendo
a sua maior devoção literária. Seus livros –
__________________

(11) O Imparcial, de 8 de novembro de 1921.
(12) Eduardo Moraes Neto, carta de 6 de janeiro de 1921.
(13) José Rabello, "Ciente Nova", A Vanguarda, 15 de
novembro de 1925.
(14) "Nossos Mestres Lusitanos", A Tarde, 13-8-1959.
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confessa-nos – "foram todos lidos dos meus 17 aos 20
anos, a começar, exatamente, pelo Esau e Jacó" (15).
Ao lado de Machado de Assis devemos colocar o pai
como os seus dois maiores nomes literários. Graças a
essas influências, numa terra de barroco e gongorismo,
êle pôde ser uma exceção, jamais passando por essas
fases. Foi sempre um sóbrio da frase falada ou escrita.
Sem dúvida, nos variados escritos da sua primeira
fase, em muitos órgãos da imprensa (16) , há muito de
beletrismo juvenil, de que êle se liberaria. Seu bom
gosto literário já estava, porém, definido, e o homem de
letras continuaria nele por tôda a vida, harmonizandose com os outros misteres e acrescendo-lhes o brilho
do desempenho.
O Mestre de Direito
Mas nem só de letras podia, então, viver
o brasileiro, sobretudo o da província, Aloysio
observou, certa feita, que as suas condições financeiras
não lhe permitiam seguir a vocação das letras
puras. Havia necessidade de ofícios remunerados, e
dizemos no plural porque a regra é que um só
não bastasse. De qualquer modo, suas primeiras
ocupações dessa natureza foram no mundo da
imprensa, tendo sido nomeado "revisor extraordinário"
__________________

(15) "Velhas Leituras e Preferências", A Tarde, 7-1-1960.
(16) De 1916 a 1925 Aloysio de Carvalho Filho escreve os
mais diversos gêneros: sueltos, crônicas sociais,
esportivas,
teatrais,
comentários
políticos,
notas
bibliográficas, em diferentes órgãos, da imprensa desta e
de outras cidades, tais como: Jornal de Notícias, Sancho
Pança, O Mucury (de Teófilo Otoni), Correio de Notícias
(de Araci, Estado da Bahia), Diário da Bahia, A Tarde,
Revista da Assistência Judiciária Acadêmica, A Fita,
Revista da Bahia, A Sereia, O Sport, A Pátria (órgão do
Ginásio Ipiranga), Fênix, Renascença, Semana Sportiva,
Melindrosa, A Flama (Rio), Estado do Amazonas
(Manaus).
Usou muitas vêzes o pseudônimo Aldecar, menos vêzes
o de Vieiraulete, raramente o de Rosal de Olive, e
creio que uma vez apenas o de Accioly Ravisa,
Assinava por vêzes A. C. F. ou simplesmente A.
O mais comum, porém, era assinar o nome completo.

do Diário Oficial em 1917 (17), elevado a revisor
efetivo no ano seguinte (18), e depois seu noticiarista
por cêrca de dois anos e meio (19). Contudo, se
colaborou na imprensa privada em diferentes etapas
de sua vida, sòmente por pouco tempo foi jornalista
profissional, quando trabalhou na redação do Diário
da Bahia.
Naquela época, mais do que hoje, ninguém
podia manter-se apenas como jornalista, simples
"bico", para usar a palavra consagrada. Nem seria
possível que o excelente estudante de Direito fugisse
das carreiras forenses. A primeira dessas abriu-selhe com a nomeação para Adjunto de Promotor
Público da Capital, pouco mais de ano após a
formatura (20). Excetuadas as interrupções (21) por
afastamento desta Capital, sempre exerceu o
Ministério público até a sua aposentadoria, em 1960,
no cargo de Subprocurador do Estado, com exercício
junto ao Tribunal de Contas. Sereno e meticuloso
fiscal da lei, ninguém mais do que êle mereceu a
"comenda do Ministério Público do Brasil", com que
foi agraciado em 1963.
Concomitantemente, naqueles começos da
década de 1920, iniciava a advocacia, cedo
conquistando o respeito dos seus colegas
de classe. Jamais deixou de pleitear no fôro,
onde estava fadado, por suas qualidades de
zêlo e inteligência, a ser um dos nossos maio__________________

(17) Portaria de 17 de abril de 1917.
(18) Portaria de 4 de março de 1918.
(19) De 17 de agôsto a 28 de fevereiro de 1923.
(20) Decreto de nomeação de 3 de março de 1923,
assinado pelo Governador J.J. Seabra.
(21) As interrupções verificaram-se quando foi Diretor da
"Repartição do Arquivo, Biblioteca e Imprensa Pública do
Amazonas (19-12-1924 a 31-12-1925; na interventoria do
seu amigo Dr. Alfred Sá), e durante os vários mandatos
legislativos federais que exerceu.
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res causídicos, se outra profissão não o atraísse
mais.
O magistério na Faculdade de Direito não
poderia deixar de seduzir o jovem talentoso. Poderse-ia fàcilmente profetizar êsse destino pelas notas
que Aloysio escreveu sôbre o seu primeiro contato
com o velho casarão colonial, onde funcionava então
a Faculdade. "Matriculei-me na Faculdade de Direito
da Bahia – confidencia-nos – em março de 1917.
Não me era estranho o glorioso instituto de ensino.
Já tinha transposto os seus umbrais dois anos atrás,
quando prestei os meus primeiros preparatórios. E
desde então nunca se apagara de minha mente
infantil, que via o futuro todo côr-de-rosa, a
lembrança da Faculdade, as suas salas grandes e
quase nuas, o seu pequeno pátio de flôres odorosas
e ainda como complemento à minha doce impressão,
a recordação dos mestres ilustres que me tinham
feito sentir o êxtase e o recolhimento dos primeiros
exames, muitos dos quais não pertenciam só à
Faculdade, mas tinham os seus nomes firmados no
aprêço e na consideração geral. Lembrava-me ainda,
e com a maior nitidez, de um dos momentos mais
felizes de minha vida, que me fizera nascer os
primeiros indícios da vaidade, aquêle em que li, na
lista que tremia nas mãos do bedel, do velho e
sempre querido Dultra, a nota distinção no meu
exame de Português. Eu tinha sido examinado por
três dos mais distintos e acatados mestres
da mocidade de então: Virgílio de Lemos,
Eduardo Espínola e Prof. Torquato Bahia. O
primeiro, a personificação da amabilidade, mestre
que era antes amigo de que professor, eu vim
encontrar depois no 1º ano, no tempo de calouro, a
me ensinar, com as luzes da sua invejável
competência, a Filosofia do Direito. De tôdas as
recordações que guardo da venturosa vida
acadêmica e que dou. agora, por um capricho da

vontade, à publicidade (22), a figura do Prof. Dr.
Virgílio de Lemos tem para mim, uma significação
estranha. Até hoje se me aparece clara a fisionomia
extremamente simpática do mestre que tanto me
guiou os primeiros passos na Academia. E vá aqui,
dentro das pressas destas notas, tôda a minha
gratidão a Virgílio de Lemos, tôda a certeza do bem
que lhe quero.
O segundo mestre que encontrei sentado na
banca de exame foi o Prof. Eduardo Espínola, cujo
nome eu já conhecia de há muito; mestre ilustre e
civilista conceituado, que honra a Bahia, o
distintíssimo cavalheiro era uma das figuras mais
conspícuas da Faculdade de Direito. E, enfim, o Prof.
Torquato Bahia, jornalista de apreciados méritos e
orador de notáveis triunfos.
Não era, portanto, um estranho na Faculdade.
Conhecia o seu antiestético casarão, sempre bem
conservado e limpo, mas apertado e acanhado. O
meu coração já tinha palpitado dentro de suas
paredes, nos felizes momentos dos exames. E
conhecia-lhe o seu eminente corpo docente,
representado, além da trindade ilustre que citei linhas
acima, por outros mestres que eu encontrara,
igualmente, nas bancas de exame".
Por essa confissão de amor à primeira vista,
ninguém duvidaria que a Faculdade de Direito seria a
grande paixão de sua vida. O môço pobre não mediu
sacrifícios para realizá-la. Em 1926, aos 25 anos,
conquistou a livre docência de Direito Penal em
brilhante concurso. Quatro anos depois, em concurso
ainda mais brilhante, porque consagrado com a nota de
distinção, atingia a cátedra. Era a notabilização, nos
meios intelectuais da Província, aos 28 anos de idade.
__________________

(22) Não sabemos se estas páginas de memórias de um
jovem foram publicadas. Lê-mo-las num papel velho, com
tinta já esmaecida.
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A opção pelo Direito Penal deve-se explicar,
talvez, pelo exercício da promotoria pública, que o
obrigava a freqüentar, mais êsse ramo da Ciência
Jurídica. Mas é possível que a predileção já lhe
viesse dos bancos acadêmicos, incutida por Amâncio
José de Souza, a quem êle se refere como "mestre
conspícuo, a cujas inesquecíveis preleções sôbre a
ciência criminal devo a inclinação para o convívio
com a disciplina" (23). Para decidi-lo a concorrer à
cátedra, deve-se ressaltar o estímulo do conceituado
advogado criminal Bernardino Madureira de Pinho,
que dedicava a Aloysio uma amizade paternal. Além
de pôr à disposição do candidato à cátedra sua
excelente biblioteca especializada, Madureira de
Pinho enriqueceu-a com a aquisição de livro sôbre o
assunto escolhido por Aloysio para a sua tese –
Sentença Indeterminada – a fim de ampliar-lhe a
bibliografia. Tão valiosa foi essa ajuda que, 15 anos
depois, Aloysio declarava, em telegrama a
Madureira, que êste o "empurrou para o concurso de
catedrático" (24).
Datam dêsse período as monografias
penais da juventude de Aloysio. A primeira
delas foi sua dissertação para a livre docência,
O Menor na Legislação Penal Brasileira,
que, segundo as palavras do próprio autor, não
pretendia ser mais do que um "ligeiro esbôço
da situação do menor delinqüente em face do
direito pátrio" (25). A tese de sua livre escolha para
__________________

(23) Odilon Santos – Advogado da Liberdade.
Discurso no centenário de nascimento de Odilon Santos,
impresso em folheto pela Ordem e o Instituto dos
Advogados do Brasil, Secção da Bahia, 1970. Foi o último
trabalho escrito por Aloysio de Carvalho Filho e é uma das
suas orações mais primorosas.
(24) O telegrama é do Natal de 1944, em resposta
às felicitações que Madureira lhe enviara pela primeira
edição dos Comentários ao Código Penal, publicados pela
Editora Revista Forense.
(25) O Menor na Legislação Penal Brasileira,
Imprensa Oficial do Estado, Bahia, 1926, pág. 42.

o concurso de catedrático versou sôbre Sentença
Indeterminada (26), a primeira monografia sôbre o
tema em língua portuguêsa, numa época em que
ainda não era bem nítida a distinção entre pena e
medida de segurança. Para o mesmo concurso,
coube-lhe, por sorteio, escrever a tese Ação Penal
(27). Advoga aí duas idéias das quais o penalista
maduro se afastaria: que a ação penal deve ser
sempre pública e que o ressarcimento do dano
causado pelo crime deveria ser fixado na própria
sentença penal de condenação. Foi mais longe,
aceitando o conselho de Enrico Ferri de que o Estado
deve assumir a obrigação de indenizar as vítimas dos
crimes, ficando com o direito regressivo de se cobrar
dos criminosos. A proposta, aliás, não seria completa
novidade, pois me lembro de que o Código de
Hamurabi mandava o poder público indenizar as
vítimas de assaltos (art. 23) – sinal, talvez, de que
êles eram menos numerosos naquele tempo. Hoje,
ela talvez soe como uma ameaça de bancarrota para
muitos Estados "civilizados". Possivelmente, o
aumento de despesa dessa ordem não entrava na
previsão do jovem penalista, cujo idealismo
o levava a encerrar a sua tese de livre docência
com êste fecho otimista: "Algum dia, a ciência
recolherá, com a acentuada diminuição numérica
dos crimes, os frutos valiosos da orientação
__________________

(26) Livraria e Papelaria Catilina, Bahia, 1929. – Dez anos
depois, o Dr. Carlos Alberto Dunschee de Abranches
escreveu tese, para a docência da Faculdade Nacional de
Direito, com o mesmo titulo, supondo que era a. primeira
por desconhecer o trabalho do professor baiano. Advertido
do engano de-pois de impressa a tese, fêz publicar uma
nota, em folha solta, , para ser inserida no livro,
reconhecendo a primazia de Aloysio de Carvalho Filho,
além de oferecer-lhe um exemplar com a seguinte
dedicatória: "Ao Prof. Aloysio de Carvalho Filho, autor da
primeira monografia sõbre o assunto desta tese, em nosso
idioma, homenagem e simpatia de C. A. Dunschee de
Abranches.
Rio, out. 1939"
(27) Imprensa Oficial do Estado, Bahia, 1929.
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moderna no campo da criminologia" (28). Quatro
anos decorridos depois dessa idílica esperança, o
otimismo era o mesmo, ao registrar como a função
de regeneração social da pena "anima hoje desde os
alicerces, tôdas as casas de prisão, alegres,
arejadas, cantantes, colmeias de trabalho, forja em
que os caracteres se reajustam, e onde a vida,
esquecido o passado triste, renasce, sorrindo
num anseio de perfeição e de beleza" (29).
Desnecessário dizer, nestes dias de violência
universal, que as estatísticas não confirmaram a
profecia de diminuição dos crimes. São os paradoxos
dêste século quanto às esperanças de que o
conhecimento científico sôbre o homem lhe
melhorasse consideràvelmente o comportamento.
Em nenhuma outra época contamos com tantos
dados experimentais sôbre a conduta criminal, mas
não conseguimos reduzir o crime. A pedagogia
avançou tremendamente, mas não tornou a
educação mais eficiente justamente hoje que mais se
aprofunda o chamado conflito das gerações. Nem se
realizou o sonho de muitos de que a pedagogia
acabaria com a penologia. Quanto à técnica
penitenciária, as prisões, por mais modelares que
sejam, continuam "universidades do crime". Nem foi
por outra razão que Aloysio veio, depois, a defender
as "prisões abertas", lembrando a tese do
Professor Barreto Campello e do Juiz e Professor
Epaminondas Pontes, seu ex-aluno, cujo Memorial a
propósito da superlotação da Penitenciária Lemos de
Brito sugere presídios agrícolas e a pena de degrêdo
para a colonização de áreas do nosso interior (30).
Nas
três
monografias,
denota
uma
adesão
ao
positivismo
penal
italiano,

à chamada "escola antropológica", da qual Aloysio
foi sempre convicto fiel (31). A fase era, aliás, de
franco entusiasmo por essa "escola", a ponto de
muitos apagarem as fronteiras entre as ciências
empíricas sôbre o crime e a ciência normativa do
Direito Penal. Êste corria o risco de dissolver-se num
"sociologismo", num "psicologismo" e até num
"biologismo" que, partindo de Lombroso e passando
pela
Endocrinologia
Criminal,
chegaria
às
investigações recentes sôbre a composição dos
cromossomos de certos criminosos. Certamente,
todos os conhecimentos biológicos, psicológicos e
sociológicos sôbre o crime são imprescindíveis para
o legislador, que lida com política penal, ou para o
perito, que tem de responder a problemas fáticos de
natureza especializada. Mas ó jurista, enquanto tal,
tem, como função específica, trabalhar um setor do
universo normativo.
Foi, aliás, como intérprete do texto legal, que
Aloysio produziu a sua maior obra de penalista: o
quarto volume dos Comentários ao Código Penal,
publicado pela Editôra Forense. Revela aí as
qualidades de exegeta erudito, seguro, claro e
arguto, conquistando merecido renome nacional. O
livro, ora em quarta edição, tornou-se fonte
obrigatória para quantos se ocupam de questões
penais, desde os estudantes de Direito aos
profissionais do fôro.
Além de vários trabalhos em revistas
especializadas, merecem referência especial os
pequenos ensaios que Aloysio dedicou às idéias
penais de Machado de Assis, e dos quais
o mais interessante é, a meu ver, "O Proces-

__________________

(31) Veja-se carta a Wilde de Oliveira Lima, de 9-10-1946.
Nela, Aloysio declara a sua "orientação positivista",
devendo-se entender que se refere ao positivismo penal
italiano.

(28) O Menor na Legislação Penal Brasileira, pág. 44.
(29) Sentença Indeterminada, pág. 5.
(30) "Prisões Abertas", A Tarde, 13-11-58.

__________________
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so Penal de Capitu" (32). Como o próprio autor
reconhece, o mundo das criaturas de Machado de
Assis é o oposto do mundo de Dostoievski, povoado
de torturados íntimos que têm energia bastante para
romper as malhas dos códigos penais. Os sêres
machadianos, na sua quase totalidade, são os
habitantes comuns do nosso quotidiano, criminosos
de imaginação como todos nós, cuja censura íntima
os impede de converter em atos os seus desejos
anti-sociais. Mas êsses ensaios são expressivos,
porque nêles se harmonizam o penalista e o homem
de letras, numa reiteração do seu profundo
conhecimento e permanente admiração pela obra do
inimitável romancista, – o que lhe valeu a Medalha
Machado de Assis, concedida pela Academia
Brasileira de Letras.
Aloysio, porém, não foi apenas o penalista
senhor de sua matéria, reconhecido em todo o País,
onde era o decano dos professôres de Direito Penal
quando faleceu, tendo participado de numerosos
congressos da especialidade e figurado em muitas
bancas examinadoras de concurso. Era um mestre
completo, a personificação do didata, o expositor
escorreito, elegante e cristalino, cujo estilo fêz escola
na preocupação de clareza que domina os melhores
professôres da Faculdade de Direito da Bahia. E
além de mestre era um educador, comprovado nos
sete anos (1939 a 1945) em que foi Diretor da
Faculdade, eleito quatro vêzes, sempre por
votação unânime dos. seus pares. Nesse lapso,
fêz da Faculdade o seu segundo lar. De
austeridade espartana nos gastos, dedicava as
manhãs inteiras à Escola, e muitas vêzes trabalhava
__________________

(32) Machado de Assis e o Problema Penal, Publicações
da Universidade da Bahia, 1959. "O Processo de Capitu"
foi publicado em folheto pela Imprensa Regina, Bahia,
s/data, o no volume Machado de Assis, da mesma
Universidade. 1059.

pelas tardes. Não ocupava sequer a sala da diretoria,
mas a do arquivo, onde, sentado numa mesa tosca,
velava por tudo. Despachava o expediente, redigia
minutas de ofícios do seu próprio punho, atendia
estudantes, conferenciava com professôres, fazendo
que a Faculdade funcionasse modelarmente com um
quadro de apenas 11 funcionários, do servente ao
Diretor. Dava êle, assim, o exemplo de parcimônia a
uma Congregação de franciscanos do Direito,
servidores abnegados de uma instituição particular,
que vivia dos minguados recursos das taxas de
matrícula e dos juros de apólices, êstes logo
reduzidos a quase nada pela inflação. Nessa
pobreza material, a Faculdade crescia moral e
didàticamente no conceito do País. Sob a sua
liderança imperava uma disciplina com cordialidade,
bem mais fácil, aliás, naquele tempo, quando a
classe estudantil, mais homogênea e identificada
com os seus mestres, não conhecia ainda
as radicalizações ideológicas nem o conflito
geracional.
O clima que reinava na Escola era o da
tradição liberal da Bahia, – liberalismo autêntico, sem
intolerância partidária e sem ingenuidades teóricas.
Além de alimentado pela tradição, inspirava-se no
instinto de conservação de tôda verdadeira
instituição docente, de modo particular do ensino
jurídico, que definha nos regimes de fôrça e de
arbítrio. Por isso, quando, no Estado Nôvo, a
liberdade foi banida de quase tôda a parte do Brasil,
encontrou um dos seus poucos asilos na Faculdade
de Direito de Aloysio de Carvalho Filho. Pelo mesmo
motivo, ao primeiro sinal de redemocratização, os
seus mestres, com êle à frente, puderam firmar a
histórica "Declaração de Princípios" na qual assim
resumiam, com exatidão, o papel da Faculdade
durante os anos de fascismo indígena: "Como
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professôres de Direito, cônscios de nossas
responsabilidades, devemos erguer bem alto nossa
voz para reafirmar, em tom solene, perante nossos
discípulos e perante a Nação, que os ideais
democráticos jamais desertaram das nossas
consciências, nunca se tendo apagado na Faculdade
de Direito da Bahia a sua chama votiva" (33).
Convocado para a política
Êsse admirável magistério sòmente foi
interrompido pelo exercício de mandatos legislativos
federais. Era uma fatalidade que um homem do seu
quilate sentisse a tentação da política, e também que a
política o buscasse. No comêço, ele experimentou a
sua atração. Depois de certo tempo, era a política que
o arrastava, mesmo a contragôsto seu. Na época de
sua iniciação política, era opinião generalizada no
Brasil, e especialmente em nossa Província, que a
política era o destino natural dos talentos.
Foi após a Revolução de 1930. Não se iniciou,
porém, como lhe seria fácil, do lado dos poderosos do
dia. Preferiu a áspera estrada contrária, embora não
se sentisse comprometido com a República que caiu
naquele ano. Apenas foi oficial de Gabinete do último
Governador baiano da República Velha, o do honrado
Dr. Vital Soares. O sentimento de lealdade impelia-o,
entretanto, para a defesa dos derrotados, não se
conformando com o apodo de "carcomidos"
generalizado aos vencidos, no vezo cromwelliano das
revoluções de sonhar com um govêrno de puros ou de
santos. Carcomidas eram as estruturas do regime
derrubado e não todos os seus homens. Anjos e
demônios existem em tôdas as fileiras políticas, e
sempre muito mais demônios, pois os anjos
_________________

(33) A Tarde, 24-3-1945.

são, nesse cenário, exceções sofredoras e
geralmente ridicularizadas.
A sorte da Bahia era semelhante à de São
Paulo. Dêste, saiu o Presidente da República, eleito
em 1930, e da Bahia, o Vice-Presidente. Ambos
foram barrados de tomar posse pela Revolução. São
Paulo reivindicava ser governado por um paulista e
civil. A Bahia fazia a mesma reivindicação, com uma
parte da sua elite exprimindo a inconformação com
os rumos revolucionários e traduzindo as
suscetibilidades regionalistas da velha Província.
Suas hostes eram formadas sobretudo de jovens, já
que os chefes mais velhos e mais graduados
estavam no exílio. Nessa plêiade de intelectuais
moços e quase todos neófitos políticos, coube a
Aloysio, pelos seus conhecidos dotes, o lugar de
comando. Deram-lhe a presidência da Liga de Ação
Social e Política, depois denominada Concentração
Autonomista. As iniciais daquela agremiação – LASP
– também eram lidas, por causa da aludida
identificação, como "Liga dos Amigos de São Paulo",
pois os seus adeptos se haviam solidarizado com a
Revolução Paulista de 1932.
Foi a fase de mais intensa atividade política de
Aloysio. Articulava correligionários, fazia conferências,
redigia manifestos, movimentava os jornais, percorria
o interior realizando comícios. Travadas as eleições
para a Assembléia Constituinte, a oposição,
arregimentada sob a legenda "A Bahia ainda
é a Bahia", elegeu dois representantes: .o
veteraníssimo José Joaquim Seabra e o noviço
Aloysio de Carvalho Filho. A Revolução de 30, que
teve como principal slogan a verdade eleitoral,
havia instituído o voto secreto e a representação
proporcional. Mas o govêrno continuava sendo
o govêrno, na secular tradição brasileira de
sempre vencer as eleições, sobretudo no interior.
Por isso, na bancada baiana de 22 constituintes, sò-
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mente apareciam dois membros da oposição, menos
de 10 por cento, ou, em outros têrmos, um
oposicionista para cada dez governistas.
Aloysio, porém, demonstrou, na Assembléia,
que valia por mais de um. Não parecia um estreante.
Às credenciais de orador forense na tribuna do júri,
no exercício da promotoria, de conferencista
festejado, de exímio orador acadêmico, e de tribuno
das praças públicas, juntava mais um titulo de
eloqüência: o de orador parlamentar. Fluente,
seguro, elegante, polido sem deixar de ser
combativo, sem gôsto para as questiúnculas do
clientelismo, mas com vocação para a discussão dos
grandes temas, conquistou logo um lugar de relêvo
na galeria dos Constituintes de 1934. O pai
certamente não poderia reprimir o orgulho ao ler o
que lhe escrevia, em carta, o jornalista M. Paulo
Filho: "O nosso Aloysio Filho brilhando cada vez
mais. Na Assembléia, a situação dêle é a de um
parlamentar que chegou, viu e venceu. Ele mereceu
o triunfo pelas suas altas virtudes de inteligência, de
espírito, de saber e de caráter, tudo isso orientado
com patriotismo. O filho honrou o pai. Ambos honram
a Bahia" (34). Que nisto não ia eiva de bairrismo,
podemos ver pelos, comentários dos jornais sôbre a
atuação do representante baiano, a exemplo dêste
flagrante da Câmara, depois que Aloysio não havia
conseguido eleger-se para o Congresso ordinário.
"Falava Aloysio Filho, apresentando um interessante
estudo sôbre o projeto de reforma eleitoral. A meio
da oração, diz o Sr. Sampaio Correa (líder
na minoria): – Êsse menino (referindo-se
ao Sr. Aloysio), ésse menino... é pena que não
volte para a Câmara. A sua formação mental é
o produto de uma escola rigorosíssima. Ele é culto,
equilibrado, superior. Discute tudo do alto. Não se
__________________
(34) Carta de 29-3-1934.
3

envolve em politicagem. Se voltasse à Câmara,
breve iria longe" (35). Na realidade, já havia ido
longe bastante para marcar um nome inapagável nos
Anais da segunda Constituinte republicana. Quem
nos diz é Hélio Silva, o historiador do Ciclo de
Vargas, um de cujos volumes é dedicado à
Constituinte de 1934. Em 1948, escrevendo sôbre os
poucos congressistas de então com nomes firmados
antes de 1930 e que se distinguiam fàcilmente dos
novatos tateantes, comenta: "Por exemplo, um
Aloysio de Carvalho Filho o mestre da mocidade
baiana, quase tão môço quanto seus alunos, já
notabilizado Constituinte de 1934, e participando
com igual brilho da última assembléia-geral" (36).
Mais exato seria dizer que o seu primeiro
mandato de Senador (1946-1955), em cuja condição
foi Constituinte pela segunda vez, ainda foi mais
brilhante. A conquista dêsse mandato foi a sua mais
espetacular vitória eleitoral. Quando os próprios
correligionários prognosticavam a sua derrota, êle
sagrou-se o mais votado no pleito senatorial,
deixando em segundo lugar o ex-Interventor, que até
bem pouco manobrara a máquina eleitoral do
Estado. Além do mais, teve contra si a campanha da
Igreja, cujos padres combatiam o candidato
divorcista. Não sendo homem de esconder o
pensamento, Aloysio respondera um questionário da
Liga Eleitoral Católica, confessando que era velho
defensor do divórcio. Para o êxito eleitoral,
Contribuiu certamente o fato de que Aloysio era
culturalmente o melhor candidato ao Senado –
circunstância que os seus discípulos na judicatura,
no Ministério Público e na advocacia deveriam
ter propalado por todos os quadrantes do Esta__________________

(35) "Aspectos da Câmara", Jornal do Brasil, 22-2-1935.
(36) Helio Sllva, "Palavras aos Moços", Jornal do Brasil.
11-11-1948.

– 513 –
do. O rádio também deve tê-lo ajudado,
especialmente a irradiação do seu vibrante discurso
de saudação ao Brigadeiro Eduardo Gomes, no
grande comício da Praça da Sé.
Abriu-se, então, a fase áurea da sua vida
parlamentar. Aloysio atingira a maturidade, e se
apresentava na arena armado cavaleiro completo,
com uma rara panóplia de saber e experiência. No
plenário era um dos maiores oradores do Senado, e
nas Comissões figurava entre os autores dos
pareceres mais notáveis. Basta relembrar um fato
para se ter a medida da respeitabilidade que
granjeara na Câmara Alta. Os antigos adversários da
década de 30 – juracisistas e autonomistas – uniramse em 1945 sob a bandeira da UDN, na lua-de-mel
da
redemocratização
pós-estadonovista.
Divorciaram-se, porém, por incompatibilidade de
gênios, em virtude da sucessão governamental de
1950. Retirando-se do acampamento udenista,
Aloysio ficou durante algum tempo sem legenda, e,
como seria de esperar, renunciou aos seus lugares
nas Comissões, onde representava aquêle Partido. A
UDN, entretanto, não lhe indicou substituto e o
Senado, sob aclamação, fêz o renunciatário manterse nas Comissões. Não quis dispensar os serviços
de quem era chamado, por um jornal carioca, "usina
de talento que a Bahia inteligentemente mandou
para o Monroe" (37). Em 1954, uma das maiores
Revistas do País classificava-o, com o Senador
Pasqualini, como "a grande dupla do Senado" (38).
Não obstante tôda essa consagração, Aloysio
não se candidatou a nenhum cargo eletivo no pleito
de 1954. Preferiu retornar à cátedra, o seu
__________________

(37) Jornal do Brasil. de 14-12-1952
(38) Manchete, de 9-1-1954.

grande e tranqüilo amor, quando todos os órgãos de
opinião o apontavam entre os Senadores que deviam
e mereciam ser reeleitos. Sòmente quatro anos
depois se rendeu à instância de Octávio Mangabeira
para que fosse seu suplente na chapa de candidato
ao Senado. Tôda a gente sabia que Octávio
escolhera a dedo, com a pré-ciência do fim. Quando
êste se aproximou mais, declarou a um repórter:
"Escolhi muito bem, pois trata-se de um cargo de
grande responsabilidade. Estou mais próximo do
outro mundo do que deste. Em breve partirei
descansado, deixando em meu lugar um sucessor à
altura da grandiosa Bahia" (39) .
Podia realmente partir tranqüilo para a viagem
sem retorno. Depois de alguma hesitação. Aloysio
resolveu sentar-se na cadeira senatorial, onde, reeleito
em 1966, a morte o veio colher quando ainda lhe
faltavam quatro anos de mandato. Até o fim dos seus
dias, continuou a alta tradição parlamentar iniciada na
mocidade. Embora ele próprio se defina, em 1963,
como "homem que freqüenta muito pouco a tribuna
parlamentar e ainda menos a coluna dos jornais" (40),
os Anais do Senado se encarregam de dar-lhe
desmentido. Continua o mesmo trabalhador infatigável,
com inexcedível assiduidade às sessões do Plenário e
das Comissões, ativo colaborador e atento fiscal de
tudo quanto se passa naquele e nestas. Em 1961,
é arrolado entre os maiores apresentadores de
emendas, e em 1964, a reportagem política aponta-o
como o campeão das questões de ordem, tendo
levantado, durante o ano, "quase uma centena, na
__________________

(39) O Globo, 30-11-1960.
(40) O próprio discurso onde há êsse pronunciamento, de
1º de outubro de 1963, é um desmentido, pois ocupa todo
o expediente, profligando os desatinos do govêrno João
Goulart.
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sua maioria visando a impedir decisões antiregimentais tomadas pela Mesa" (41). Dos seus
pareceres poderia repetir-se a expressão de anos
atrás, do Senador Mozart Lago, de que já era
"pleonasmo classificar de brilhantes" (42). Se algum
desencantamento o levou a espaçar mais a sua
presença na tribuna do Plenário, não deixou de
pronunciar magistrais discursos. Entre êles, para
mencionar apenas um, poderíamos recordar o seu
canto de cisne parlamentar, a oração sôbre o
octogésimo aniversário da República, que foi das
mais memoráveis e de maior repercussão das
proferidas no Senado, depois da Revolução de 1964.
Essa inflexível rota política tinha como estréia polar
uma profunda fé democrática, a crença numa
democracia em que o povo fôsse verdadeiramente
senhor e não senhor aparente, manejado pelos
demagogos; em que fôsse soberano sem ser
déspota, sendo limitado, como os governantes, pelo
império da lei. Mencionei-vos os seus manes
literários. Se me perguntásseis sôbre os seus manes
políticos, não teria dúvida em citar Rui Barbosa,
Joaquim Nabuco, J. J. Seabra e Octávio Mangabeira.
Foram essas as figuras sôbre as quais mais falou,
em orações primorosas.
No seu liberalismo, não havia nada, entretanto,
de rançoso nem de estreito conservantismo, apesar
de ter o hábito, que foi outra herança paterna, de
guardar tudo, talvez no propósito, depois
confidenciado, de ser um memorialista – traço, aliás,
que
me
parece
o
mais
saliente
entre
os seus pendores literários. Só não guardava
dinheiro, porque não lhe sobrava e êle não
possuía o jeito de multiplicá-lo. Essa autêntica
vocação para as letras tinha pavor às letras promissó-

rias, mesmo quando, graças à inflação, as letras
promissórias
se
transformaram
em
letras
promissoras. Por essa alergia financeira, um homem
de tantos talentos morreu pobre, numa época em
que tantas mediocridades fizeram fortunas, algumas
da noite para o dia. Afora isso, guardava tudo:
cadernos e livros da infância, notas escolares desde
o curso primário, retratos, cartas, telegramas,
postais, cartões de tôda espécie, inclusive os de
aniversários, convites, recibos, contas de hotéis,
selos (embora não fôsse um verdadeiro filatelista),
recortes de jornais e revistas. E se os recortes não
eram do seu interêsse, mesmo assim não deveriam
ser perdidos. Mandava-os para os amigos, conforme
as diferentes preocupações de cada qual: arte,
literatura, história, biografia, cinema, medicina,
finanças, economia.
A êsse apêgo pelas coisas correspondia um
grande amor por suas idéias, das quais, só posso
mencionar aqui poucos exemplos. Assim, no campo do
Processo Penal foi sempre um incansável defensor da
instituição do júri (43), cuja soberania foi restaurada por
emenda sua na Constituinte de 1946. Restaurada mas
hoje já sob ameaça, pois dela não cogita a Emenda nº
1 à Constituição Federal. Aloysio, entretanto, jamais se
convenceu de que, no caso do júri, estava
desperdiçando remédios em profusão com um doente
incurável. O mesmo se diga, quanto ao seu ideário
político, em relação ao parlamentarismo.
Também
morreu
parlamentarista,
sem
curvar-se
aos
argumentos
dos
opositores
e dos fatos. Não o demovia a objeção de
que no Brasil o parlamentarismo era idéia de
pequena parte de sua elite e não uma idéia popu-

_________________

(43) Um dos seus últimos trabalhos foi sôbre êsse tema,
tendo escrito, por indicação nossa, o verbête "Tribunal, do
Júri" para o Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro.

(41) Correio da Manhã, 3-12-1984.
(42) Sessão do Senado de 23-8-1952.

__________________
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lar, como não o demovia o fracasso de tôdas as suas
experiências na América Latina, nos recém-criados
Estados da África, muitos dos quais abandonaram o
parlamentarismo pelo presidencialismo. De igual
sorte, não o impressionava o insucesso do govêrno
de gabinete até na França antes da Constituição
degaulista, nem o recente, embora intencionalmente
sabotado, ensaio brasileiro. Ninguém o persuadiria
de que a nossa democracia de 300 dólares per
capita funcionaria mal tanto sob o presidencialismo
como sob o parlamentarismo. Talvez fôsse acertado
asseverar: mal com o presidencialismo, pior sem êle.
Isso não quer dizer que fôsse um obstinado. Tanto
assim que, em 1964, quando Raul o incansável
missionário do parlamentarismo, tentava reanimar a
sua cruzada, Aloysio achava que não havia clima
favorável (44).
Seu liberalismo não era estacionário, mas
evolutivo. Sem abjurar a sua essência, incorporava as
mudanças dos novos tempos e aceitava as
contingências da conjuntura. Admita as novas
conquistas das classes secularmente marginalizadas,
reconhecendo que a democracia devia alargar as suas
bases de sustentação popular, mas sem descer a um
populismo paternalista. Na defesa dos nossos recursos
naturais, não titubeou em ficar na vanguarda, embora
sem exibicionismo eleitoreiro. Foi, no Senado, quando
da discussão do Projeto de Lei da Petrobrás, um
decidido defensor do monopólio estatal do petróleo.
Reconhecia que o Estado moderno tem de ser um
instrumento eficaz a fim de realizar as transformações
sociais necessárias, mas não aceitava que, em nome
da eficiência, o Estado anulasse tôdas as franquias
populares e direitos individuais.
__________________

(44) Entrevista a O Globo, de 2-5-1964.

Crítico consciente dos descalabros do govêrno
Goulart, reconheceu que a Revolução de 1964 foi
uma necessidade e lhe permaneceu fiel, mas sem
abdicar do seu direito de crítica nem hipotecar apoio
incondicional, que o incondicionalismo político não se
ajustava ao seu feitio nem às suas idéias. Sabia não
haver soluções instantâneas para problemas
seculares, mas não desconhecia que o senso de
paciência se devia casar com a sabedoria de que as
revoluções que retardam a institucionalização de
seus objetivos convidam à instabilidade e às
surprêsas dos fluxos revolucionários irrefreáveis.
Entendia o combate aos inimigos da liberdade, mas
não entendia que se suprimisse a liberdade para
êsse fim, sob pena de retirar a própria causa
justificadora
daquele
combate.
Percebia
a
necessidade de fortalecimento do Poder Executivo,
mas não às custas da anulação dó Legislativo. E
como, para êle, o verdadeiro escudo do Legislativo
está nas imunidades parlamentares, a quase
supressão destas era o mais vulnerável dos pontos
merecedores de crítica na Emenda Constitucional nº
1. Sem desconfiar da espreita da morte, fêz essas
advertências no notável discurso de comemoração
dos 80 anos da República, que se tornou a sua
despedida da vida pública e o seu testamento
político.
Espírito Púlico Sem
Vocação Política
Seria temerário, para muita gente, afirmar que
faltasse vocação política a uma tão longa vida pública,
com tantos êxitos eleitorais. Todo o mundo proclamava,
aliás, que Aloysio era um homem de sorte nas
eleições, e êle era o primeiro a reconhecê-lo. Só uma
vez foi derrotado, no pleito de 1934 para a Câmara
Federal. Das outras vêzes, as urnas sempre o
bafejaram com a vitória, quando êle próprio duvidava
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do bom sucesso. Seu irmão, o engenheiro Carlos
Koch de Carvalho, informa-nos que "é discutível se
teve vocação política". Da minha parte, inclino-me a
ser mais categórico, negando-lhe tal vocação, que
não se ajustava ao seu temperamento e feitio
espiritual.
A política, em si mesma, é um processo de
dominação do homem, onde é inevitável algo de
maquiavelismo
e,
por
conseguinte,
de
demoníaco. O homem tem sempre procurado
subordinar essa técnica de dominação dos seus
semelhantes a um conjunto de normas, sejam
religiosas, morais ou jurídicas. No plano
internacional êsses freios normativos têm
fracassado até o presente, de modo que as
relações das nações ainda continuam regidas,
predominantemente, pela lei da selva, envolta
pelas pompas da diplomacia, antes de explodir no
fragor das batalhas.
Na política interna, vários têm sido os recursos
tentados para subjugar os demônios do poder. O
mais velho dêles é a teocracia, que pretende incutir
nos governantes a condição de servos e executores
da vontade divina. Mas essas traves nem sempre se
mostraram eficazes, sendo mais comum que os
governantes se arvorem a sócios de Deus e, muitas
vêzes, sócios espertos, que não se satisfazem
apenas com as coisas que são de César e usurpam
também as que são de Deus. A democracia é outro
remédio proposto, pelo qual se pretende convencer o
povo de que êle é o soberano e os governantes são
seus mandatários e servidores. É comum, todavia,
que o povo adormeça a sua vigilância e
os governos acabem servindo-se do povo em vez
de servi-lo. Por fim, existe a falange dos que
estão de tal modo convencidos da maldade
intrínseca e incurável do poder, como é o caso dos
anarquistas, que propõem a sua extinção pura e

simples. Mas o anarquismo é uma utopia de
nostálgicos da condição angélica, alguns tão
impacientes que não trepidam em tentar restaurá-la
pelos processos diabólicos do terrorismo. A
esperança é continuar a pregação milenar a
governantes e governados a fim de, ao menos,
minorar os aspectos desumanos do poder político.
Aloysio não possuía o revestimento apropriado
para as asperezas da luta política. Vocação política,
para ficar só com recentes exemplos baianos,
tiveram Seabra e Octávio Mangabeira. Ambos
precisaram, até o fim dos seus dias, dos estrépitos e
dos enredos da política como do próprio ar que
respiraram. Ainda assim, Mangabeira confessava
que, na sua longa jornada política, houve trechos
que não pôde atravessar sem levar o lenço ao nariz.
Aloysio era diferente. Embora não lhe faltasse
combatividade, tinha pele muito fina para as
investidas da perfídia política. Sua moral era
predominantemente a moral do homem privado, que
sofria com as inevitáveis e poucas concessões que
teve de fazer à moral da razão de Estado. Se bem
que não fôsse destituido da malícia suficiente para
conhecer os homens e suas fraquezas, seu
estômago era muito delicado para a inevitável dieta
de "engolir sapos". Por isso, não é de estranhar que
confessasse o seu "asco" pela política a diversos
amigos (45). Prestes a esgotar-se o mandato
consagrador de sua primeira senatoria (1946 –
1955), escrevia ao irmão: "Agora, bem. Voltarei à
cátedra até que, por fôrça da idade, seja aposentado
como professor. Também tenho vontade de escrever
um livro, mas ainda não decidi se será um romance,
__________________

(45) Um dêles, Pinto de Carvalho, que assim lhe respondia
em carta de 3-9-1952. "Vejo o que me diz sobre política.
Em nada me espanta o seu asco dos seus processos entre
nós".
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ou um compêndio de minhas memórias. Neste último
caso, começarei pela nossa querida casa do
Corredor da Vitória." Seis anos depois, quando
chamado a suceder a Mangabeira no Senado,
relutou muito em aceitar o mandato que a morte lhe
outorgava. Só depois de muito pensar, resolveu
aceder aos apelos dos amigos e da consciência, que
lhe estorvariam os planos de acabar os seus dias
como homem privado, ensinando e escrevendo as
memórias que o levariam de volta, nas asas da
saudade, ao doce aconchêgo da infância, ao lar do
Corredor da Vitória.
Positivamente, não agradavam ao seu fino
olfato o cheiro de pólvora e outros odores da política.
Mas a arte da política tem, no particular, certos
paradoxos. Todo ofício, para ser bem exercido, exige
gôsto e vocação. Sucede, porém, que a política pode
ser mais bem servida pelos menos ambiciosos,
sobretudo pelos dotados de menos apetite pelo
poder, do que pelos seus habilidosos aficionados. A
política lucra, assim, com a ação dêsses convocados
ou recrutados por dever de ofício. Agindo como
indivíduos incômodos ou desmancha-prazeres de
consumados artistas da politicagem, êles contribuem
para diminuir a carga de maquiavelismo da política.
Foi o caso da presença de Aloysio na cena política.
Poucos, como êle, prestaram tão relevantes serviços
à tradição parlamentar e enriqueceram tanto a nossa
vida pública com atos positivos, dos quais só
registramos aqui uma pequena parte. Mas existe
outra forma de ação do bom estadista. Aquela
que, como me lembrava Mangabeira, não
aparece, apesar de preciosa. É a ação de evitar
ou diminuir o mal. A Aloysio pouco se lhe dava
que o tomassem como um homem "difícil", quando
se mostrava arredio aos conchavos, inimigo do

abuso das "urgências urgentíssimas", refratário à troca
de favores ou votos legislativos – o logrolling, dos norteamericanos –, inacessível aos apelos pessoais quando
em jôgo o interêsse público, inconquistável por grupos
de pressão, indiferente a insolências das galerias. Por
isso, como bem salientou Barbosa Lima Sobrinho,
"projetos escusos o temiam. Atitudes suspeitas se
disfarçavam, cortando caminho quando o viam
presente. Porque pode haver estradas fáceis para
vencer os oradores de frases bonitas e atitudes
tempestuosas. Mas para chegar a uma dignidade
íntima e profunda, que desdenha tôdas as vantagens,
era difícil até mesmo imaginar o projeto de um
itinerário. Porque êle agia longe dos cálculos. E não
vivia a inventar contingências, como argumento de
capitalização, porque a sua hostilidade, mesmo quando
não se deixava perceber em palavras, traduzia-se num
afastamento sistemático, que desde logo o afastava
das cogitações dos poderosos, para os postos de maior
relêvo" (46).
A Responsabilidade do Intelectual
O que nisso tudo êle retrata é a figura do
intelectual consciente da responsabilidade da
inteligência. Essa dimensão da sua personalidade
inteiriça é a que mais deve ser exaltada em
Academias como esta, sobretudo diante do
espetáculo universal da demissão da inteligência ou
da negação de uma deontologia dos intelectuais.
Em face de tal fenômeno, têm-se até
a tentação de concordar com a resposta de
Rousseau à Academia de Dijon, ao sustentar que o
florescimento das ciências e das artes contribui para o
aviltamento dos costumes. No entanto, não há como
concordar nem com as implicações morais de sua te__________________

(46) "O Preço da Vitória" Jornal do Brasil, 15-3-1970.

– 518 –
se nem com sua tentativa de explicação sociológica.
Nada nos assegura que a corrupção dos costumes
seja efeito do avanço científico e artístico. Quando
muito se pode suspeitar que a decadência social
ataque simultâneamente todos os domínios do
espírito, do intelectual ao ético. Mas também se pode
desconfiar que os primeiros sintomas de declínio se
manifestam na submissão da inteligência às fórças
que procuram degradá-la.
Quando Rousseau escreveu o seu famoso
"Discurso", a "Razão" – radiante com a maiúscula,
que se supunha eterna – iniciava a tarefa de
desmascaramento de todos os mitos e superstições,
para que ela pudesse brilhar sem sombra dentro do
espírito humano e no govêrno das sociedades. Nos
220 anos seguintes, a aventura da Razão
entronizada trilhou muitos caminhos até chegar ao
descobrimento da imensa extensão dos reinos das
paixões, dos interêsses e dos instintos. Conduziramna a essas descobertas guias sucessivos e, às
vêzes, simultâneos, tais como o historicismo
romântico, a teoria marxista da ideologia, a "filosofia
da vida", a Psicanálise, a Sociologia do
Conhecimento, a filosofia existencialista. Até aí a
inteligência está cumprindo a sua missão de procurar
a verdade, sem temer a revelação da imensidade
dos domínios obscuros do inconsciente humano. O
drama começa, porém, quando – no plano da ação –
ela, ao invés de pregar o combate ao gigante
descoberto, aconselha a rendição. Com isso renega
o sentido da aventura humana, cuja melhor
representação é o símbolo bíblico da luta de Davi
contra Golias. Fazendo o contrário, a razão entregase, por suas próprias mãos, ao papel de serva do
irracionalismo e do instintivismo.
Essa é a capitulação da inteligência
aos
seus
inimigos
internos.
Mas

existem as capitulações aos seus diversos inimigos
externos. Uma delas é quando a inteligência prefere a
conquista da popularidade à conquista da verdade, e
se vende pelo prato de lentilhas da gloríola .do
momento. Também não se avilta menos quando
alimenta as paixões intolerantes ou se comercializa
como propagandista de impostores. Por fim, chega ao
seu envilecimento maior quando se converte em
apologista dos credos liberticidas. Se Julien Benda
chamou "traição dos intelectuais" o estímulo por êles
prestado às intolerâncias do século, a última atitude –a prosternação diante dos sistemas totalitários – deve
ser caracterizada como o suicídio da inteligência.
"Arte, ciência, letras – é Aloysio quem nos
ensina –, ainda quando saídas do seu retiro de
fantasias, cogitações e devaneios, para o tumulto
das rivalidades políticas e das competições sociais,
partilhando, ativa e eficientemente, da luta política,
guardam, entretanto, em face do Estado
democrático, a dignidade da inteligência humana, e
em vez de instrumento do poder estatal, exaltandolhe mesmo as virtudes duvidosas, assumem posição
com o Estado, se o Estado dentro da lei, contra o
Estado, se o Estado fora da lei" (47).
Resistir àquelas potências do obscurantismo e
da escravização deve ser a missão dos intelectuais
responsáveis, ainda que isso lhes custe o
ostracismo, o esquecimento e a solidão. Foi êsse o
supremo ensinamento dêsse homem só, sem
grupelhos, corrilhos ou igrejinhas. Foi a maior lição
dêsse grande mestre, lição permanente, que não se
cingiu aos cinqüenta minutos das aulas regimentais,
mas durou tôda a sua .vida.
É
com
êsse
perfil
que
agora
o
revejo, enchendo o recinto com a sua
__________________
(47) Cultura e Liberdade, Edição da Casa de Rui
Barbosa, 1958, págs. 8-9.
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grande sombra solitária; alto, física e èticamente; ...................Presidente, promulgo a seguinte:
vitalmente, um antidionisíaco, porque um domador
RESOLUÇÃO
apolíneo das paixões e impulsos obscuros;
Nº
, DE 1971
literàriamente, um ático; parlamentarmente, um
britânico; moralmente, um padrão de dignidade.
Suspende, em parte, por inconstitucionalidade,
Assim o contemplo na evocação da saudade,
a execução do art. 13 da Lei nº 1.297, de 16 de
e rendo-lhe a minha homenagem. Agora, edificado e
novembro de 1951, do Estado de São Paulo.
reverente, caminho para sentar-me na cadeira que
êle tanto dignificou.
O Senado Federal resolve:
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Art.
1º
–
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
Item 2
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em
30 de setembro de 1970, nos autos do Recurso
Discussão, em turno único, da redação final do Extraordinário nº 68.674, do Estado de São Paulo, a
Projeto de Resolução nº 28, de 1971, que suspende, execução do art. 13 da Lei Estadual nº 1.297, de 16
em parte, por inconstitucionalidade, a execução do de novembro de 1951, na parte em que dá nova
art. 13 da Lei nº 1.297, de 16 de novembro de 1951, redação ao § 2º do art. 25 da Lei nº 2.485, de 16 de
do Estado de São Paulo (apresentada pela dezembro de 1935, daquele Estado.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
Comissão de Redação em seu Parecer nº 221, de
contrário.
1971).
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução nº 28,
de 1971.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e
eu,................................................................................

Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 31, de 1970 (nº 4.045-B/66, na Casa
de origem), que cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Psicologia, e dá outras
providências, tendo:
PARECERES, sob nºs 650 e 651, de 1970, e 174,
175 e 176, de 1971, das Comissões: Sôbre o projeto:
– de Legislação Social, favorável;
– de Finanças, favorável. Sôbre as emendas:
– de Constituição e Justiça, contrário às
Emendas nºs 1 e 2 de Plenário, e apresentando as
de nºs 1 a 8-CCJ;
–
de
Legislação
Social,
contrário
às
emendas
de
Plenário
e
às
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da Comissão de Constituição e Justiça; e
– de Finanças, contrário às emendas de
Plenário e às da Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto constou da Ordem do Dia da Sessão
do dia 6 do corrente, tendo sua discussão adiada
para a presente data, em virtude de aprovação do
Requerimento nº 125/71, de autoria do nobre
Senador Ruy Santos.
Sôbre a mesa emendas que vão ser lidas pelo
Sr. 1º-Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 3 (de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1970.
"Suprima-se o art. 19 e seus parágrafos."
Sala das Sessões, 15 de julho de 1971. – Ruy
Santos, Vice-Líder da Maioria.
EMENDA Nº 4 (de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1970.
Dê-se ao art. 38 a seguinte redação:
"Art. 38 – O regime jurídico do pessoal dos
Conselhos será o da legislação trabalhista.
Parágrafo único – Os respectivos presidentes,
mediante representação ao Ministro do Trabalho e
Previdência Social, poderão solicitar a requisição de
servidores de administração direta ou autárquica, na
forma e condições da legislação pertinente."
Sala das Sessões, 15 de julho de 1971. – Ruy
Santos, Vice-Líder da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em discussão o projeto e as emendas.

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.): –
Senhor Presidente, perguntaria a V. Ex.ª, se, tendo
havido emendas, elas serão enviadas à Comissão
respectiva para o devido parecer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto volta às Comissões para serem discutidas
as emendas.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continuam em discussão o projeto e as emendas.
O SR. FRANCO MONTORO (sem revisão do
orador.): – Senhor Presidente, a respeito dêsse projeto
existe uma representação, pràticamente unânime, das
sociedades e associações representativas dos
psicólogos de todo o Brasil. Nessa representação há
uma nota comum: é o desapontamento dos psicólogos,
em todo o território nacional, pela demora, pela
protelação na aprovação dessa matéria.
Trata-se de uma profissão nova, da maior
importância; o Brasil tem interêsse em ver essa profissão
devidamente fiscalizada através da organização dos
Conselhos Federais e dos Conselhos Regionais.
A matéria entrou no Congresso, se não me
engano, em 1967. Passou pela Câmara dos
Deputados, aprovada por tôdas as Comissões; veio ao
Senado; aqui recebeu várias emendas. Mas, houve um
consenso nas diversas Comissões, consenso que é da
maioria da Casa, de que o projeto evidentemente
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pode ser melhorado. Aqui, estamos precisamente
naquela hipótese de que o ótimo é inimigo do bom;
se novas emendas forem introduzidas, Sr.
Presidente, o projeto volta às Comissões. Nova
delonga; voltaria ao Plenário. Se aprovadas as
emendas, o projeto voltaria à Câmara. E teríamos,
assim, a demora de mais 1 ou 2 anos, talvez, para
aprovação final de uma lei em que o interêsse
público é evidente.
Neste sentido, dirijo aos autores das emendas
um apêlo para que retirem as emendas a fim de que
a matéria possa ser aprovada e criados os
Conselhos. As modificações posteriores poderão ser
apresentadas através de projetos novos que poderão
modificar a estrutura dêste órgão.
Na realidade, com a preocupação de introduzirlhe modificações parciais estamos, efetivamente,
impedindo a rápida aprovação de um projeto de lei
que teve a seu favor a manifestação de todos os
órgãos do Executivo e do Legislativo. As Comissões
tôdas se manifestaram pela aprovação do projeto. O
Ministro da Educação e o Ministro do Trabalho se
manifestaram também favoráveis à aprovação do
projeto, do texto tal como se apresenta. Nesse
sentido, tendo em vista o apêlo das associações de
psicólogos de todo o Brasil – em todos os Estados do
Brasil onde há associação de psicólogos houve
manifestação nesse sentido – transmito êsse apêlo à
Casa e à Maioria solicitando que se aprove o projeto
imediatamente e que as emendas dêem origem à
nova proposição que venha a aperfeiçoar,
posteriormente, a criação dêsses conselhos, cuja
utilidade e interêsse público são evidentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. RUY SANTOS: – Peço a palavra, Sr,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência informa à Casa que êsse
projeto entrou no Senado no dia 27 de agosto de
1970.
O SR. FRANCO MONTORO: – Eu me referia,
se V. Ex.ª me permite o esclarecimento à entrada no
Congresso – porque o projeto entrou na Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O projeto deu entrada nesta Casa, no dia 27 de
agôsto do ano passado.
O SR. FRANCO MONTORO: – Eu explico
que me referia à sua entrada no Congresso em
1967.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Estou apenas informando quanto a entrada do
projeto no Senado Federal.
Tem a palavra o Sr. Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, já não
entendo mais nada. Quando nos chega um projeto
com base em dispositivos da Constituição, com
prazo certo, grita-se que o projeto anda com pressa.
Quando há um projeto que se quer emendar e
aperfeiçoar, vêm os apelos para que sejam retiradas
as emendas, e que o Senado se furte ao seu dever
de câmara revisora, de apresentar emendas dentro
do seu poder, achando como melhorá-lo e como
consertá-lo.
A êsse projeto, Sr. Presidente, o Senado
apresentou várias emendas – parece que uma delas
teve parecer favorável das comissões. Mas, há
emendas que, mesmo com parecer contrário,
merecem ser aprovadas; aquela, por exemplo, que
diz que a sede do Conselho deve ficar em Brasília.
Por que continuar no Rio de Janeiro?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Muito bem!
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O SR. RUY SANTOS: – Assim sendo, êsse
projeto, que, como disse V. Ex.ª, só entrou no
Senado em agôsto de 1970, menos de um ano,
portanto, já em agôsto, próximo do fim da legislatura,
êle só foi examinado êste ano e terá, de qualquer
maneira, de voltar à Câmara.
Lamento não poder atender ao eminente
Senador Franco Montoro, retirando as emendas,
porque, a meu ver, as emendas que julguei por bem
apresentar à análise, ao juízo das doutas
comissões, são emendas que visam a melhorar o
projeto. Posso, no entanto, comprometer-me com S.
Ex.ª em que, tão logo as comissões opinem sôbre
as emendas – e sei que êsse é também o interêsse
da Mesa – o projeto voltará à Ordem do Dia e será
votado.
Se a Câmara dos Deputados demorar na
sua apreciação nós não teremos culpa. Acredito,
porém, que o espírito público dos Srs. Deputados
será o mesmo nosso e o projeto terá uma
votação rápida, para atender aos interêsses dos
psicólogos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continua em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilo, darei por encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
O projeto volta às comissões competentes
para que se pronunciem sôbre as emendas
apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 4

ligiosa nas Fôrças Armadas, considera em extinção
os atuais Quadros de Efetivos de Capelães Militares,
e dá outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 193, de 1971, da
Comissão:
– de Segurança Nacional, favorável, com
emenda que oferece de nº 1-CSN.
O projeto constou da Ordem do Dia da Sessão
de 8 do corrente, tendo sua discussão sido adiada
para a presente data, em virtude da aprovação do
Requerimento nº 127/71, de autoria do nobre
Senador Ruy Santos.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
discuti-lo, encerro a discussão. (Pausa.)
Em votação o 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 18, DE 1971
(Nº 2.342-B/70, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Reestrutura o Serviço de Assistência Religiosa
nas Fôrças Armadas, considera em extinção os
atuais Quadros de Efetivos de Capelães Militares, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I

Discussão, em turno único, do Projeto de lei
FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO
da Câmara nº 18, de 1971 (nº 2.342-B/70, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
Art. 1º – O Serviço de Assistência Religiosa nas
que reestrutura o Serviço de Assistência Re- Fôrças Armadas (SARFA), criado pelo Decreto-lei nº
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6.535, de 26 de maio de 1944, e instituído em caráter
permanente pelo Decreto-lei. nº 8.921, de 26 de
janeiro de 1946, passa a ser regido na forma
prescrita pela presente Lei.
Art. 2º – O Serviço de Assistência Religiosa
compreende, além da assistência espiritual,
encargos relacionados com o ensino religioso e a
instrução moral. Atender aos militares, aos civis das
Organizações Militares e às suas famílias.
Parágrafo único – Cada Ministério Militar
disporá, independentemente, de direção e de
pessoal para a execução do serviço.
Art. 3º – O Serviço de Assistência Religiosa
será prestado:
I – em tempo de paz: nas unidades, navios,
bases, hospitais e outras organizações militares em
que, pela localização ou situação especial, seja
recomendada tal assistência, a critério do respectivo
Ministro Militar;
II – em tempo de guerra: junto às fôrças em
operações e na forma estabelecida no inciso I dêste
artigo.
Art. 4º – O SARFA, a cargo de sacerdotes,
ministros religiosos ou pastôres, denominados
Capelães e pertencentes a qualquer credo religioso
que não atente contra a Constituição e Leis em vigor,
será exercido na forma estabelecida por esta Lei e
suas normas.
Parágrafo único – Os Capelães poderão prestar
serviços nas Fôrças Armadas, na situação de:
a) militares (como oficiais da reserva não
remunerada);
b) civis (como contratados).
Art. 5º – O Quadro de Efetivos de Capelães
Militares da Reserva não remunerada em serviço
compreenderá:
I – na Marinha – os postos de primeiro-tenente e

capitão-tenente, no total de 15 (quinze) oficiais;
II – no Exército – os postos de primeirotenente e capitão, no total de 45 (quarenta e cinco)
oficiais;
III – na Aeronáutica – os postos de
primeiro-tenente e capitão, no total de 15 (quinze)
oficiais.
Art. 6º – Os Ministros Militares fixarão
anualmente, o número de capelães contratados, que
não podem exceder em cada Fôrça:
I – 20 (vinte) na Marinha;
II – 40 (quarenta) no Exército; e
III – 20 (vinte) na Aeronáutica.
Art.
7º
–
Cada
Ministério
fixará
periòdicamente, conforme suas necessidades, as
representações correspondentes aos diversos
credos.
Art. 8º – Em cada Fôrça Armada, o Serviço de
Assistência Religiosa terá uma chefia diretamente
subordinada ao Órgão Setorial de Administração do
Pessoal, podendo dispor ainda de subchefias
regionais.
§ 1º – A Chefia do Serviço de Assistência
Religiosa, em cada Fôrça, será exercida
por um capelão com honras de coronel ou capitãode-mar-e-guerra, de livre escolha do respectivo
Ministro.
§ 2º – Idêntico critério será adotado para a
escolha dos subchefes regionais, os quais terão
honras de major ou capitão-de-corveta.
§ 3º – O capitão, Chefe do Serviço de
Assistência Religiosa, fará jus a uma gratificação de
representação no valor de 30% do sôldo de capitão e
os capelães das subchefias regionais de 15% do
referido sôldo.
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CAPÍTULO II
DOS CAPELÃES MILITARES
Art. 9º – Os capelães militares serão oficiais
da reserva não remunerada regidos pelas leis e
regulamentos militares, no que não contrarie a
presente Lei.
Art. 10 – Os capelães militares prestarão o
Serviço de Assistência Religiosa nas Fôrças
Armadas da seguinte forma:
I – um estágio de adaptação, de 3 (três)
meses de duração, efetuado nas condições fixadas
pelo Ministério correspondente;
II – estágio de serviço de duração de 3 (três)
anos, renovável de acôrdo com o interêsse da Fôrça
Armada.
Art. 11 – Os capelães militares serão
recrutados entre os sacerdotes, ministros religiosos e
pastôres que satisfaçam às seguintes condições:
a) sejam brasileiros natos;
b) sejam voluntários;
c) tenham entre 30 e 35 anos de idade;
d) possuam pelo menos 3 anos de atividade
sacerdotal;
e) tenham consentimento expresso das
autoridades dos respectivos credos religiosos; e
f) sejam julgados aptos em inspeção de saúde.
Art. 12 – Os candidatos que satisfizerem às
condições do art. 11, e tenham obtido conceito
favorável no estágio de adaptação, dentro do número
de vagas, serão nomeados primeiro-tenente da
reserva não remunerada e incluídos no Corpo de
Oficiais da Reserva da Fôrça Armada correspondente.

§ 1º – Durante o estágio de adaptação os
estagiários terão honras de segundo-tenente da
reserva não remunerada e farão jus a uma côngua
correspondente ao sôldo de segundo-tenente.
§ 2º – Quando nomeados primeiro-tenente da
reserva não remunerada, farão jus aos vencimentos
e indenizações dos oficiais da ativa no mesmo pôsto,
e a auxílio para aquisição de uniformes, de acôrdo
com o que prescreve o Código de Vencimentos dos
Militares.
§ 3º – Ao término do primeiro estágio de
serviço, caso obtenham conceito favorável, os
capelães militares serão promovidos ao pôsto de
capitão (ou capitão-tenente) da reserva não
remunerada.
Art. 13 – Qualquer estágio poderá ser
interrompido nos seguintes casos:
I – a pedido, mediante requerimento do
interessado;
II – no interêsse do serviço;
III – por incapacidade física, comprovada em
inspeção de saúde; e
IV – por privação do exercício de atividade
religiosa, pela autoridade religiosa do credo a que
pertencer o estagiário.
Art. 14 – Os capelães militares serão
transferidos, ex officio, para a reserva remunerada
ao atingirem 60 (sessenta) anos de idade, ou,
a pedido, desde que contem, no mínimo, 25 (vinte
e cinco) anos de efetivo serviço nas Fôrças
Armadas.
Art. 15 – Cada um dos Ministérios Militares
fixará as condições de uso de uniforme para seus
capelães militares.
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CAPÍTULO III
DOS CAPELÃES CONTRATADOS
Art. 16 – Os Ministros Militares poderão
contratar sacerdotes, ministros religiosos ou
pastôres, conforme o previsto no art. 4º, para
exercerem funções de Capelães Civis das Fôrças
Armadas, respeitados o interêsse do serviço e a
conveniência dos respectivos credos religiosos.
§ 1º – Os contratos serão individuais e
celebrados entre o Ministério Militar interessado e o
candidato a capelão que tiver satisfeito tôdas as
condições constantes do art. 17 desta Lei.
§ 2º – Os contratos de que trata o parágrafo
anterior terão a duração de 3 (três) anos, podendo
ser renovados por, no máximo, mais dois períodos
de 3 (três) anos cada um, não devendo o contratado,
ao término do 3º (terceiro) período, ter ultrapassado
a idade de 60 (sessenta) anos.
Art. 17 – Constituem requisitos para a
contratação de sacerdote, ministro religioso ou pastor,
dentro do número de vagas previstas no art. 6º:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter idade entre 25 e 51 anos;
c) ter consentimento expresso da autoridade
do respectivo credo religioso; e
d) ser julgado apto em inspeção de saúde.
Art. 18 – Os contratos terão explícitas, entre
outras, as seguintes cláusulas:
I – dedicar-se preferencialmente ao Serviço de
Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas;
II
–
pagamento
de
uma
côngrua
variável
proporcionalmente
às
horas
de

prestação de serviço e, no máximo, igual ao sôldo
de Capitão ou Capitão-Tenente, de acôrdo com
o que estabelecerem as normas ministeriais a
respeito;
III – acesso aos meios de assistência médica e
social da Fôrça Armada a que pertencer;
IV – indenização, alimentação e pousada,
no valor das que competem aos Capitães ou
Capitães-Tenentes, por ocasião de viagens a
serviço; e
V – rescisão de contrato, que poderá
ocorrer:
a) a pedido, mediante requerimento do'
interessado;
b) no interêsse do serviço;
c) por incapacidade física, comprovada em
inspeção de saúde;
d) por privação do exercício de atividade
religiosa, pela autoridade religiosa do credo a que
pertencer o contratado.
Art. 19 – No caso de ocorrer incapacidade
física, aplicam-se aos Capelães Civis as disposições
constantes da legislação vigente para os contratados
para o Serviço Público Federal.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES, FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 20 – São considerados em extinção
os atuais Quadros de Efetivos de Capelães
Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
estatuídos em decorrência do estabelecido
no art. 4º do Decreto-lei nº 8.921, de 26 de
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janeiro de 1946, modificado pelo Decreto-lei nº
9.505, de 23 de julho de 1946.
§ 1º – Os atuais Capelães Militares, com
estabilidade assegurada de acôrdo com o art. 50 da
Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, permanecerão
no pôsto de Capitão, com todos os direitos e deveres
previstos na legislação relativa aos oficiais da ativa,
computado o tempo de serviço anterior a esta Lei,
para a obtenção de direitos, em razão do mesmo
tempo.
§ 2º – A idade limite para a permanência no
serviço ativo dos atuais capelães é de 60 (sessenta)
anos, quando serão transferidos ex officio para a
Reserva remunerada.
§ 3º – A nomeação de Primeiro-Tenente da
Reserva não remunerada a Capelão Militar, para
cada Fôrça Armada, far-se-á quando o número de
capelães a que se refere êste artigo fôr menor do
que o efetivo previsto no art. 5º desta Lei.
Art. 21 – É extinta a atual Chefia do Serviço de
Assistência Religiosa, com exercício junto ao EstadoMaior das Fôrças Armadas, criada pelo Decreto
nº 21.495, de 23 de julho de 1946, e modificada
pelo Decreto número 27.373, de 28 de outubro de
1949.
Art. 22 – Os Ministros Militares expedirão
normas referentes ao processamento da presente
Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da sua publicação.
Art. 23 – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados os Decretos-leis nºs
6.535, de 26 de maio de 1944, 8.921, de 26 de
janeiro de 1946, e 9.505, de 23 de julho de 1946, o
art. 61 da Lei nº 4.902, de 16 de dezembro de 1945,
e outras disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Em votação a emenda.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria vai
à Comissão de Redação.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1-CSN
Dê-se ao art. 19 do Projeto de Lei da Câmara
nº 18, de 1971, a seguinte redação:
"Art. 19 – Aplica-se aos Capelães Civis o
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e na
legislação vigente peculiar àquele regime de emprêgo."
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg):
Item 6
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei do
Senado nº 29, de 1970, de autoria do Senador
Aurélio Vianna, que estabelece normas para o
pagamento da pensão prevista na Lei nº 4.656, de 2
de junho de 1965, aos beneficiários dos empregados
de sociedades de economia mista, demitidos em
conseqüência dos Atos Institucionais editados a
partir de 9 de abril de 1964, e dá outras providências,
tendo:
PARECERES, sob nºs 200, 201 e 202, de
1971, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela juridicidade e
constitucionalidade;
– de Legislação Social, favorável; e
– de Finanças, favorável.
O projeto constou da Ordem do Dia do dia 13
do corrente, tendo sua discussão sido adiada para
hoje, a requerimento do Sr. Senador Ruy Santos.
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Em discussão o projeto em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer
uso da palavra, darei por encerrada a discussão.
(Pausa.)
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (para discutir o
projeto. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estamos em presença de um projeto
da maior humanidade. Sua origem liga-se ao apêlo
feito pela imprensa e consta do processo,
acompanhando a justificação, o artigo publicado em
O Globo, mostrando a situação desumana a que
ficaram reduzidos alguns empregados de sociedades
de economia mista atingidos pelas medidas dos atos
institucionais.
Estabeleceu-se por lei ou por decreto-lei e, em
alguns casos, até por ato complementar, que
aquêles funcionários da administração direta ou de
autarquias, atingidos pelas medidas dos atos
institucionais, seriam aposentados com vencimentos
proporcionais ao tempo de serviço.
Nessa série de decretos e decretos-leis
que disciplinaram a matéria, ficou esquecida a
situação daqueles que são, realmente, poucos,
quase todos funcionários do Banco do Brasil, que,
atingidos por êsses atos, não foram beneficiados
com a aposentadoria. Impedidos de trabalhar,
afastados de seus cargos, não têm direito à
aposentadoria.
O nobre Senador Aurélio Vianna apresentou
projeto de lei que, no fundo, visa apenas a
interpretar as normas vigentes e cumprir o
espírito que norteou o legislador, o qual,
no caso, era, evidentemente, de conceder a to-

dos
aquêles
atingidos
por
tais
medidas
aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, já
que não podiam continuar a exercer suas funções
pela punição que haviam recebido.
A matéria tramitou pelas diversas comissões
da Casa. Na de Constituição e Justiça, o nobre
Senador Antônio Carlos proferiu luminoso parecer,
examinando-a em todos os seus aspectos. A
Comissão foi, unânimemente, favorável ao projeto.
Nas Comissões de Legislação Social e de Finanças,
também foi amplamente debatida, concluindo-se pela
aprovação da medida, cujo sentido humano e de
justiça é irrecusável.
Neste sentido, o MDB faz um apêlo à Maioria
para que, acolhendo os pareceres unânimes das
comissões técnicas, dêem, também, sua aprovação
a essa matéria.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continua a discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutilo, vou encerrar a discussão em primeiro turno.
(Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação.
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.
Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, na forma
do. art. 329 do Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª
que a votação seja nominal.
O SR. RUY SANTOS: – Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação do projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, acabamos de ouvir o eminente Senador
Franco Montoro, que dá, sôbre êste projeto, o
terceiro parecer. S. Ex.ª foi Relator na Comissão de
Finanças e na de Legislação Social e, agora, fala S.
Ex.ª sôbre a proposição.
Sr. Presidente, tem-se que se fazer justiça à
Revolução e, principalmente, ao Presidente
Humberto Castello Branco pela sua condição de
militar. Sua Excelência tomou a iniciativa de enviar à
Câmara projeto de lei, que se transformou na Lei nº
4.656, de 2 de junho de 1965, concedendo pensão
especial aos funcionários públicos e aos servidores
da administração pública que gozavam de
estabilidade e vitaliciedade, bem como aos
empregados de sociedades de economia mista,
demitidos em decorrência de ato institucional. E por
que S. Ex.ª, sendo militar, fêz isto? É porque os
militares estavam amparados pela legislação em
vigor, no caso de punições desta natureza. Então, S.
Ex.ª achou que os civis continuavam em disparidade
de tratamento e tomou a iniciativa dessa providência
legislativa, para que os civis ficassem na mesma
situação. Quero, assim, destacar qual a razão dessa
providência que se transformou em lei. Foi lei de
iniciativa do saudoso e eminente Presidente Castello
Branco e abriu a possibilidade de se beneficiar os
descendentes ou as pessoas mantidas pelos
funcionários, acaso punidos por atos institucionais.
Posteriormente, em 1969, a Junta Militar baixou Ato
também com esta finalidade. No entanto, o que
se passa com a proposição do eminente
Senador Aurélio Vianna, cujo espírito público quero

deixar, embora desnecessariamente, expresso
nesta oportunidade. O Sr. Aurélio Vianna pleiteia,
no seu projeto, que a pensão, concedida por aquela
lei a que me referi, aos empregados das sociedades
de economia mista, demitidos com base nos atos
institucionais, que a pensão seja calculada e paga
de acôrdo com a legislação para os funcionários
civis – e os funcionários civis estavam e estão
vinculados a outra legislação. Por que S. Ex.ª fêz
isso? É óbvio: para beneficiar êstes servidores, das
sociedades de economia mista, porque a pensão
que têm, no regime a que estão vinculados, é
pensão diferente da do funcionário público, de
modo geral sujeitos a outra legislação. Tenho aqui a
Legislação. Daí S. Ex.ª tê-lo feito. Contudo,
fazendo-o, cria uma disparidade, uma injustiça
tremenda para com aqueles funcionários que, não
demitidos, venham a morrer. Pela legislação a que
está vinculado, o funcionário de uma sociedade de
economia mista que venha a morrer deixa uma
pensão inferior. Então, o demitido por Ato
Institucional goza de situação de privilégio sôbre
aqueles que, vítimas do destino, por doença ou por
morte.
Sr. Presidente, tenho aqui o parecer do DASP
a respeito:
"Por que uma pensão especial? Pelo fato de
que as famílias de funcionários ou empregados
demitidos por crimes ou infrações disciplinares
comuns não gozam de proteção previdenciária, eis
que os atos expulsivos rompem também, no direito
ordinário, o vínculo securitário. Mas a compreensão
jurídica dos crimes políticos, seja no Direito Interno
de todos os povos, seja no Direito Internacional,
considera
suas
motivações
psicossociais,
sua relatividade, a significação maior de
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atenuantes ou agravantes e assim reconhece a
necessidade de um tratamento também especial
para os ordenamentos punitivos, extremamente
variáveis de povo para povo, época para época, caso
para caso. Não há que se falar, pois, em contra
senso,
liberalidade,
favorecimento
ou
em
relaxamento da autoridade e do rigor do processo
revolucionário, quando se considera o instituto da
pensão especial, deferida pelo Poder Revolucionário,
a civis e militares, com inspiração humanitária e
social, segundo critérios absolutamente impessoais,
objetivos e jurídicos – pois o que se fêz, para todos,
foi atribuir às suas famílias a mesma proteção que
teriam em caso de falecimento de seu chefe."
Diz mais adiante:
"Nestas condições, determinou a lei em tela
que o benefício outorgado seria pago ou pelo
Tesouro Nacional ou pelos Institutos de Previdência
(hoje fundidos no INPS), conforme a vinculação de
cada funcionário ou empregado ao IPASE ou a cada
um dos Institutos então existentes, mandando
aplicar, outrossim, para todos os casos, as normas
relativas ao deferimento de pensões por motivo de
falecimento. Isto quer dizer: assistência plena à
família, como se o funcionário ou empregado
houvesse falecido.
Novos atos institucionais, entretanto, vieram
a se editar, ensejando novas demissões de
caráter político. E a lei básica da pensão especial
estava limitada no tempo, só se aplicando aos
servidores atingidos por atos punitivos praticados
até 9 de abril de 1964. Impunha-se, por
conseguinte, a extensão ampla do benefício
previdenciário.

Foi o que se fêz pelo Decreto-lei nº 940, de 13
de outubro de 1969, que alcança, expressamente,
para aquêle fim, as famílias de todos os servidores
civis da Administração Pública Federal, direta e
indireta, demitidos após o advento da Lei nº
4.656/65. E as Sociedades de Economia Mista
integram a Administração Indireta, ex vi do disposto
no art. 4º, inciso II, alínea c, do Decreto-lei nº 200, de
25 de fevereiro de 1967."
Êste o decreto-lei que trata da reforma
administrativa.
"Não há, pois, como se falar em discriminação
quanto às famílias dos empregados de Sociedades
de Economia Mista. Elas estão protegidas
plenamente, dentro de seu regime previdenciário, tal
como nos casos de morte, e tal como acontece com
qualquer outra classe, civil ou militar. Já a
comparação com os aposentados – feita na
justificação formal e no discurso de apresentação do
projeto – não tem cabimento, pois àqueles não se
dirige a proposição. E aposentadoria é uma figura
jurídica; falecimento – ou demissão política – outra.
Com estas informações, parece a êste
Departamento que a consulta dessa Subchefia está
suficientemente esclarecida, o que não elide a
conveniência de se solicitar a audiência dos
Ministérios da Justiça e do Trabalho e Previdência
Social, consideradas as naturais limitações técnicas
dêste Departamento em matéria previdenciária."
Por essas razões, Sr. Presidente, a Liderança
da Maioria vai votar pela rejeição do projeto de
autoria do eminente Senador Aurélio Vianna.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro
para encaminhar a votação.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO
(para
encaminhar votação.): – Sr. Presidente, o Senado
acabou de ouvir a explicação do nobre Líder da
Maioria, Senador Ruy Santos, baseada em
documento que ciosamente S. Ex.ª guardou para ler
nesta tribuna, e de que nenhuma Comissão técnica
desta Casa teve conhecimento. Evidentemente, com
a devida vênia, êste não deve ser o melhor processo
parlamentar.
O SR. RUY SANTOS: – Não sei se posso
apartear V. Ex.ª no encaminhamento de votação.
Quero apenas, com o devido respeito, repelir a
insinuação de que eu esteja escondendo elementos,
para apresentá-los nesta oportunidade.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não há
nenhuma insinuação. V. Ex.ª me perdoe. De minha
parte não há intenção de ofender, e longos anos de
vida parlamentar o demonstram. Evidentemente que
V. Ex.ª, como Líder da Maioria, possui documento
fornecido pelo Departamento Administrativo do
Pessoal Civil – DASP, que refuta informações e
motivos que justificaram as Comissões pronunciarem
determinados pareceres. Justo seria que êsses
documentos fôssem conhecidos das Comissões
técnicas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência lembra que em encaminhamento de
votação não são permitidos apartes.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Êste parecer
não deve ser tão recente que seja posterior a 9 de
junho de 1971, quando opinou a Comissão de
Constituição e Justiça; a 30 de junho de 1971, quando
opinou a Comissão de Legislação Social; nem a 7 de
julho de 1971, quando opinou a Comissão de Finanças.

De qualquer forma, Sr. Presidente, se
procedentes as alegações trazidas à última hora pelo
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, seria
o caso de o ilustre Líder da Maioria oferecer, já que
estamos em primeira discussão, emenda ao projeto.
Desta forma, o projeto voltaria às Comissões
técnicas, que teriam oportunidade de rever os seus
pontos de vista e opinar neste ou naquele sentido.
No caso, porém, surpreender o Plenário, no último
dia, na hora da votação, com dado nôvo que
contradiz tudo quanto existe dentro do processo,
evidentemente, causa estranheza, sem que nisso
haja qualquer restrição à atitude pessoal e à
lealdade, com que sempre tem agido nesta Casa, – e
ainda hoje ressaltei no início do Expediente –, o
nobre Líder da Maioria.
Sr. Presidente, a Minoria ainda aí acolhe
o ponto de vista da Maioria, quando, através da
palavra do ilustre Vice-Líder, o eminente Senador
Antônio Carlos, cuja respeitabilidade, cuja autoridade
não podem ser postas em dúvida nesta Casa,
cujo cuidado na apreciação dos projetos é notório,
a quem se deve, entre outros trabalhos de
grande fôlego, o de ter sido o Relator da Constituição
de 1967, pois, diz S. Ex.ª, no seu parecer, um
longo parecer, na Comissão de Constituição e
Justiça:
(Lendo.)
"Não há, no projeto, nenhuma regra que
crie, majore ou estenda serviço de assistência
ou benefícios compreendidos na previdência
social, pois do que cuida é da fixação de critérios
para o cálculo de benefício já concedido através
da Lei nº 4.656, de 2 de junho de 1965, e objeto
do Decreto-lei nº 290, de 28 de fevereiro de
1967 (Constituição Federal, art. 165, parágrafo
único).
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Por outro lado, o projeto não aumenta a
despesa pública (Constituição, art. 57, III) nem
dispõe 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 (Constituição, art 57, V). Ante o exposto,
a Comissão de Constituição e Justiça opina
favoràvelmente à juridicidade e constitucionalidade
do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1970,
cabendo o exame do mérito às Comissões de
Legislação Social e de Finanças."
Quero dizer, Sr. Presidente, que entre
a
opinião
apaixonada
do
Departamento
Administrativo do Serviço Público e a manifestação
unânime de três Órgãos técnicos desta Casa,
que se debruçaram sôbre o projeto, a Bancada
da Minoria prefere homenagear o Senado,
homenagear aquêles que se dedicam ao trabalho
parlamentar sério, e vota pela aprovação
do projeto, esperando que a Maioria aprove o
seu pedido de votação nominal para esta
proposição.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Continua em discussão o projeto.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Antônio Carlos, para
encaminhamento da votação.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no discurso pronunciado
na hora do Expediente desta Sessão, o nobre Líder
da Minoria, eminente Senador Nelson Carneiro,
teve a oportunidade de generosamente fazer a

citação do meu nome e, com exageros de bondade,
ressaltar o trabalho que modestamente realizo nas
Comissões Técnicas da Casa.
Comentava S. Ex.ª o capítulo da Emenda
Constitucional nº 1 sôbre processo legislativo e
procurava apontar normas e regras que, no seu
entender, estavam a desmerecer o trabalho do
Parlamento brasileiro.
Creio que serei fiel à argumentação de S. Ex.ª
se enunciar entre aquelas normas objeto de sua
crítica e que impede sejam da iniciativa de Deputados
e Senadores projetos de lei que versem sôbre matéria
financeira ou aumentem a despesa pública.
E o comentário foi ilustrado com emendas que
S. Ex.ª apresentou ao projeto que dispõe sôbre o
aumento do pessoal da Justiça Federal e da Justiça
do Distrito Federal.
Sôbre a matéria, Sr. Presidente, tive ocasião
de emitir longo parecer, na oportunidade em que o
Congresso examinou Emenda Constitucional,
suprimindo justamente o dispositivo da Constituição
de 1967 que dava ao Presidente da República a
exclusividade da iniciativa de projetos sôbre matéria
financeira ou que aumentem a despesa pública. Valime, na ocasião, de estudo publicado no jornal Le
Monde, da França, em que se mostrava que a fôrça
dos parlamentos não estava na iniciativa de projetos
sôbre matéria financeira ou que aumentassem a
despesa pública; que a fôrça do parlamento estava,
isto sim, no seu poder de fiscalização, no seu poder
de decisão sôbre as matérias políticas de grande
importância para a nação.
Em seguida, Sr. Presidente, o nobre Senador
Nelson Carneiro manifestou sua queixa quanto a
decisões do Plenário que contrariam pareceres dos
Órgãos técnicos.
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Se o raciocínio de S. Ex.ª fôsse levado às
últimas conseqüências, chegaríamos à conclusão de
que não seria necessária a existência do Plenário,
pois que bastaria a manifestação favorável dos
Órgãos técnicos para que decidida estivesse a
questão no âmbito do Senado Federal.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Pois não!
O SR. NELSON CARNEIRO: – Quando são
várias as Comissões e unânimes os pareceres. Nessa
hipótese. Várias Comissões se pronunciaram sôbre o
projeto unânimemente, êsses projetos são rejeitados
sem um explicação do Plenário. Evidentemente, isso
não é um aprêço à vida parlamentar.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Exatamente a
essa hipótese é que estou me referindo. Se,
porventura, suficiente fôsse a manifestação favorável
de um, dois, três ou mais Órgãos técnicos, sôbre
determinada matéria, para que a sua aprovação
estivesse garantida, a função do Plenário
desapareceria. Daí a minha ressalva: se o
argumento de V. Ex.ª, se o raciocínio de Vossa
Excelência fôsse levado às últimas conseqüências.
Entendo de modo diferente: não chego ao
exagêro de fazer distinção entre a natureza das
decisões das Comissões e aquelas proferidas neste
plenário, sendo as primeiras de natureza
eminentemente técnica e as segundas de natureza
política.
Acho que, tanto nas Comissões como no
Plenário, para a decisão do Órgão, pesam razões de
ordem política, pesam razões de ordem técnica. Na
Comissão de Justiça, evidentemente, os argumentos
que informam os pareceres são aquêles de ordem
jurídica.
Entendo,
Sr.
Presidente,
que
só
exalta e só valoriza a posição de um Se-

nador que exerce a vice-liderança do Senado o
fato de, examinando a matéria sob o aspecto
jurídico, ter emitido parecer favorável, sem
que outras razões tivessem informado o seu
espírito.
Foi isso, Sr. Presidente, o que ocorreu em
relação ao Projeto de Lei nº 29, de 1970, de autoria
do nobre Senador Aurélio Vianna, do qual fui relator
na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não
precisaria recordar que agi dêsse modo, pois,
bastaria ler a conclusão do meu parecer para se
verificar que essa foi a minha conduta e outro não foi
o meu comportamento. Digo: "ante o exposto, a
Comissão de Constituição e Justiça opina
favoràvelmente à juridicidade e constitucionalidade
do Projeto de Lei do Senado nº 29/70, cabendo o
exame do mérito às Comissões de Legislação Social
e de Finanças."
Convocado, na qualidade de suplente,
participei da sessão da Comissão de Finanças que
examinou a matéria após o Parecer da Comissão de
Justiça, e lá os nobres Senadores Jessé Freire,
Carvalho Pinto e Ruy Santos levantaram questões
de natureza jurídica. Fizeram indagações quanto ao
projeto elevar ou não a despesa. E tive ocasião de
repetir, perante a Comissão de Finanças, os
argumentos jurídicos que me fizeram na Comissão
de Justiça concluir favoràvelmente ao Projeto
nº 29.
Se porventura fôsse a paixão política
que estivesse inspirando o meu trabalho,
já, na Comissão de Justiça, o meu parecer
não se cingiria ao exame jurídico da matéria,
desprezados quaisquer outros argumentos, por
mais respeitáveis que fôssem, de natureza política
ou quanto ao mérito da proposição. A matéria
vem ao Plenário, não para o Plenário ratificar
os pareceres das Comissões Técnicas. Os pa-
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receres informam a decisão do Plenário, apresentam
argumentos, dão informações, mas de modo algum
ilidem o poder do Plenário para a decisão final sôbre
a proposição.
Cumprindo o seu dever, o eminente Senador
pela Bahia, Sr. Ruy Santos, que é o Vice-Líder da
Maioria encarregado dos trabalhos do Senado,
trouxe ao conhecimento da Casa parecer do
Departamento Administrativo do Serviço Público.
Pela leitura do documento e pelas razões aduzidas
pelo nobre Representante, cheguei à conclusão de
que a apreciação feita por aquêle órgão do Poder
Executivo diz respeito ao mérito da proposição, à sua
conveniência. Dêste modo, êle não rejeita nem
contesta o meu parecer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Poderia eu
prestar um esclarecimento?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Lembro aos nobres Senadores que não são
permitidos apartes quando do encaminhamento da
votação.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – O Poder
Executivo faz chegar ao conhecimento do Plenário
no cumprimento do seu dever uma informação
capaz. O Plenário não é surpreendido, nenhuma
informação foi sonegada ao Plenário. Apenas aquêle
que conduz a Bancada da Maioria nesta Casa traz
ao conhecimento de seus Pares e dos honrados
Membros da Maioria que o Poder Executivo, pelas
razões apresentadas pelo DASP, manifesta-se
contrário à proposição.
É, pois, uma manifestação sôbre o mérito que,
de modo nenhum compromete, desmerece ou – para
usar a expressão do nobre Senador Nelson Carneiro
– desmoraliza a instituição parlamentar.
Cada um de nós vai manifestar o seu voto. O
meu, Sr. Presidente, sem embargo da convicção
que manifestei em meu parecer, quanto à constitu-

cionalidade e juridicidade da proposição, será de
acôrdo com a manifestação do meu Líder, pois êle
traz à Casa ponto de vista do Poder Executivo eu,
participando da Bancada que apóia o Govêrno, sou
coerente com a minha posição, manifestando meu
voto de acôrdo com a palavra do Líder autorizado
para dizer como deve a Bancada da Maioria votar.
Eram, Sr. Presidente, os esclarecimentos que eu
deveria dar à Casa, especialmente ao eminente
Senador Nelson Carneiro, cuja referência ao meu
nome representará, certamente, hoje, amanhã e
sempre, um galardão para a minha modesta figura.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (sem revisão do
orador.): – Sr. Presidente, devo à Casa um
esclarecimento. O nobre Senador Antônio Carlos
acaba de fixar sua posição neste debate. Tive a
oportunidade de inserir, textualmente, na oração
pronunciada anteriormente, a parte final do
pronunciamento de S. Ex.ª, inclusive o ponto em
que se referia a que o mérito da proposição era
deferido a outras comissões. Mas, o que eu acentuei,
naquele momento – e quero referir novamente –, é
que não pode ser praxe nesta Casa convocar
comissões técnicas para se debruçarem sôbre
projetos, oferecerem pareceres unânimes, tôdas
elas e, na última hora, êsses pareceres serem
afastados.
O nobre Senador Ruy Santos acaba de ler
um documento que foi solicitado em meados
de 1970, ao Poder Executivo e que, portanto,
devia estar nesta Casa enquanto êste projeto aqui
tramitava. Não é possível que as comissões
não tivessem conhecimento dêste documento
solicitado no meio do ano passado. Para
que, então, estarmos, neste instante, discutindo
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uma proposição à luz de um documento que, até
hoje, não foi presente à Casa?
É preciso, Sr. Presidente, que o Poder
Executivo se preocupe com esta Casa e atenda,
imediatamente, às solicitações que lhe sejam feitas,
para que o Senado cumpra o seu dever e não fique à
mercê de uma informação trazida na hora da votação
para determinar uma posição diversa daqueles que
assumiram, nas comissões técnicas, depois de
prolongado estudo, uma posição doutrinária ou
política. Era a ressalva que queria fazer. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 134, DE 1971
Nos têrmos do art. 329 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Projeto de Lei do
Senado nº 29, de 1970.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1971. –
Nelson Carneiro.
O SR. RUY SANTOS: – Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o Sr. Senador Ruy Santos, como
Líder da Maioria.
O SR. RUY SANTOS (sem revisão do
orador. Para encaminhar a votação.): – Sr.
Presidente, quando cheguei a esta Casa, depois de
um quarto de século de vida na Casa visinha, um
velho Membro do Senado disse-me que esta Casa
tinha normas próprias de vida. Então, muita coisa
que se faz na Câmara não se faz aqui. O trato entre
os Senadores contrasta, com a explosão do debate,
que é mais próprio da Câmara, talvez pela mo-

cidade dos que a integram. E outras coisas assim,
Sr. Presidente.
Eu, que na minha vida desde a mocidade,
sempre fui homem entregue ao meu temperamento
de cordura – não é de gordura, não, de cordura – do
bom trato, do respeito aos companheiros e aos
semelhantes, recebi o conselho como algo que não
alteraria a minha norma de vida.
Mas uma das coisas que me contaram foi que
certa feita, aqui nesta Casa, foi chamada a atenção
em particular – e eu vou contar isso porque, talvez,
só os mais antigos desta Casa conheçam o fato – do
eminente Senador Mário Martins, temperamento
quase oposto ao meu, que trouxe para aqui um
pouco das normas da outra Casa. E então lhe
chamaram a atenção, principalmente, quando S. Ex.ª
se dispôs a pedir, ininterruptamente, pedidos de
verificação.
Ora, Sr. Presidente, o pedido de verificação é
norma regimental perfeita. Não sou contra êle. O
eminente Líder do MDB declarou na Sessão de hoje
que de agora em diante pedirá verificação de
votação.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Quase
sempre.
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª generalizou,
aceito a retificação.
Confesso a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que é do
meu temperamento, e reputo, mesmo do meu dever,
sempre aceitar requerimentos dessa natureza,
porque acho que um parlamentar não pode se
escusar de dar o voto quando a votação é nominal.
Mas a dúvida em que estou é na inovação, vamos
assim dizer, anunciada e concretizada em
requerimento
pelo
eminente
Senador,
particularmente num fim de sessão. S. Ex.ª está com
quase todos os seus companheiros aí presentes – S.
Ex.ª diria que, graças a Deus, são poucos – mas os
nossos já saíram, dentro da tradição dessa Casa.
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A dificuldade em que estou, e que talvez
transforme em questão de ordem a V. Ex.ª, Sr.
Presidente, é a seguinte: se eu rejeitar êsse
Requerimento, naturalmente, estarei forçando
inclusive a minha própria consciência no recusar
medida dessa natureza, e, também, será o projeto
votado simbòlicamente, e então prejudicado o ponto
de vista da Bancada do MDB. A minha dificuldade,
assim, está em respeitar o meu impulso natural a
minha formação de não negar requerimentos dessa
natureza e, por outro lado, também não querer
prejudicar os companheiros que não estão
presentes, certos de que a matéria seria votada
simbòlicamente.
Assim, Sr. Presidente, o meu problema é,
diria, até certo ponto, de consciência. Como vou agir,
numa oportunidade como esta?
Acho que na vida o importante, Sr. Presidente,
é o trato afetivo, o importante é o respeito que a
gente tem pelos companheiros que confiam em nós
e, então, os companheiros que não estão aqui, estão
certos de que nós não teríamos votação nominal.
Assim, eu deixo com V. Ex.ª, como que numa
questão de ordem, o estudo de uma fórmula que
possa atender ao interêsse da bancada do MDB e ao
interêsse dos demais Senadores que, certos de que
a matéria não teria maiores problemas, não se
encontram no Plenário.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Com a palavra o nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente,
certa feita o nobre Senador Eurico Rezende comentava
que a Bancada do MDB estava sempre ausente do
plenário nas sextas-feiras. Agora, o nobre Líder
Ruy Santos confessa que, ainda numa Sessão de

quinta-feira, quem está ausente é a própria Bancada
da ARENA. Mas, aqui não estamos para cotejar
ausências, mas apenas presenças.
O nobre Senador Ruy Santos evoca as
tradições desta Casa, Sr. Presidente. Não seria a
Minoria que iria quebrar estas tradições, mas a
advertência fica feita. O que o MDB é contra, Sr.
Presidente, é contra esta sistemática rejeição de
projetos aprovados pelas comissões técnicas, com
vários pareceres favoráveis. Se existem equívocos
que o Executivo deseja corrigir, que os corrija nas
Comissões, mas não surpreenda a Casa com
rejeições de projetos aprovados unanimemente pelas
comissões técnicas.
Êste episódio, Sr. Presidente, vale – já agora
atendendo a apêlo do nobre Líder da Maioria – como
uma advertência: ao retirar o requerimento, o
Movimento Democrático Brasileiro reafirma sua
disposição de oferecer outros semelhantes, quando
outras hipóteses iguais aparecerem à apreciação do
Plenário da Casa.
O SR. RUY SANTOS: – Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. RUY SANTOS (como líder da
maioria.): – Sr. Presidente, isto é como que uma
troca de barretadas baianas. O eminente Senador
Nelson Carneiro não perdeu sua condição de baiano.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Graças a
Deus.
O SR. RUY SANTOS: – Eu agradeço a
S. Ex.ª a medida que tomou e sabe S. Ex.ª que
sempre, no comêço da Sessão, quando S. Ex.ª me
procura, eu digo qual o pensamento da Maioria
na votação das matérias. Eu então pediria a S. Ex.ª
que sempre que fôsse seu propósito – e êle deve
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saber disto no comêço da Sessão – requerer votação
nominal, me desse contas do seu propósito, porque
eu pediria naturalmente aos meus companheiros
para estarem presentes e não os prejudicar.
Assim, comprometo-me com S. Ex.ª que,
respondendo sempre nos momentos de seus
requerimentos pela votação nominal, votarei a favor
do seu requerimento e agradeço a sua gentileza
retirando agora êsse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O Sr. Senador Nelson Carneiro pede a retirada do
seu requerimento e a Mesa defere seu pedido. Está
retirado.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está rejeitado.
O projeto será arquivado.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Contra o
nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Constará da Ata o voto contrário do Partido liderado
por V. Ex.ª.
É a seguinte a matéria rejeitada:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 29, DE 1970
Estabelece normas para o pagamento da
pensão prevista na Lei nº 4.656, de 2 de junho de
1965, aos beneficiários dos empregados de
sociedades de economia mista, demitidos em
conseqüência dos Atos Institucionais editados a
partir de 9 de abril de 1964, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
–
A
pensão
especial,
concedida pela Lei nº 4.656, de 2 de junho
de
1965,
aos
empregados
de
socieda-

des de economia mista demitidos com base nos Atos
Institucionais editados a partir de 9 de abril de 1964,
será calculada e paga de acôrdo com os arts. 4º, 5º,
6º e 7º da Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958,
combinados com o art. 67 da Lei nº 4.242, de 17 de
julho de 1963.
Parágrafo único – O benefício, calculado
segundo os critérios ora fixados, será devido a
partir da vigência da Lei nº 4.656, de 1965, ou
da publicação do ato punitivo, quando posterior
àquela.
Art. 2º – Caberá à entidade empregadora
efetuar o pagamento da pensão aos beneficiários do
demitido, após haver coberto a diferença entre o total
fixado na presente Lei e o estabelecido na Lei nº
3.807, de 26 de agôsto de 1960.
Parágrafo único – Mediante desconto do valor
respectivo no total de contribuições a êle recolhidas,
o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
reembolsará mensalmente a ex-empregadora, da
parcela do benefício calculada na forma dos artigos
36 a 42 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei nº
3.807, de 1960).
Art. 3º – O valor da pensão ora fixado, será
atualizado nas mesmas datas e proporções em que
forem revistas as aposentadorias especiais
estabelecidas pelo Decreto-lei nº 290, de 28 de
fevereiro de 1967.
Art. 4º – São mantidas as restrições
consignadas nos arts. 3º, 7º e 8º da Lei nº 4.656, de
1965.
Art. 5º – Os beneficiários dos empregados
das fundações instituídas pelo Poder Público,
igualmente punidos, farão jus à pensão especial,
calculada e paga de acôrdo com o disposto na
presente Lei.
Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Esgotada a Ordem do Dia, concedo a palavra ao Sr.
Senador Danton Jobim.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Peço a
palavra pela Liderança da ARENA, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Está com a palavra o Sr. Senador Benedito Ferreira,
que falará em nome da Liderança da Maioria.
O SR. BENEDITO FERREIRA (como líder da
ARENA.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
conforme orientação da nossa Liderança, aqui estou
para um exame sôbre alguns aspectos abordados
pelo Sr. Senador Franco Montoro no seu
pronunciamento do dia 8 próximo passado e não
respondido, conforme a orientação citada pelo
Senador Ruy Santos, no dia de ontem.
Nestas condições, quero e devo estabelecer,
antes de mais nada, que a Liderança do Govêrno
aqui comparece, como irão constatar V. Ex.ªs,
contestando as assertivas do Senador Franco
Montoro, com dados e números, com os mais que
auspiciosos resultados obtidos nos últimos anos na
área trabalhista e de previdência social, graças à
moralização que se vem implantando na vida pública
brasileira a partir de 1964.
Voltou o Senador Montoro aos seus habituais
e, me permita S. Ex.ª, infundados ataques à política
trabalhista do Govêrno.
Desta feita, dura e intolerantemente, fustigou a
Representação brasileira junto à OIT, em virtude
desta ter votado contra uma proposição ali
apresentada e aprovada pela quase totalidade dos
votos.
O
fundamento
básico
do
Senador
Montoro, como estão lembrados V. Ex.ªs,
é
o
fato
da
nossa
Representa-

ção ter ali seguido a orientação da política que vem
sendo implantada no Brasil, a partir de 1964, que é a
política da independência e do nacionalismo calcado
no patriotismo.
Realmente, esta política tem incomodado o
pessoal do capital predatório, o capital apátrida que
tem sido moderado e tributado em seus lucros, ao
mesmo tempo em que leva o desespêro à área do
"paraíso do proletariado" do mundo comunista, que
assiste o distanciamento cada vez maior do Brasil de
suas garras e por certo provocando o ciúme naqueles
que tendo a oportunidade, por alguma razão, não
tiveram a grandeza moral para fazer em favor de
nossa gente o que vimos realizando nos últimos anos.
Como exemplo, primeiro, veja-se
as
exportações brasileiras. Como resultados positivos
desta política de independência em que o Brasil
corajosamente abandona os métodos clássicos, por
seus próprios pés e cabeça, marcha célere para
ocupar o seu lugar de grande potência. Com deficit
na balança de pagamentos por três anos
consecutivos (de 511 milhões de dólares em
1960/62), e um aumento crescente no individamento
externo, com o ritmo de crescimento da economia
interna caindo de 10,3% em 1961, para 1,5% em
1963, e 2,9% em 1964, e, ainda, 2,7% em 1965, o
que, em têrmos de per capita, indica uma diminuição
substancial de renda.
No período 1960/66, o índice anual de
crescimento econômico brasileiro se reduz a 4,3%,
inferior à média latino-americana de 4,9% e à dos
países subdesenvolvidos, que foi de 4,4%.
De 1964 a 1967, começamos a recuperação
em níveis modestos, com um incremento de
5,2% ao ano nas nossas exportações, e em
1968/69 e 1970 atingimos 1,8, 2,3 e 2,7 bilhões
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de dolares, respectivamente, o que significou uma
taxa média anual de crescimento na ordem de
22,5%. Cotejando-se êste resultado com o período
de 1966/70, que é de 13% e 0,9% no período de
1950/68, chega-se à conclusão do acêrto da política
adotada. A certeza, a convicção dêste acêrto
crescerá se compararmos os resultados até aqui
obtidos com o dos países desenvolvidos que entre
1968/70 conseguiram uma taxa de 17,7%, com a
dos em desenvolvimento que não ultrapassou
a 10% no mesmo período, finalmente comparandose com a América Latina que no todo ficou no nível
de 7,6%.
Cresceram, pois, as nossas exportações,
nos últimos 3 anos, 300% em relação à América
Latina.
O chamado "milagre" brasileiro é, pois, única e
exclusivamente fruto da seriedade, da independência
que a delegação brasileira não quis quebrar na OIT.
Acabou-se no Brasil o período dos "meios-honestos",
o conceito vigente é um só: verdade-verdade,
mentira-mentira, e moral é moral com tôdas as
letras.
Muito cômodo é ser demagogo, prometer para
não cumprir, e no caso da OIT, senão moralmente,
tivesse a representação brasileira votado "na base
do maria-vai-com-as-outras", contrariando as nossas
leis para agradar à maioria, não estaria pois obrigado
o Govêrno brasileiro senão moralmente como eu
disse, a implantar no Brasil as recomendações
aprovadas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite-me V.
Ex.ª um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu permitiria
a V. Ex.ª que me aparteasse, mas tão logo eu
conclua essa espécie de esbôço, para que eu
pudesse entrar no mérito do aparte de V. Ex.ª.

Sr. Presidente, a êsse respeito trago aqui um
bastante e esclarecedor depoimento de S. Ex.ª o
ilustrado Ministro Júlio Barata. Diz o Ministro do
Trabalho:
Li com prazer o discurso ontem pronunciado
pelo Sen. Ruy Santos e aos louvores, que o brilhante
parlamentar certamente está recebendo, quero
acrescentar o meu. As palavras do Sen. Ruy Santos
puseram em destaque uma posição brasileira no
âmbito internacional e o fizeram com muita
felicidade.
De fato, a Convenção, que foi votada em
Genebra, propunha normas para proteção e
facilidades aos representantes dos empregados junto
às emprêsas.
Ora, salvo no caso das Comissões Internas de
Acidentes do Trabalho, não há lei brasileira que
autorize representação de empregados perante as
emprêsas. É lógico e necessário que haja essa
representação no caso de participação de
empregados na gestão das emprêsas, mas essa
hipótese é considerada execepcional na Constituição
brasileira e não existe, até hoje, lei complementar
que a regule.
Não existindo, no Brasil, lei sôbre tal assunto,
como iríamos aceitar normas, emanadas de um
organismo internacional, que fixassem direitos e
regalias ainda não definidos em nossa legislação?
Seria colocar o carro à frente dos bois. Seria
vincular a priori o Congresso Nacional a critérios
preestabelecidos ab extra.
Isso não é compatível com o princípio de
independência do Poder Legislativo e a Delegação
Governamental brasileira não poderia, sem exorbitar
de sua missão, antecipar-se à manifestação do
Congresso Nacional, aprovando regras que o
Congresso tem o direito de repelir ou de desconhecer.
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O fato de haver o Brasil tomado uma atitude
isolada na OIT não nos desmerece e, sim, nos
engrandece, por ser uma demonstração pública de
que somos uma Nação soberana, que decide por si e
de acôrdo com seus interêsses, sem intromissão ou
pressão de quem quer que seja.
Quando uma Nação tem a coragem de
proceder assim, revela, perante o mundo, sua
maioridade, sua personalidade, sua autenticidade.
Foi isso o que o Brasil fêz.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Ouço o
nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Conhece V.
Ex.ª o teor da Convenção a que o Brasil negou apoio?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Conheço,
em verdade, talvez tanto quanto V. Ex.ª. As
informações que tenho são as contidas na
declaração de voto e aquilo que disse S. Ex.ª o Sr.
Ministro Júlio Barata; o que se buscava com aquela
propositura apresentada à Comissão, pegando de
surprêsa a nossa Delegação que ali fôra votar uma
pauta diferente daquilo que a ela foi submetido na
Comissão. Aprovado nessa Comissão, por maioria, e
levado ao Plenário, tendo obtido os resultados
anunciados por V. Ex.ª, com ligeira divergência, com
a qual continuo discordando. Os votos, aqui, dizem
sete; V. Ex.ª fala em cinco. É questão de menor
importância, mas chegaremos até lá.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas V. Ex.ª
não me respondeu. Conhece V. Ex.ª o teor da
Convenção?
O
SR.
BENEDITO
FERREIRA:
–
Textualmente, não. Eu disse a V. Ex.ª que conheço o
que está nos Anais. Talvez não me tenha feito
entender.

O SR. FRANCO MONTORO: – Sim ou não?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Conheço o
que se buscava, o objetivo. Textualmente, ignoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – É por isso que
aplaudo quando V. Ex.ª diz que é preciso acabar
com as meias-verdades, os meios-honestos e uma
série de outras expressões semelhantes. Na
realidade, nobre Senador Benedito Ferreira, essa
convenção não impunha a nenhum país a co-gestão
ou a participação na gestão.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Nenhuma
decisão da OIT pode impor. Acho que são
recomendações feitas apenas no sentido moral. O
país pode ratificá-las ou não.
O SR. FRANCO MONTORO: – Se a
argumentação de V. Ex.ª fôr procedente...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Haja vista os
Estados Unidos da América do Norte – trago êste
fato à colação – até hoje só ratificou cêrca de seis
convenções aprovadas na OIT. Há países que já
aprovaram noventa e não cumpriram nem as
seis que estão sendo exercitadas nos Estados
Unidos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Isso é outro
problema, porque no caso não se discutia a
ratificação. Estamos deixando de lado tôda série de
adjetivos a que não respondo, porque me parece
melhor deixar de lado os aspectos pessoais e tentar
discutir objetivamente o problema. O que nós
devemos discutir, e V. Ex.ª traz a debate mais uma
vez, é o voto do Brasil na OIT, na última conferência
internacional do trabalho. Nada tem a ver com a
ratificação. Não vamos, portanto, confundir as
coisas. Lá, o Brasil votou contra, votou isoladamente.
Disse V. Ex.ª que isto é para firmar independência e
que assim será para o futuro. Será uma forma
permanente, então?
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O SR. BENEDITO FERREIRA: – De
independência, sim. Está em consonância com a
política da Revolução de 1964.
O SR. FRANCO MONTORO: – De votar
isolado?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não de votar
isolado, mas, desde que a Maioria ou a Minoria, com
a qual votamos, esteja em harmonia com os
interêsses brasileiros. Nada de voto, como eu disse,
na base do "maria-vai-com-as-outras", se realmente
se quer País independente, e acredito que V. Ex.ª o
deseje.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas é
evidente. Apóio, intransigentemente, tôda ação de
real independência do Brasil.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Conto com
isto.
O SR. FRANCO MONTORO: – Tenho dado
meu aplauso aos aspectos positivos da administração,
mas eu trouxe um fato concreto e uma interpelação
também concreta. A interpelação foi sôbre o voto do
Brasil em relação a essa convenção. Tenho em mãos o
texto da convenção, nobre Senador. Ela estabelece
que os representantes dos trabalhadores nas
emprêsas deverão gozar de proteção eficaz contra todo
ato que possa prejudicá-los, tais como a despedida por
razão da sua condição de representantes dos
trabalhadores,
de
suas
atividades
como
representantes, de sua filiação ao sindicato ou de sua
participação na atividade sindical, sempre que ditos
representantes atuem conforme as leis das
convenções coletivas ou outras normas em vigor nos
seus países. Os demais artigos se referem, expressamente, ao respeito à legislação de cada país. O Brasil
não assumiria nenhum compromisso de instituir
participação que, aliás, em parte, já existe. Agora, pela
primeira vez, a maioria, através da palavra do Ministro

do Trabalho, que V. Exa. incorporou ao seu discurso,
reconhece o que disse aqui, que já temos as
comissões internas de prevenção de acidentes, onde
os trabalhadores estão representados. Portanto, o
Brasil tem na sua legislação ordinária e no seu
preceito constitucional dispositivos que asseguram a
participação dos trabalhadores ou a integração dos
trabalhadores na vida das emprêsas.
A Convenção estabelecia, apenas, que êstes
representantes devem ter os seus direitos
garantidos. Não podem ser despedidos, porque
foram eleitos. Não podem ser perseguidos, porque
tomaram uma decisão como representantes. Se os
nossos representantes não entenderam isso,
erraram lamentàvelmente. O Brasil não podia, e eu
gostaria que V. Ex.ª discutisse o mérito. Por isso, eu
perguntei se V. Ex.ª conhecia a convenção. Não
podemos aplicar a essa convenção nenhuma das
razões aqui apresentadas. Aqui não há nada de
oficioso, não há nada que vai de encontro a qualquer
país.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª vaime permitir que eu desenvolva o meu discurso,
porque, na verdade, não pude sair do preâmbulo e
tenho honestamente o propósito de convencer S.
Ex.ª o Senador Franco Montoro. Tenho o propósito
de convencer a todos aquêles que tenham quaisquer
dúvidas, quanto ao comportamento, quanto à lisura,
quanto à defesa real dos interêsses brasileiros da
nossa delegação quando representava o Brasil junto
a OIT.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª coloca
exatamente o têrmo; exatamente êste o problema. V.
Ex.ª concorda ou não?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª vai
apartear-me e não vai permitir que eu desenvolva o
meu discurso.
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O SR. FRANCO MONTORO: – Eu queria que
V. Ex.ª me respondesse: se V. Ex.ª estivesse
presente seria contra essa norma, V. Ex.ª que acha
que os trabalhadores, que os seus representantes
devem ter garantia no exercício das suas atividades?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu votaria de
acôrdo com a orientação recebida daqui, em
harmonia com a nossa legislação.
O SR. FRANCO MONTORO: – ...do Govêrno.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª vai me permitir desenvolver o meu discurso e dizer, pelo
menos, das razões que levaram a nossa delegação a
êsse voto. V. Ex.ª não me permitiu até agora.
Simplesmente, eu li a declaração do Sr. Ministro do
Trabalho e não entrei no mérito das razões,
analisando o voto.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Pois não.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Pareceme estar havendo uma pequena tempestade
em copo d'água. V. Ex.ª está certo. O Senhor
Franco Montoro, data venia, está insistindo na
convenção. Não é por causa da deliberação de
um organismo internacional que se decide contra
as tradições de um país. Quantas deliberações
são tomadas na ONU e não são cumpridas; nações
que votam e não cumprem o que votaram. O
que há, de verdade, é que o Brasil é pioneiro
na legislação social, e pelo que sei, numa das
reuniões finais da OIT, se não me engano, o
Secretário-Geral, ou o Presidente da Assembléia,
apontou o Brasil como paradigma. Aqui no
Brasil não é preciso delegados apoiar convenções.
Um pintor de paredes chegou ao Congresso.
Eu, por exemplo, devo dizer, sou de origem das

mais humildes possíveis e cheguei a Senador da
República. No Exército são recrutados elementos
das camadas mais pobres da população e êsses
elementos podem chegar a Presidente da República,
a Ministro. Há vários exemplos. Há, mesmo,
trabalhadores que chegam a dirigentes de fábricas.
No meu Estado, por exemplo, tenho citado o caso da
Companhia Siderúrgica Nacional e de uma grande
fábrica em Friburgo onde um operário chegou à
diretoria. Não é preciso, para tanto, estar escrito que
o trabalhador poderá atingir êsses cargos. Pareceme que houve apenas um mal-entendido. O Brasil
não votaria jamais contra êle próprio. É o que eu
queria esclarecer.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Agradecido.
Senhor Presidente transcrevo aqui a
declaração de voto do Brasil na 56.ª Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho (OIT) em
Genebra, muito embora já conste a mesma nos
Anais da Casa, através de discurso do Senador Ruy
Santos. Faço-o,. Senhor Presidente, nesta
oportunidade, para encadeamento e ordenação do
raciocio que estou tentando desenvolver.
Declaração
de
voto:
"A
Delegação
Governamental do Brasil votou contra os
documentos submetidos. Votamos porque os textos,
tanto do Convênio como da Recomendação, nos
parecem demasiado ambiciosos e, na realidade, só
correspondem a situações existentes em muito
poucos países."
O SR. FRANCO MONTORO: – São palavras.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Para dizer o
menos, a codificação em um instrumento internacional,
como um Convênio ou uma Recomendação, de tais
práticas limitadas a uns poucos Estados, se nos
afigura extremamente prematura. Poderíamos acei-
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tar apenas algumas partes do Convênio e da
Recomendação; todavia, para sermos sérios e
honestos com essa Organização, devemos dizer que
nos
sentimos
sem
condições
de
aceitar
integralmente o Convênio e a Recomendação.
O SR. FRANCO MONTORO: – Qual a
restrição?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª vaime permitir desenvolver qualquer coisa, porque,
senão, vai haver a impressão de que V. Ex.ª é o
dono do discurso.
Aqui foi suscitada, acaloradamente nos
debates, aquela adjetivação de ser muito ambiciosa
aquela recomendação. Muito ambiciosa, Sr.
Presidente, é aquela promissória que é avalizada por
aquêle avalista responsável ou aceita por aquêle
emitente que pensa em pagá-la, mas há aquêles que
não pensam em cumpri-la, Sr. Presidente, a aceitam
sem saber sequer qual é o número de zeros, sem
saber a que monta, a que ela se destina.
Já que estamos falando em seriedade, na
declaração de voto, para sermos sérios e honestos
com essa organização, no caso, estava o Brasil
dando um exemplo edificante, Sr. Presidente, para
que
outros
países-membros
só
votassem
convenções que viessem, de fato, a serem
executadas dentro de seus países.
O SR. FRANCO MONTORO: – Os outros
países não são sérios?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Existe
outro aspecto da questão para o qual desejava
pedir atenção da Conferência. A Delegação
Governamental do Brasil foi a Genebra preparada
para
debater
unicamente
um
projeto
de
Recomendação, mas em virtude de uma decisão
tomada por maioria de votos na Comissão,
se viu frente a um projeto de Convênio e a um
projeto de Recomendação. Evidentemente, a

maioria tem o direito de impor a sua vontade, todavia
tôda Delegação tem, por sua vez, o direito de
discordar neste assunto, como em qualquer outro
assunto semelhante de procedimento tão pouco
usual.
O Sr. Presidente, o nobre Senador Franco
Montoro...
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me V.
Ex.ª
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou permitir.
Antes devo dizer que, se não estava preparada: – é
exatamente a declaração de voto que S. Ex.ª acaba
de ler: – se a Delegação não estava preparada para
votar a favor, também não estava preparada para
votar contra.
O SR. FRANCO MONTORO: – Devia absterse.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não,
Excelência! Os homens de bem não se omitem. País
sério não se ausenta, êle se faz presente, marca sua
presença e traça normas de conduta para aquêles
que têm assinado convenções e não as têm
cumprido. Assim se comportou a nossa Delegação, o
nosso País.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sabe V. Ex.ª
que essas Convenções são estudadas pela
Comissão Permanente de Direito Social do Ministério
do Trabalho?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, peço a V. Ex.ª que me assegure o direito
dê usar a Tribuna e que os apartes sejam com meu
consentimento.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
(fazendo soar a campainha.): – Peço ao nobre
Senador Franco Montoro que deixe o ilustre Senador
Benedito Ferreira concluir o seu discurso.
Lembro ao nobre Senador Benedito Ferreira
que o seu tempo está esgotado.
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O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, não sei se V. Ex.ª está informado, pois V.
Ex.ª assumiu agora a Presidência; quando pedi a
palavra, o fiz como Líder da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Os 20
minutos de que V. Ex.ª dispunha já estão esgotados,
mas conclua V. Ex.ª
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª é
generoso e vai permitir-me desenvolver, mesmo
porque, procuro esclarecer...
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – V.
Ex.ª procure concluir e ajude a Mesa.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, aqui estamos em nome da verdade com
tódas suas letras, para esclarecer a opinião pública,
e não para permanecermos discutindo o sexo dos
anjos.
É necessário que, pelo menos, se entre no texto
da mensagem que trago ao conhecimento da Casa.
Senhor Presidente, o Senador Franco Montoro
manifestou grande estranheza ante o fato de o Brasil
votar
com
independência
e
dando
uma
demonstração de maioridade. Quanto ao fato de o
nosso voto ter sido contrário...
O SR. FRANCO MONTORO: – Muito
erradamente.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – ...,quero crer
que a explicação está mais que dada na Declaração
de voto. Deu Sua Excelência uma ênfase muito
grande ao texto em que a nossa Delegação chamou
de muito ambiciosa a Recomendação ou Convenção.
Ora, Sr. Presidente, muito ambiciosas,
porque, como instrumentos internacionais, procuram
estender a todos os países-membros da OIT
práticas que existem apenas em poucos países

(não se trata de ser melhor ou pior, trata-se
simplesmente de que são práticas que se aplicam
em alguns países, estão longe de ser aplicadas, em
todos; por exemplo, dificilmente se encontrará um
dos 76 países em desenvolvimento que as aplique;
não existem sequer em todos os países da Europa).
Uma convenção internacional é inegàvelmente
um instrumento extremamente sério (mais sério do
que uma recomendação, porque liga e obriga os
Estados de maneira mais estreita.) e não pode ser
preparada por simples votos de maioria no interior de
comissões; o seu texto deve ser objeto de consultas
prévias e demoradas a Governos.
E aqui, Sr. Presidente, um texto curioso, e já o
disse antes.
Enquanto os Estados Unidos da América sem
motivos para a chamada timidez internacional,
embora sejam um país reconhecidamente adiantado
no terreno econômico e social, só ratificaram, até
agora, seis convenções dá OIT. Por outro lado,
alguns países em desenvolvimento ratificaram mais
de noventa e, por esta razão, são levados,
constantemente, a pretextar, junto ao Comitê que na
OIT se ocupa da execução das convenções, motivos
diversos para não dar cumprimento às convenções
que ratificaram. Essa questão do não cumprimento
de convenções por parte de Estados que as
ratificaram foi talvez o ponto crucial, o ponto mais
vivamente debatido em Comissão durante a última
conferência da OIT.
Por esta razão, Senhor Presidente, entendeu a
delegação brasileira de votar contra, de registrar o
nosso ponto de vista, pelo menos para que no futuro se
evite na OIT a elaboração de instrumentos inaplicáveis
em muitos países do mundo, que freqüentemente
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aprovados, assinados, ratificados e não cumpridos,
transformam-se em letra morta, a exemplo da
maioria: da legislação brasileira no que diz respeito
ao trabalhador e ao assalariado no período anterior a
1964.
O SR. FRANCO MONTORO: – V.Ex.ª me
permite um breve aparte? (Assentimento do orador.)
V. Ex.ª acha que tal se aplica à Convenção? V. Ex.ª
foge do problema. O que estamos discutindo é a
Convenção.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Estamos
discutindo a razão por que o Brasil votou contra. Não
estou discutindo com V. Ex.ª a Convenção. A
Convenção foi objeto de discussão por parte da
delegação brasileira. Estou discutindo as razões por
que o voto brasileiro foi em contrário.
O SR. FRANCO MONTORO: – E a razão é
que seria inaplicável. V. Ex.ª falou em tese, referiu-se
à ratificação e que seria inaplicável pelos outros
países. Eu pergunto...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não adianta
aprovar, se não vai ser aplicado.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me
concedeu aparte, me permita...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Concedi,
mas não para que V. Ex.ª coloque na minha bôca
palavras que não disse. Somos velhos conhecidos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Qual a palavra?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª não me
subestime. Se falei em tese, se o pensamento e o
comportamento, em analisando as razões que
induziram e levaram os nossos delegados, na
Convenção, a se comportarem como tal se
comportaram, se assim agiram foi para que não fôsse
adotado aquilo que já é notório no mundo inteiro, que
não se buscasse, não se adotasse para o Brasil a Con-

venção em arrepio à legislação brasileira, sem
consultas prévias, sem estudos prévios. Inclusive o
Ministro Júlio Barata bem o enfatizou, até em sinal
de respeito ao Congresso.
Não vejo por que S. Ex.ª
O SR. FRANCO MONTORO: – Ésse
respeito ao Congresso haveria de qualquer maneira,
porque a Convenção vem ao Congresso para ser
ratificada...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Ratificada ou
não. Senão seria como assinar uma promissória e
depois dizer que não tem fundos para pagamento.
O SR. FRANCO MONTORO: – ...portanto,
não envolva o Congresso nesta matéria.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Envolvo,
sim, porque teríamos que decidir sôbre a matéria. V.
Ex.ª está partindo do pressuposto...
O SR. FRANCO MONTORO: – O Congresso
não tem responsabilidade alguma no voto dado. Se a
Convenção viesse aqui: – e coloco a pergunta nos
têrmos em que V. Ex.ª a formulou: – acha V. Ex.ª
que a disposição seria inaplicável no Brasil? Essa
disposição diz que os representantes dos
empregados nos países onde ainda há essa
representação...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª leva
vantagem muito grande, porque teve em mãos e
estudou tôdas as proposições. Eu me fundo nas
informações que obtive.
O SR. FRANCO MONTORO: – Tenho em
mãos tôdas as proposições, porque me preocupei e
as pedi à OIT. V. Ex.ª acaba de confessar: nem os
líderes do Govérno, nem V. Ex.ª trouxeram, até
agora, o texto da Convenção.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª foi
egoísta. Conservou-a só para o seu conhecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro): – Peço,
mais uma vez, ao nobre Senador Franco Montoro
que não aparteie o Senador Benedito Ferreira,
mesmo porque há requerimento do Líder do MDB
para que o Senador Franco Montoro fale em nome
do seu Partido.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, em verdade, é difícil o debate, é difícil o
diálogo com S.Ex.ª, o nobre Senador Franco
Montoro, mesmo porque não penso em convencer S.
Ex.ª No seu primeiro pronunciamento, disse o ilustre
Representante paulista:
"Tenho aqui o argumento que foi invocado
recentemente pelo nobre Ministro do Trabalho,
Professor Júlio Barata. Mas o argumento da
autoridade para mim não tem valor."
Sr. Presidente, são palavras textuais de S.
Ex.ª, extraídas do seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO: – Para V. Ex.ª
não vale o argumento da autoridade?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Logo, Sr.
Presidente, não sei mais o que vai convencer S. Ex.ª
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita que
me explique?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Como se a
nossa representação houvesse praticado na OIT um
crime de lesa-pátria, tão comuns no passado, mas o
que ali se fêz e se votou foi reafirmar a soberania
brasileira nas suas questões internas e,
especialmente, no que diz respeito ao nosso
desenvolvimento sócio-econômico, que vem sendo
obtido com remédios bem brasileiros.
Realmente, todos os argumentos, os fatos
e os dados que aqui trazemos poderão não
sensibilizar e convencer o Senador Franco Montoro,
mas temos a tranqüilidade e a certeza que

estamos convencendo e bem a todos os patriotas que
querem o Brasil independente de direito e de fato.
Como
preliminar,
como
exemplo
do
convencimento do povo brasileiro que vimos
obtendo, graças à moralização implantada na coisa
pública do Pais, vejamos a verdadeira multiplicação
havida no número de contribuintes e beneficiários do
INPS nos últimos anos.
Sr. Senador Franco Montoro; estou embasado
porque o povo está convencido de que estamos certos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Assim é uma
forma fácil! Nem V. Ex.ª assistiu à Convenção,
imagine o povo.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Para decidir.
Dai porque a Delegação do atual Ministério do
Trabalho tem autoridade. O atual Govèrno, o
Govêrno implantado em 1964; no Brasil, tem
realmente investidura para falar em bem-estar social,
tem investidura, porque podemos trazer aqui, para
conhecimento de V. Ex.ª, èsses números, que não
interessam ser ouvidos pelo Sr. Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª. com
isso, prejulga que os outros não tiveram.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª faça
o cotejo entre a situação que apresentou com aquela
que vou invocar para dar idéia, à Casa e ao Brasil,
de quem tem investidura para falar em bem-estar
social do trabalhador brasileiro.
Aqui está, Sr. Presidente:
Nesse aspecto, devemos ter em mente
que anteriormente a 1964 não só os empregadores
se furtavam. a contribuir para os antigos institutos.
como especialmente os empregados preferiam
correr todos os riscos a descontarem as suas
quotas de contribuição, vez que o seu suor, os seus
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sacrifícios, sabiam éles, destinavam-se a tudo,
menos aos seus interêsses.
Conta o Brasil, atualmente, com a seguinte
massa segurada pelo INPS; veja dados de 28 de
fevereiro de 1971:
Segurados ativos:
Empregados......................................
7.763.000
Empregadores...................................
1.020.000
Autônomos.........................................
391.000
Empregados em órgãos do Poder
Público...............................................
117.000
Empregados
em
Atividades
Filantrópicas......................................
93.000
Avulsos e Facultativos.......................
45.000
Já surgiu até essa figura, no Brasil: "facultativo".
Contribuintes em dôbro.....................
40.000
Servidores do INPS...........................
75.300
9.544.300
Pasmem, Srs. Senadores: subtotal...
9.545.200
E tem mais:
Segurados
em
gõzo
de
aposentadoria...................................
854.800
Segurados em gozo de auxiliodoença...............................................
462.600
Servidores aposentados....................
5.000
Segurados reclusos...........................
1.400
Subtotal:.............................................
10.869.000
Pensionistas.......................................
613.900
Dependentes (aproximadamente 2;7
por segurado)....................................
25.000.000
Total beneficiários (áproximadamente) 36.482.900"
São êsses fatos, Sr. Presidente, que
embasam, que nos dão autoridade para decidir com
soberania, quando se trata de interêsses da nossa
economia, quando se trata de interêsse, de fato, dos
nossos trabalhadores.
Ai está, Senhor Presidente, e quero crer que
os números falam mais alto e melhor do que o mais
verboso dos oradores, por esta razão com êles
familiarizo-me e, mais do que isso, respeito-os.

Assim entendendo, das críticas e afirmações
do Sr. Montoro, atenho-me inicialmente ao volume
de assalariados urbanos existentes no Brasil que,
segundo Sua Excelência, 65% dos mesmos recebem
o salário-mínimo.
Pesquisando as fontes oficiais, extraí das
relações de 2/3, fornecidas pelos empregadores, ao
Ministério do Trabalho, que em 1969 existiam na
área urbana o seguinte:
Empregados na Indústria...................
Em outras atividades.........................
Total de empregados.........................

3.116.039
2.190.155
5.306.194

Dêsse total, segundo as mencionadas
relações de 2/3, 1.399.921 empregados estão na
faixa de remuneração do salário-mínimo, ou seja,
26,38% sõbre o total.
E não 65%, como aqui sustentara o nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª vai
ter a oportunidade. V. Ex.ª, homem inteligente, vai
examinar o meu discurso, mas não vai ter a
leviandade de tentar refutar êstes dados.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não é
preciso!
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª vai
fazer um estudo semelhante ao que fiz, que me tem
custado noites indormidas. E até trago, no bôjo do
meu discurso, a minha afirmação: que me entristece,
Sr. Presidente, ver uma inteligência brilhante como a
do ilustre professor de Direito, Senador Franco
Montoro, desservindo à causa dos interêsses
brasileiros, desservindo aos interêsses nacionais,
gerando intranqüilidade...
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) (fazendo
soar a campainha.): – Encareço ao nobre Senador
Benedito Ferreira que conclua o discurso, por-
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que o tempo de que dispunha já excedeu de vinte
minutos.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou tentar
concluir, Sr. Presidente.
O SR. FRANCO MONTORO: – A afirmação
de V. Ex.ª é inteiramente destituída de fundamento.
V. Ex.ª gosta de fugir aos dados e diz que cita os
dados.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
(fazendo soar a campainha.): – Peço que o nobre
Senador Franco Montoro não aparteie, para permitir
que o nobre orador conclua o discurso.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Aqui estão
os dados, transcrevendo palavras textuais de S. Ex.ª,
de que 65% dos trabalhadores urbanos ganham
salário-mínimo. Estou provando, aqui, Sr. Presidente,
que são 26,38%.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª não
pode afirmar sem ouvir a contestação. Não falei
apenas em trabalhadores urbanos; falei na
população ativa do Brasil.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou chegar
à população ativa do Brasil, e não com aquêles
números irreais que V. Ex.ª cita, permita-me dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
(fazendo soar a campainha.): – Peço ao nobre
Senador Franco Montoro que deixe o ilustre Senador
Benedito Ferreira concluir o discurso, cujo tempo já
excede em 25 minutos. V. Ex.ª terá a palavra, em
seguida, eis que há requerimento do nobre Líder
Nelson Carneiro nesse sentido.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu disse, Sr.
Presidente, que estava aqui com números, com
dados, para refutar as afirmações de S. Ex.ª o
Senador Franco Montoro.
Logo, caberá a S. Ex.ª, por amor à
verdade,
por
respeito
a
esta
Casa,

com números, com dados, contestar as nossas
afirmações. Que venha à tréplica, mas volte fundado
em dados, mesmo porque acho que já vai longe esta
polêmica entre mim e S. Ex.ª
O SR. FRANCO MONTORO: – Entre V. Ex.ª e
os dados.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas, Sr.
Presidente, quero continuar.
"Lamentàvelmente, Srs. Senadores, êstes
dados que são publicados periàdicamente, não se
prestam para informar o ilustrado Professor Franco
Montoro, que se diz preocupado em colaborar com a
justiça e a paz social promovidas pelo Govêrno.
Na verdade, a inconstância, a infidelidade aos
argumentos, aos fatos, é uma constante na vida do
Senador Franco Montoro."
O SR. FRANCO MONTORO: – Essa é a
afirmação de V. Ex.ª, irresponsável, inclusive.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Provo, aqui,
o que estou falando.
O SR. FRANCO MONTORO: – Então,
permita-me apartear.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – "Faz uso de
um dado, a êle se apega de unhas e dentes, e, se
refutado, na maior sem-cerimônia, abandona o
primeiro e passa para outro com a mesma
disposição."
A "verdade" de Sua Excelência é dosada
ao sabor de suas conveniências. Vejamos: em 30 de
julho de 1970 Sua Excelência, na Câmara dos
Deputados outro argumento, o discurso do Ministro
Delfim Netto, quando, afirmava, peremptòriamente:
"Cito, então, declarou que cérea de 50% de todos os
trabalhadores urbanos do Brasil recebem um
salário até 10% acima do mínimo regional." Buscava,
então, socorrer-se e embasar a sua afirmação anterior
quando sustentara que o salário-mínimo "é percebido
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pela metade ou mais da população assalariada".
Provado que ficou por mim, então que dos
13.300.000 que compunham a fórça-trabalho
ocupada na área urbana do Brasil, sòmente 40%,
incluindo nesse percentual os menores, é que se
encontravam na faixa aludida, ou seja, os que
percebiam o salário-mínimo regional mais os 10%
citados pelo Ministro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V.
Ex.ª outro aparte? V. Ex.ª continua a incidir em êrro!
Quando falei em 65%...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Estou
citando palavras de V. Ex.ª!
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me
V. Ex.ª que seja intérprete de minhas palavras,
quando citei o Ministro Delfim Netto, que disse uma
verdade: pràticamente, a metade dos trabalhadores
urbanos recebe salário-mínimo. O que disse S. Ex.ª
é certo...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Disse mais.
V. Ex.ª está omitindo. Dez por cento a mais do
regional. Seja fiel, pelo menos, às suas palavras.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permita-me
repetir: V. Ex.ª, mais uma vez confunde "gênero
humano com Germano"!
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não venha
V. Ex.ª com sofismas. V. Ex.ª me respeite, e respeite
as suas palavras.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas permita
que responda, uma vez que se fala em 65% da
população ativa.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Também aí
V. Ex.ª falta com a verdade, vou provar isto
repetindo...
O SR. FRANCO MONTORO: – Sessenta e
cinco por cento da população ativa.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não, não é
verdade. V. Ex.ª ofende a verdade com esta
afirmação.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quem ofende
a verdade é V. Ex.ª

O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou provar,
Sr. Presidente, com números. Eu disse que
respeitava os números. Aqui está: que fêz o Sr.
Franco Montoro? Sem dúvida, com o intuito de gerar
sentimento de injustiça e descontentamento entre os
assalariados e o Govêrno, num verdadeiro toque de
mágica, amplia para 65% a faixa dos que ganham
sômente salário-mínimo. A base para a sua
afirmação, desta feita, já não é mais o Ministro
Delfim Netto e sim o discurso do Senador Calmon,
pronunciado, há poucos dias, aqui no Senado, que,
em verdade, traz em seu bôjo um gráfico retratando
os percentuais de salários percebidos pela
população econômicamente ativa, no caso incluindose os trabalhadores rurais, as empregadas
domésticas, os menores, etc, e nunca afirma ou
indica, o retromencionado gráfico, que se trata de
trabalhadores urbanos tão sòmente regidos pela
legislação que fixa o salário-mínimo. Vejamos o
mencionado gráfico.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª pode
indicar em que momento eu disse que eram
trabalhadores urbanos?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª disse
que dos trabalhadores urbanos 65% ganha menos
que o salário-mínimo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Da população
ativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência pondera aos Srs. Senadores que só
podem dar apartes com o consentimento do orador.
Lembro ao orador que o tempo de S. Ex.ª está
terminado.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, eu quero agradecer a generosidade
de V. Ex.ª, mas considerando que o assunto
realmente interessa, consulta aos interêsses do
Brasil, à paz social do País, eu preciso esclarecer a
matéria de uma vez para sempre, mesmo
porque muito dinheiro do povo brasileiro tem sido
consumido nessas discussões que não têm re-
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solvido nada, não têm trazido nada que consulte aos
interêsses dos nossos trabalhadores.
Aqui estão as palavras de S. Ex.ª É uma cópia
da própria taquigrafia. Vamos aos fatos.
Diz o Senador Franco Montoro: "Sessenta e
cinco por cento dos trabalhadores brasileiros, de
acôrdo com dados oficiais..."
O SR. FRANCO MONTORO: – Trabalhadores
do Brasil. Não fuja da questão. Eu disse
trabalhadores brasileiros. V. Ex.ª acrescenta
trabalhadores urbanos.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas também
isso não é verdade. Isso é detalhe. O que é
importante são os números. Os números dizem
exatamente o inverso do que V. Ex.ª afirmou.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não, não
dizem.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Aqui estão
as palavras textuais de V. Ex.ª: "Sessenta e cinco
por cento dos trabalhadores brasileiros". De acôrdo
com dados oficiais, inclusive no discurso feito pelo
Senador João Calmon, que consta dos nossos
Anais, e declarações oficiais, – S. Ex.ª repete – 65%
dos trabalhadores brasileiros recebem saláriomínimo, e o salário-mínimo está sofrendo redução
em têrmos reais contínuos. É o que acabamos
de ver quando da última decretação do saláriomínimo.
Mas, Sr. Presidente, o importante em tudo isto
são as metáforas, os sofismas para. fazer confusão,
para gerar descontentamento. Agora, S. Ex.ª já diz
que não. se referiu ao trabalhador brasileiro e sim à
população econômicamente ativa, mas nela está o
trabalhador.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quem
modificou foi V.Ex.ª Lá está escrito "trabalhador do
Brasil", Sr. Presidente, o que está dito é "trabalhador
do Brasil". V. Ex.ª acrescentou, por sua con-

ta, a expressão trabalhador urbano, daí a confusão.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Quando se
fala em trabalhador do Brasil, Sr. Presidente, todo
mundo sabe que ninguém se refere aos agricultores.
O SR. FRANCO MONTORO: – Ao trabalhador
urbano.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – O nosso
agricultor...
O SR. FRANCO MONTORO: – Então
agricultor não é trabalhador?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – O agricultor
não é lembrado por V. Ex.ª V. Ex.ª quando no
Ministério do Trabalho não se preocupou com o
lavrador, quem se preocupou com o lavrador foi o
Govêrno da Revolução.
Mas, Sr. Presidente, como dizia, a base para a
sua afirmação, desta feita, já não é mais o Ministro
Delfim Netto e sim o discurso do Senador João
Calmon, êle diz, aqui está o gráfico, 14.237, que
corresponde a 63,40%, êsse o número citado:
63,40%, mas S. Ex.ª já ampliou de 63,40% para
65%, vai pouca diferença nisso, êle ampliou para
65%. Disse que é trabalhador, não disse população
econômicamente ativa. Mas, Sr. Presidente, êsse é o
dado, S. Ex.ª me obrigou a um trabalho estafante,
estafante mesmo, que me permitiu trazer uma
contribuição, me permito a gabolice e vaidade, uma
contribuição inédita, um trabalho que se prestará
para contestar as afirmações do Senador Franco
Montoro: – mas se prestará, também, Sr. Presidente,
para dar uma idéia à Casa do que é a Estatística, do
que nos revelam os números.
Aqui está uma radiografia, Sr. Presidente, da
população econômicamente ativa existente na área
que abrange 90% da população brasileira, e a quase
totalidade da população urbana, da massa
trabalhadora do Brasil.
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Escolas 1.000

Outros
1.000

Total da Força
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Forca de Trab
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3.560
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3.338
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2.455

2.936
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4.710

2.642
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329

3.375

2.392

2.318

766

1.813

1.552
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9.424
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795

620

5.618

4.201

5.223

1.216

2.392
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1.809
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7
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–

–

–

–

136

4

2

116

2
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29.703
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14.838

2.862

2.580

20.220

17.882
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3.078

13.204

9.475

4.678

Urbano

Urbano

Agrícolas

Empregados

Agrícola

Pessoas em
Afazeres Dom.
1.000

2.855

Forca Trab. na
Agrícola

Total da Forca de
Trab. 1.000

TOTAL

Procurando
Empregos 1.000

1º Região
G.B e R.J
2º Região
São Paulo
3º Região
parana S.C e
R.G do Sul
4º Região
M.G e Esp.
Sto.
5º Região
Nordeste
6º Região
Brasilia

Empregadores e
conta própria

Ocupados na
forca Trab. 1.000

Regioes

Apropriação da População Econômicamente Ativa e Inativa abrangendo 6 regiões, o que corresponde a cêrca de 85 milhões de habitantes de tôdas as idades.
Considera-se Fôrça Trabalho pessoas acima de 14 anos. Não computados os Estados que formam a Amazônia Legal, inclusive Goiás e Mato Grosso.
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Sr. Presidente, o resumo é o seguinte:
Existem na área levantada, que corresponde a
90%, da população do País, e a quase totalidade dos
trabalhadores
urbanos,
30.435.000
pessoas
ocupadas na fôrça-trabalho, das quais 17.882.000 na
área urbana e 12.553.000 na área agrícola.
Constatamos ainda que na área urbana a
fôrça-trabalho está distribuída em 4.678.000
empregadores e os que trabalham por conta própria
e ainda 13.204.000 que são empregados.
Na área rural, verifica-se que entre
empregadores,
conta
própria,
meeiros
e
arrendatários somam-se 9.475.000 e que 3.078:900
são empregados.
Registra-se o gritante desequilíbrio entre as
regiões e no total onde se constata que para os
30.435.000 que trabalham existem na mesma área
pesquisada 20.220.000 de ociosos ou fora da fôrçatrabalho.
Mesmo entendendo desnecessário, saliento
que na fôrça-trabalho ocupada estão incluídos todos
os servidores públicos, civis e militares, federal,
estadual e municipal, e ainda aquêles que, embora
exerçam alguma atividade, não estejam sob a
jurisdição da CLT, no que diz respeito à fixação de
salários.
Senhor Presidente, esta a razão porque tenho
afirmado que o comportamento do Senador Franco
Montoro, realmente, só pode surpreender àqueles
que não conhecem o seu estilo.
No meu caso, por conhecer bem os métodos
de Sua Excelência, sem dúvida, irrita-me muito mais
assistir a uma inteligência brilhante como a do
Senador paulista desservindo à verdade, do que
mesmo os trabalhos e as pesquisas a que tenho sido
forçado desde a Câmara dos Deputados, para

contestar e provar em contrário as assertivas do
ilustrado Professor.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quem
desserve à verdade é V. Ex.ª, como está provado,
pela leitura que Vossa Excelência fêz.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Lembro,
aqui, que em uma de suas mal fundadas críticas à
política salarial dos governos da Revolução, Sua
Excelência alegou que os governos revolucionários
preocupavam-se muito com a correção do valor do
dólar e não ligavam com o mesmo empenho para
aplicar a correção no salário-mínimo decretado, daí
estar havendo achatamento salarial e a perda do
poder aquisitivo dos salários.
Pois bem, fiz então um estudo sôbre o saláriomínimo, em têrmos de dólares, no qual ficou
patenteado, e sem refutação de S. Ex.ª, que a cada
reajustamento feito pela Revolução o salário-mínimo
significou maior volume em têrmos de dólares. Para
ilustrar, Senhor Presidente, trago aqui o que
demonstrei. Vejamos: em 1962, quando o saláriomínimo era 13 cruzeiros e 44 centavos, correspondia
o mesmo a vinte e cinco dólares, à taxa cambial da
época; em 1964, com o salário-mínimo de 42
cruzeiros, em virtude da anarquia salarial que
reinava até então, êste salário veio a corresponder
tão-sòmente a vinte dólares; de lá para cá, em época
alguma, o salário-mínimo decretado foi inferior a 35
dólares, e, finalmente, o salário-mínimo de 1970,
quando da sua decretação, correspondia a mais de
42 dólares. E, para ilustrar: o dólar em maio de 71
correspondia a 5 cruzeiros e 16 centavos, tendo sido
decretado o salário-mínimo em 225 cruzeiros e 60
centavos, veio êste a corresponder a 43,7 dólares.
Vencido
êste
argumento,
Sua
Excelência buscou refúgio para a sua tese
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no índice Geral de Preços (IGP) E neste aspecto,
não fora a seriedade, a gravidade que envolve a
matéria, poder-se-ia chamar os "argumentos", os
sofismas do Senador Franco Montoro de pitorescos.
Encomendou à Comissão de Economia da Câmara
um estudo para verificação da defasagem existente
nos salários-mínimos em relação ao IGP, a partir de
1959, com o que tentou transferir para os ombros
dos governos revolucionários todos os erros
cometidos desde aquêle ano, inclusive o
achatamento praticado por êle, S. Ex.ª Franco
Montoro, quando Ministro do Trabalho, e mais
naquela altura já procurava deformar o sentido, o
objetivo do salário-mínimo como se o mesmo
prevesse, ao ser decretado, o custeio de uma
família, o não como realmente objetiva, isto é, única
e exclusivamente visa o quantitativo estabelecido
custear tão-somente a pessoa do trabalhador.
Forçado que fui, mais uma vez, produzi
naquela oportunidade prova em que esboroaram-se
os "argumentos" do Senador Montoro. Como se
sabe, para aplicar a correção usando o IGP tem esta
de ser calculada forçosamente com base no ano
anterior, isto é, invoquei, logicamente, o ano de
1969. Buscava-se corrigir a defasagem entre o
salário vigente em 1969 e o IGP de 1970, com o que
tomei o Índice Geral de Preços de 1970 e
multiplicando êste pelo salário-mínimo vigente em
1969 e dividindo o resultado pelo Índice Geral de
Preços de 1969, ou seja, 218,50 que é o número
índice de 70 multiplicado por 156 cruzeiros (saláriomínimo vigente) dividido o resultado pelo IGP 192 do
ano de 69, cujo resultado indicou um salário-mínimo
de 177 cruzeiros e 53 centavos; vale dizer que o
salário-mínimo da época foi decretado para maior.

Logo em seguida, desprezando o índice Geral
de Preços, volta S. Ex.ª à carga alegando novamente
a perda de capacidade aquisitiva do salário
decretado em relação ao custo dos gêneros
alimentícios, o que me permitiu, tomando cinco
gêneros principais, provar um aumento de poder
aquisitivo na faixa de alimentação na ordem de
70 por cento, o que obtive cotejando o salário
vigente em 64 e os preços daquela época com o
salário e os preços de gêneros alimentícios vigentes
em 1970.
Senhor Presidente, como bem lembrados
estão Vossas Excelências, em 29 de abril do
corrente o Senador Franco Montoro ocupava a
Tribuna desta Casa para um pronunciamento sôbre
desnacionalização de emprêsas brasileiras e política
salarial, no qual usando dos mesmos expedientes
até aqui catalogados por mim, acrescidos do mais
que reprovável expediente de fazer montagens e
arranjos em transcrições para fundar as suas mais
que injustas críticas ao Govêrno e promover a
inquietação social.
Senhor Presidente, muito embora eu já tenha
demonstrado e deixado patente o "arranjo" elaborado
naquela oportunidade pelo Senador Franco montam,
torno a repeti-lo já que faço uma análise
retrospectiva do comportamento de S. Ex.ª
O Senador Franco Montoro falou, naquela
oportunidade, como se fôra transcrição das conclusões
da Comissão Parlamentar de Inquérito sôbre
desnacionalização: "reconhecemos a inaceitabilidade
do processo da desnacionalização em curso, que
tende a transferir para o exterior decisões de
fundamental importância para o País". No entanto, ao
buscar os anais da CPI, a publicação das conclusões
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da mesma no período aludido pelo Senador Franco
Montoro constatamos o seguinte: "Reconhecemos o
papel, sem dúvida limitado do capital estrangeiro no
Brasil mostrando, porém, a inaceitabilidade do
processo de desnacionalização em curso, que tende
a transferir para o exterior decisões de fundamental
importância para o País."
Ressalte-se que esta "transcrição" veio
antecedendo a uma outra mais que exagerada, onde
S. Ex.ª afirmou: "Para que se tenha, em números,
uma idéia dêsse processo, basta citar os seguintes
dados fornecidos pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio e pelo Banco Central sôbre a
parcela do capital estrangeiro no conjunto das
emprêsas em cada Estado (Diário do Congresso
Nacional, de 20-4-71, pág. 250):
São Paulo...................................................
Guanabara..................................................
Minas Gerais...............................................
R. G. do Sul................................................
Paraná........................................................
Rio de Janeiro.............................................

81,0%
48,2%
26,8%
55,0%
85,4%
82,5%

Surpreendido com a nova facêta revelada
pelos pronunciamentos do Senador Franco Montoro,
entendi ser prudente em verificar a procedência e
também a autenticidade da transcrição e conforme
demonstrei, então, no Diário do Congresso citado por
Sua Excelência encontrei constando de um discurso
do Deputado Freitas Nobre o seguinte: "A resposta é
dada em uma reunião do Conselho da Associação
Comercial da Guanabara, onde o empresário Décio
Burlamaque, citando dados fornecidos pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio e
pelo Banco Central (Jornal do Comércio, pág. 3, 1º
cad., de 19 de novembro de 1970) informou que está
assim distribuído o capital estrangeiro no con-

junto das emprêsas em cada Estado: São Paulo,
81%; Guanabara, 48,2%; Minas Gerais, 26,8%; Rio
Grande do Sul, 55%; Paraná; 85,4%; e Rio de
Janeiro, 82,5%.
Sr. Presidente, êstes fatos já constam dos
Anais e são mesmo um trabalho retrospectivo.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª está
lembrado, que isto foi respondido com todas as
letras.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª não
respondeu porque não tem como alterar as
publicações da CPI que estão aqui.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Lembro a V. Ex.a que o seu tempo está esgotado.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou concluir,
Sr. Presidente, acontece que a matéria é realmente
importante.
Na mesma transcrição, como que para
caracterizar a legitimidade e autenticidade da
mesma, encontrei que por grupo de atividade
dentre os muitos ali relacionados o capital
estrangeiro controlaria no Brasil 99,9% da Educação
e Cultura.
O SR. FRANCO MONTORO: – Essa
informação foi trazida por mim?
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não, V. Ex.ª
suprimiu-a por esperteza.
O SR. FRANCO MONTORO: – Então essa
informação não foi trazida por mim.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Estou
dizendo que V. Exa., muito espertamente, suprimiu-a.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Exa., então,
refuta o que eu não disse.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Estou dizendo
que V. Ex.ª muito espertamente, cortou da transcrição
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porque não convinha a V. Ex.ª, cometer tamanho
insulto à inteligência alheia.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª volta a
insistir no insulto.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª tinha
que ser fiel à transcrição; para ser fiel, tinha que
transcrever ipsis litteris.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª, por
acaso, transcreveu na íntegra a CPI sôbre
desnacionalização? V. Ex.ª transcreveu na íntegra
todos os documentos que citou? Ao citar qualquer
documento, V. Ex.ª toma aquilo que lhe parece
razoável. V. Ex.ª não pode pegar algo que não foi
citado e vir com refutação.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, é desnecessário que eu autorize o
Senador Franco Montoro a comportar-se como eu;
que eu autorize que S. Ex.ª vá às fontes indicadas
por mim e traga aqui o acréscimo de uma vírgula, de
um zero.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª acabou
de ler que acrescentou ao meu discurso a palavra
"urbanos".
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Há um fato,
Sr. Presidente, que preciso trazer ao conhecimento
da Casa:
Senhor Presidente, conforme demonstrei no dia 7
de maio do corrente ano, a participação do capital
estrangeiro no conjunto da economia brasileira, segundo
a Comissão Parlamentar de Inquérito, citada pelo
Senhor Montoro, é tão-semente de 8,5% e êste
percentual, se tomarmos por base tão-sòmente o
Parque Industrial, êle significará 34,0% sôbre o
setor; logo, em momento algum, o montante dos
investimentos estrangeiros no País sequer aproxima-se
do volume sustentado pelo Senador paulista, e conforme
venho demonstrando, patenteei, mais uma vez, o

quão perigoso é confiar nas "transcrições e
verdades" do Senador Montoro.
No mesmo pronunciamento, S. Ex.ª pareceume querer demonstrar não ser um conhecedor da
grande realidade, da mais que feliz situação que se
vem verificando na área da Previdência Social, em
têrmos de ampliação qualitativa e quantitativa dos
benefícios que vimos prestando aos trabalhadores
brasileiros, quando quis minimizar o esfôrço
governamental. Falou o Senador Montoro: "Mas é
preciso observar que se tem insistido muito em
planos de assistência, bôlsas de estudo, auxílios e
benefícios indiretos, com o esquecimento de um
elemento fundamental que é o salário." Lembrei-lhe,
no momento, as centenas de milhares de bôlsas de
ensino que o Ministério do Trabalho vem distribuindo
aos filhos dos operários, fato êste que se tornará
irrelevante no momento em que atentarmos para o
número dos abrigados efetivamente pelo INPS, entre
segurados e dependentes, que somam hoje cêrca de
40 por cento da população brasileira, mais que 36
milhões de sêres, e, ainda, é de se lembrar também,
que a Previdência Social Rural só veio a ser
realidade no Brasil, graças a estatura moral dos
dirigentes revolucionários, e muito longe iríamos se
aqui tentássemos catalogar tôdas as providências e
benefícios tomados em favor do assalariado
brasileiro nos últimos seis anos.
Quanto ao salários fixados pelos governos da
Revolução, conforme analisei naquela oportunidade,
mais uma vez demonstrei que, corrigidas as
distorções havidas até 1967, período em que a
inflação era ainda bastante acentuada, de lá
para cá os salários-mínimos decretados em
obediência à legislação vigente têm agregado em si
os resíduos inflacionários e o crescimento da
produtividade e também em têrmos de gêneros ali-
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mentidos tem sido aumentado o poder aquisitivo do
Para
assalariado.
quadro:

tanto,

elaborei

o

seguinte

Preços de gêneros de primeira necessidade e salários-mínimos vigentes à época, e capacidade
aquisitiva do salário em têrmos de quilos.
Obs.: Salário-mínimo e preços vigentes no comércio varejista da Capital de São Paulo (SP).
Preço Por Quilo no Varejo

Artigos

Arroz Bica...................................................................
Feijão Chumbinho.......................................................
Batata Amarela – 2º....................................................
Banha..........................................................................
Farinha de Mandioca..................................................
Salário-mínimo vigente...............................................
Total de quilos adquiridos nos preços e salários
vigentes.......................................................................
O SR. FRANCO MONTORO: – Melhorou
muito...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – E tem
melhorado. V. Ex.ª se surpreenderá.
Os custos dos gêneros acima mencionados
foram tomados na publicação do IBGE, referente a
janeiro: dêste ano. Ressalte-se que êste mês do ano é
o de entressafra, período em que os gêneros oriundos
da lavoura alcançam o seu mais elevado preço.
Isto, Sr. Presidente, é para refutar a afirmação
injuriosa de S. Ex.ª, quando, aqui na tribuna, no dia 8
próximo passado, dizia que tínhamos coletado dados
em Taguatinga, por aí, como se fôssemos levianos,
fizéssemos montagens ou não fôssemos fiéis às
transcrições.
O SR. FRANCO MONTORO: – Eu me referia
aos cinco gêneros. É outra coisa.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Que o nobre
Senador Franco Montoro busque nas publicações
oficiais, o que fazemos, e isto dá trabalho, é bem

1956

1959

1963

1964

1971

0,013
0,010
0,008
0,042
0,007
2,40

0,035
0;080
0,025
0,100
0,015
6,00

0,173
0,152
0,083
0,300
0,073
21,00

0,252
0,228
0,124
0,954
0,088
42,00

0,95
1,36
0,79
2,88
0,63
225,60

30,0

23,5

26,8

25,5

34,1

verdade. Tenho de dar um crédito ao Sr. Franco
Montoro. S. Ex.ª, em verdade, é um homem que se
desdobra, conseguiu um milagre, de ser professor
em São Paulo e simultâneamente ser professor em
Brasília e ainda ser Senador.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha.): – Solicito ao nobre
orador que conclua o seu discurso, porque se
esgotou todo o tempo regimental da Sessão.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou concluir;
dizendo a Vossas Excelências, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o seguinte:
Além
do
quadro
retrotranscrito,
na
oportunidade, fiz juntada de um estudo elaborado
pelo Departamento Nacional do Salário que, com
dados e números e ainda à luz da legislação
vigente, pulverizou tôda a argumentação do
Senador Franco Montoro. Não obstante, eis que S.
Ex.ª no dia 8 próximo passado, após uma
série de críticas ao Ministro Júlio Barata, vol-
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ta a mais que surrada e vencida tese do
achatamento salarial que inegàvelmente não passa
de uma forma de chateamento verbal..
Conforme aludi, inicialmente, o Senador Montoro
com a sua já muito conhecida "lente de aumento"
ampliou para 65% o número de trabalhadores que
recebem o salário-mínimo, para em seguida afirmar: "O
Govêrno trata muito mal o trabalhador brasileiro."
Senhor Presidente, a primeira impressão, ante a
afirmativa retrotranscrita, é que o Senador Franco
Montoro parou no tempo e está com as vistas voltadas
para a época em que os recursos da Previdência
Social, o esfórço e o sacrifício da nacionalidade se
destinavam a orgia e ao enriquecimento ilícito dos
pelegos; a época em que o dinheiro destinado a
custear a saúde e a aposentadoria dos nossos
trabalhadores era usado para financiar a eleição dos
governistas e os palacetes para os apaniguados.
Tudo indica que realmente S. Ex.ª acusa o
Govêrno pensando no Brásil e na política trabalhista
anterior a 1964, vez que, aparteado pelos
Senadores. Ruy Santos e Filinto Müller, entendeu o
Senador Franco Montoro estar êle autorizado entre
muitos absurdos a sustentar que os representantes
dos empregadores e dos trabalhadores se
abstiveram de votar, não compareceram à votação
na OIT por solidariedade ao Govêrno brasileiro,
deixaram de votar não pelo fato de que a Convenção
não lhes interessasse, mas pelo fato de serem os
representantes apoiados, aprovados e custeados
pelo Govêrno.
Após êste atentado contra a honra e
a dignidade dos representantes dos trabalhadores
e empregadores junto a OIT e sendo repelido
pelo Senador Filinto Müller, S. Ex.ª diz
textualmente: "Darei outra hipótese, sem fazer

acusação: não compareceram naturalmente e não
quero divergir do Govêrno – é que a representação
de trabalhadores não era autêntica e representativa
quanto se desejava. Mas, neste momento, eu acho
que isto é natural."
Senhor Presidente, só mesmo quem está com
a mente voltada para a época em que os pelegos se
arvoravam em líderes classistas poderia afirmar,
mesmo tergiversando, com negaças e sofismas que
os atuais líderes sindicais no Brasil pudessem, por
venalidade, subôrno ou corrupção, trair os altos
interêsses de suas classes.
Para não fugir à regra e ao velho e surrado
estilo e mais uma vez demonstrando um total
desprêzo aos números, volta a repetir, a bater na
mesma tecla da perda de substância dos salários.
No discurso de 29 de abril disse: "Para que se
tenha uma idéia da perda de valor dos salários
reais percebidos pela maioria dos trabalhadores,
basta lembrar que o maior salário-mínimo do País é
de 187 cruzeiros e 20 centavos. O que significa, nos
têrmos da lei: para alimentação 80 cruzeiros por
mês (isto é, para uma família de 3 membros, 90
centavos por dia) para alimentação de uma pessoa;
para habitação, 62 cruzeiros; para vestuário, 26
cruzeiros; para higiene, 11 cruzeiros; para transporte,
7 cruzeiros. Haverá em têrmos de verdade, uma
família que possa viver dignamente com tais
recursos?"
Este o fundamento, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha.): – Informo ao nobre
orador que o seu tempo está esgotado.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Rogo a V.
Ex.ª que me permita desenvolver só mais êste
argumento, porque esta é a espinha dorsal das
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afirmações aqui trazidas pelo Senador Franco
Montoro. E quero crer que, sem êle, não daríamos à
Casa, ao trabalhador brasileiro, êste esclarecimento
que é realmente importante, é a verdade com tôdas
as letras.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Acontece que V. Ex.ª está na tribuna há mais de uma
hora e dez minutos e já esgotou todos os prazos
regimentais. V. Ex.ª, assim, devia entregar o restante
do discurso para ser publicado.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Apelo para a
liberalidade do Senado. Estou fazendo muita questão
da atenção dos Senhores Senadores e também da
desatenção do Senador Franco Montoro. E como sei
que S. Ex.ª não vai ter tempo para ler o meu
discurso, quero justamente trazer ao debate a
matéria, para que fique marcado, e S. Ex.ª volte a
refutar o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
A Presidência precisa cumprir o Regimento Interno.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Vou concluir,
Sr. Presidente.
No discurso do dia 8 do corrente, o Senador
Franco Montoro diz textualmente:
"O salário-mínimo, Senhores Senadores, está
sofrendo uma redução em têrmos reais, contínua.
Nós acabamos de ver a última declaração do saláriomínimo, que é da ordem, em média, para o Brasil, de
duzentos cruzeiros, o que dá para a alimentação de
um trabalhador – uma família de três membros dá
noventa centavos por dia."
Ora, quando o salário-mínimo era 187 cruzeiros
dava noventa centavos por dia para alimentação do
trabalhador; agora, que o salário-mínimo é de duzentos
cruzeiros, continuam os mesmos noventa centavos!

Senhor Presidente, fôsse o Senhor Franco
Montoro um leigo no assunto, justo seria que se lhe
creditasse o benefício da dúvida, poder-se-ia admitir
estar S. Ex.ª sendo arrastado e levado em sua boafé, mas como um especialista em legislação social,
como um ex-Ministro do Trabalho, não vejo como
permitir-lhe ignorar o Decreto-lei nº 399, de 1938,
que aprova o Regulamento dá Lei nº 185, de 1936,
instituindo as Comissões de Salário-Mínimo, que diz:
Do conceito do Salário-Mínimo:
"Art. 1º – A fixação do salário-mínimo, a que
todo trabalhador tem direito em retribuição a serviço
prestado, competirá às Comissões de SalárioMínimo, instituídas pela Lei nº 185, de 14 de janeiro
de 1936, as quais terão as funções e atribuições
discriminadas no presente regulamento.
Art. 2º – Denomina-se salário-mínimo a
remuneração mínima devida a todo trabalhador
adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de
serviço e capaz de satisfazer, em determinada
época, na região do País, as suas necessidades
normais de alimentação, habitação, vestuário,
higiene e transporte.
Art. 3º – ............................................................
Art. 4º – ............................................................
Art. 5º – ............................................................
Sr. Presidente, transcrevo para memória nos
Anais a Lei, no que tem de mais importante que é o
Art. 6º:
"Art. 6º – O salário-mínimo será determinado
pela fórmula Sm = a + b + c + d + e, em que a, b, c,
d, e e representam, respectivamente, o valor das
despesas diárias com alimentação, habitação,
vestuário, higiene e transporte necessário à vida de
um trabalhador adulto."
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Não se fala em família, Sr.Presidente, e S. Ex.ª
sabe disso. A lei que instituiu o salário-mínimo fala em
"necessários à vida de um trabalhador adulto."
§ 1º – A parcela correspondente à alimentação
terá um valor mínimo igual aos valores da lista de
provisões, constante dos quadros anexos, e
necessários à alimentação diária do trabalhador adulto.
Alimentos

Grupo

Carne ........
Leite ..........
feijão .........
Arroz .........
Farinha ......
Batata .......
Legumes ...
Café (pô) ...
Frutas ........
Açúcar .......
Banha ......
Manteiga ...
Pão ...........

I
X
VI
IV
V
V
VII
V
VIII
IX
III
II
V

Quant.
(gr)
200
250
150
100
50
200
300
20
3 unid.
100
25
25
200

Calorias
289
163,75
483,9
360
170
157
180
320,7
210
405,9
227,5
190,2
599,2
3.457,95

Posteriormente, o Decreto-lei número 2.162,
de 1º de maio de 1940, veio a instituir o primeiro
salário-mínimo e dar outras providências.
Fixado que foi o primeiro salário-mínimo em
0,24 centavos ou duzentos e quarenta mil réis por
mês e estabelecido ficou no mesmo decreto que
aquela importância destinava-se a cobrir os gastos
do assalariado com sua subsistência da forma que
segue: alimentação 50%, habitação 20%, vestuário
8%, higiene 12% e, finalmente, transporte 12%.
Senhor Presidente, conforme os nutrólogos
oficiais, como vimos pelo quadro anterior, o
trabalhador brasileiro precisa de 3.457 calorias,
mais as percentagens ali fixadas de proteí-

§ 2º – Poderão ser substituídos pelos
equivalentes de cada grupo, também mencionados
nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os
alimentos, quando as condições da região, zona ou
subzona o aconselharem, respeitados os valores
determinados nos mesmos quadros.
Vejamos o quadro mencionado:
Cálcio
(gr)
42,20
8,75
35,70
8,24
0,45
3,60
3,60
0,84
6,90
–
–
–
13,00
123,28

Proteínas
(gr)
0,014
0,300
0,240
0,009
–
0,028
0,135
–
0,009
–
–
–
0,020
0,755

Ferro
(gr)
40,00
0,60
11,89
0,90
–
1,82
1,29
–
1,92
–
–
–
1,00
23,42

Fósforo
(gr)
0,436
0,230
0,706
0,006
–
0,058
–
–
0,031
–
–
–
0,092
1,649

nas, cálcio, ferro e fósforo, para satisfazer todo o seu
dispêndio de energias físicas e mentais.
Somando-se os quantitativos exigidos de cada
um dos alimentos e os preços atuais de cada um
chegamos às conclusões mais que ausiciosas para
aquêles que buscam a verdade e que, tenho certeza,
contrariam profundamente o Senhor Franco.
Montoro.
Vejamos o quadro a que se refere o art. 6º do
Decreto-lei nº 399 e os preços, no varejo, de cada
um dos produtos, fornecidos pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE – coletados para
cada produto, em quinze estabelecimentos diferentes
na cidade do Rio de Janeiro (GB).
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Quadro demonstrativo de quantidades e qualidade de alimentos necessários à subsistência do
trabalhador, por dia e mês, e quanto despenderá do salário-mínimo atual para adquiri-los.
N.B. – Preços do IBGE, coletados na 2a quinzena de abril de 1971, no comércio varejista da
Guanabara:
Quantidade
Quantidade
Preço
Total
Diária
Mensal
Unitário
Cr$
Arroz..................................................................
100 g
3 kg
1,11
1,83
Açúcar................................................................
100 g
3 kg
0,61
3,33
Banana..............................................................
3 Unid.
7,5 dz
0,90
6,75
Banha................................................................
25 g
750 g
2,86
2,14
Batata................................................................
200 g
6 kg
0,73
4,38
Café moído........................................................
20 g
600 g
3,27
1,96
Carne de segunda.............................................
200 g
6 kg
3,65
21,90
Farinha de mandioca.........................................
50 g
1,5 kg
0,76
1,14
Feijão.................................................................
150 g
4,5 kg
1,47
6,61
Leite...................................................................
250 g
7,5 l
5,55
4,12
Margarina..........................................................
25 g
750 g
4,56
3,42
Pão....................................................................
200 g
6 kg
1,57
9,42
Abóbora ............................................................
300 g
9 kg
0,54
4,86
Total ...........................................................................................................................................................71,86
Alimentos

Como se vê, Senhor Presidente, com o
salário-minimo fixado em Cr$ 255,60 despenderá o
trabalhador com a sua alimentação mensal de Cr$
71,86, o que corresponde a menos de 32,0% sôbre o
salário-mínimo.
Vale ressaltar o desaprêço manifestado
claramente pelo Senador Franco Montoro pela.
aritmética e por que não dizer pela verdade, vez que,
S. Ex.ª sabe muito bem que o salário-mínimo sempre
foi fixado para o sustento individual do trabalhador, e,
por outro lado, se fôsse o caso de se distribuir os
50% destinados à alimentação, ou seja Cr$ 112,80
para custear o alimento para 3 pessoas, tocaria Cr$
1,36 para cada um, durante 30 dias.
Senhor Presidente, o Senhor Franco Montoro,
não sei se por descaso, propositadamente, por
desaprêço à verdade, ou mesmo por falta de
tempo, em virtude de S. Ex.ª desdobrar-se no
trabalho de professor conseguindo obrar o
milagre de ser professor em São Paulo e em
Brasília ao mesmo tempo em que exerce o seu

cargo nesta Casa, o certo é que me fêz uma
acusação que reputo insultosa quando afirma que os
números apresentados por mim são carentes de
pesquisas científicas, são "dados tomados
isoladamente em Taguatinga", quando, na verdade,
buscasse S. Ex.ª esclarecer realmente o assunto,
teria verificado no mesmo discurso publicado, que os
preços dos gêneros mencionados por mim foram
colhidos nas publicações do IBGE, que desafio S.
Ex.ª a provar em contrário.
O SR. FRANCO MONTORO: – Aceito o desafio.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr.
Presidente, o salário-mínimo, como disse, prevendo
50% para alimentação nesses Governos que fazem
o achatamento salarial, precisa despender – apesar
de a lei prever 50% – precisa despender 32% tãosomente para comprar alimentação que aqui está, e
que, como V. Ex.as sabem, é urna alimentação
extraordinária porque traz 3.457 calorias diárias.
Mas, Sr. Presidente, aqui há fatos
mais sérios, há casos mais graves. E
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é nesse ponto que vou concluir, encaminhando à
Mesa o restante do discurso para ser publicado, S.
Ex.ª afirmou aqui: – chamando a atenção para um
fato que não mencionei: – que eu fizera confusão de
uma citação de S. Ex.ª com relação às Comissões
Parlamentares de Inquérito. Ignorei em verdade, e
realmente devo me penitenciar ante esta Casa sôbre
êste aspecto, porque, tivera eu, Sr. Presidente, me
apercebido da citação que o Senhor Franco Montoro
fizera, naquela época, com relação à Comissão
Parlamentar de Inquérito sôbre política salarial eu
teria trazido ao conhecimento de V. Ex.as entre as
muitas denúncias de equívocos cometidos por S.
Ex.ª, eu traria, para a admiração desta Casa, mais
outros equívocos assemelhando distorções de textos
aqui trazidos, alheio à inteligência desta Casa.
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a V. Ex.ª
que retifique as suas expressões.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não vou
retificar. Estou dizendo textualmente. V. Ex.ª se
equivocou quando fêz a transcrição da Comissão
Parlamentar de Inquérito sôbre a desnacionalização
e também quanto à Comissão Parlamentar de
Inquérito sôbre política salarial.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sou obrigado
a dizer a .V. Ex.ª que não aceito tais opiniões do que
não cometi.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Reafirmo,
embora saiba que o fato é desagradável.
O SR. FRANCO MONTORO: – ...para não
acrescentar mais...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – A verdade
dói, o sofisma, o descontentamento, a agitação
social, Sr. Presidente...
O SR. FRANCO MONTORO: – Basta de
adjetivos, nobre Senador.
O SR. BENEDITO FERREIRA: –Disse então o
Sr Senador Franco Montoro:
"A partir: – são palavras textuais
e
o
discurso
de
S.
Ex.ª
aqui

está – da vigência do sistema, essa queda do poder
aquisitivo atingiu em 1968 percentagem não inferior,
em média, a 16%."
S. Ex.ª faz ressalvas mostrando que isso era a
transcrição literal da CPI. Mas o que está lá é o
seguinte:
"A partir da vigência do sistema, essa
queda de poder aquisitivo atingia, no início de
1968, percentagem não inferior, em média, a
15%."
"Difícil, entretanto – prossegue o Relator – é
avaliar com precisão êsse decesso ante a
diversidade dos elementos estatísticos oferecidos
pelos órgãos e entidades interessados no problema,
devendo-se ressaltar que o Departamento Nacional
de Salários ainda não assumiu, como lhe competia, a
responsabilidade pela divulgação sistemática dos
dados oficiais."
Sr. Presidente, trago aqui a CPI para cotejo.
Vou encaminhar à Taquigrafia, mas quero mostrar
onde S. Ex.ª fêz adulteração, não só de 15%
para 16% Os números para S. Ex.ª pouco significam.
S. Ex.ª é muito verboso, faz muita questão do verbo.
Sr. Presidente, aqui está a adulteração: o
Relator depreendeu dos múltiplos depoimentos e
dados estatísticos das mais variadas origens que a
queda do poder aquisitivo atingia no início, ou nos
primeiros meses de 1968, isto é, naquele ano,
percentagem não inferior, em média, a 15%. No
entanto, o Sr. Senador Franco Montoro,
espertamente, adultera o texto original, na sua
transcrição, suprimindo "no início de" e acrescenta
"em"
Sr. Presidente, está aqui o discurso de S. Ex.ª,
está publicado no Diário do Congresso, e aqui estão
os dados que colhi para minha responsabilidade,
para penitenciar-me diante de V. Ex.as, se é que de
fato não correspondem à verdade, à dura e triste
realidade.
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O Senador Franco Montoro vive no afã de
buscar não sei o quê. S. Ex.ª tem a tranqüilidade de
um mandato outorgado pelo povo. Povo que, tenho a
certeza, espera que S. Ex.ª sirva ao Brasil e cumpra
o seu dever, defendendo os interêsses populares,
defendendo os interêsses daqueles que para aqui o
mandaram, para policiar o Govêrno, investido
de autoridade moral; sem pisar, Sr. Presidente,
sem ultrajar os dados e os números, para que não
corra o risco, se S. Ex.ª continuar como vai, de,
dentro de pouco tempo, não ser levado a sério por
esta Casa, e por que não dizer, também, pelo povo
brasileiro.
Encaminho à Taquigrafia o meu trabalho, Sr.
Presidente. E, permitam-me V. Ex.as que eu diga, é
um trabalho que me custou alguns dias e algumas
noites. Não estou a reclamar, porque para isto me
paga o povo e para aqui o povo me mandou, mas
realmente é um trabalho estafante e, me permitam a
vaidade, vale a pena ser lido. Daí por que requeiro a
V. Ex.ª que, encaminhado à Taquigrafia, considere-o
como lido. Agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
V. Ex.ª será atendido.
PARTE FINAL DO DISCURSO DO SENADOR
BENEDITO
FERREIRA
ENTREGUE
A
TAQUIGRAFIA PARA SER PUBLICADA
Senhor Presidente, existe um ponto em que
realmente devo me penitenciar ante esta Casa, vez
que de fato não percebi a alusão feita pelo Senador
Franco Montoro à Comissão Parlamentar de
Inquérito, sôbre a política salarial, mesmo porque
não fôsse o meu cochilo, teria tido a oportunidade,
quando do meu discurso de 7 de maio, de indicar
mais uma adulteração da verdade, mais "uma
montagem e arranjo", por parte do Senador

Franco Montoro. Afirmou, então, S. Ex.ª o seguinte:
"Eis os fatos: em primeiro lugar, o poder aquisitivo
dos assalariados não foi mantido. Com dados
irrefutáveis, a Comissão Parlamentar de Inquérito
sôbre a Política Salarial, com o voto unânime de
representantes da ARENA e do MDB, concluiu: a
partir da vigência do sistema, essa queda do poder
aquisitivo atingiu, em 1968, percentagem não
inferior, em média, a 16,0%."
Chamado a atenção, fui buscar as conclusões
da mencionada CPI e, àquela altura, já com a
convicção plena de que iria deparar com mais
algumas adulterações de textos praticados pelo
Senhor Montoro. Eis o que encontrei, textualmente,
nas conclusões da CPI: "A partir da vigência do
sistema, essa queda de poder aquisitivo atingia, no
início de 1968, percentagem não inferior, em média,
a 15%. Difícil, entretanto, é avaliar com precisão
êsse decesso, ante a diversidade dos elementos
estatísticos oferecidos pelos órgãos e entidades
interessadas no problema, devendo-se ressaltar que
o Departamento Nacional de Salário ainda não
assumiu, como lhe competia, a responsabilidade
pela divulgação sistemática de dados oficiais."
Aí está, Senhor Presidente, o Relator
depreendeu dos múltiplos depoimentos e dados
estatísticos das mais variadas origens que lhe foram
apresentados, que a queda de poder aquisitivo
atingia no início ou nos primeiros meses de 1968,
isto é, naquele ano percentagem não inferior, em
média, a 15%. No entanto, o Senhor Franco
Montoro, espertamente, adultera o texto original, na
sua transcrição, suprimindo "no início de" e
acrescenta "em" para levar os ouvintes ou leitores
menos atentos ao entendimento de que a CPI
concluíra que os 15% e não 16%, conforme
ampliação do Senhor Franco Montoro, fôra uma
constante em todo o período de 1964 a 1968.
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Senhor Presidente, no meu pronunciamento
de 7 de maio próximo passado, após esgotar e
refutar tôda a argumentação até então pelo Senador
Franco Montoro, continha também um estudo, em
separado, no qual foi analisado, nos mínimos
detalhes, um memorial contendo reivindicações da
CONTEC
(Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores nas Emprêsas de Crédito) invocado
nos debates pelo Senador Franco Montoro (vide DC
de 8-5-71). Apega-se, insiste o Senador Franco
Montoro em deformar os objetivos da política
trabalhista que vem sendo implantada no Brasil, a
partir de 1964, e ainda para gerar descontentamento
junto aos menos informados, vem tentando distorcer
a todo o custo o sentido do salário-mínimo, isto é,
querendo causar a impressão de que o mesmo
pretenderia abrigar uma família e não ao trabalhador
individualmente.
Faz S. Ex.ª uma questão enorme de enfatizar
que as conclusões da CPI foram aprovadas por
unânimidade pelos membros da ARENA e do MDB,
como se as conclusões se prestassem aos seus
objetivos de tumulto e confusão, e que tivessem
deixado o Govêrno em posição indefensável.
Ora, Senhor Presidente, uma das principais
características dos Governos Revolucionários, senão
a mais importante de tôdas, é a despreocupação de
cortejar, de bajular hipócritamente o nosso povo, a
exemplo dos governos anteriores a 1964. Falando e
fazendo o "Jôgo da Verdade" temos reiteradamente
afirmado que caminhamos, mas ainda não atingimos
o ideal democrático em têrmos de poder aquisitivo
para a nossa gente; que reconhecemos a
contribuição e o esfôrço cometidos por todos,
especialmente dos assalariados em favor do
engrandecimento nacional.
Vejamos um breve estudo sôbre a política
salarial que vem sendo implantada a partir de 1964.

I – Objetivo fundamental da política salarial do
Govêrno
Correção da anarquia salarial vigente à época,
uma das mais decisivas causas da inflação.
II – Princípios básicos
1 – manter a participação dos assalariados no
Produto Nacional;
2 – impedir que reajustamentos salariais
desordenados realimentem irreversìvelmente o
processo inflacionário; e
3 – corrigir as distorções salariais,
particularmente no Serviço Público, Sociedade de
Economia Mista etc.
O
primeiro
dêsses
princípios
visa,
simultâneamente, a preservar a capacidade de
poupança nacional, a assegurar facilidade de
emprêgo, e a permitir que os assalariados
participem, sem defasagem, dos frutos do
desenvolvimento econômico.
Dentro da norma adotada, de ordenação
salarial, o Govêrno criou condições para que a
maioria dos reajustes dos salários de emprêsas
privadas, dos salários do setor público e dos salários
das emprêsas concessionárias do serviço público, ou
daquelas cuja discussão fôr objeto de dissídios. Em
todos êstes casos, o critério de reajuste adotado será
o de assegurar, para o período em que vigorar a
nova remuneração, um salário real médio
equivalente à média dos salários reais auferidos nos
dois últimos anos, acrescido de uma percentagem
adicional correspondente ao incremento da
produtividade.
A política adotada
A política já em execução permite que se
concilie o objetivo de contenção da inflação com a da
defesa da participação dos assalariados no Produto
Nacional.
III – Instrumento inicial
1964,

Decreto nº 54.018, de 14 de julho de
que,
efetivamente,
criou
o
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CNPS, órgão responsável, no âmbito do Serviço
Público Federal, pela política salarial a ser observada
por determinadas entidades governamentais e por
sociedade de economia mista, de que a União
Federal detém a maioria do capital social. Com a
promulgação da Lei nº 4.725, de 13 de julho de
1965, foram as regras básicas da política salarial
estendidas a tôdas as categorias profissionais do
País, o que representou passo decisivo na
consolidação dos propósitos governamentais nesse
sentido.
IV – Estrutura do CNPS
Órgão integrado pelos Ministros de Estado do
Trabalho e Previdência Social, da Fazenda, da
Indústria e do Comércio e do Planejamento e
Coordenação-Geral e de dois representantes dos
empregados e dois dos empregadores, o Conselho é
presidido pelo titular da Pasta do Trabalho e
Previdência Social e conta com uma assessoria
técnica de nível adequado à execução dos seus
encargos.
V – Regras básicas da política salarial
1 – espaçamento mínimo de um ano para os
reajustamentos salariais;
2 – reconstituição do salário real médio da
categoria nos últimos vinte e quatro meses; e
3 – inclusão de fatôres correspondentes à
produtividade nacional e ao resíduo inflacionário, no
cálculo dos aumentos salariais.
VI – Nôvo fator benéfico inserido nas regras
básicas
Através da Lei nº 5.451, de 12 de junho
de 1968, foi estabelecida a correção da taxa de
reajustamento anterior, em razão da eventual
imprecisão do resíduo então utilizado. Referida lei
assegurou também a concessão de um abono
de emergência, no valor de 10% do salário,
relativamente
aos
reajustamentos
processa-

dos nos têrmos da legislação anterior e para vigorar
até a fixação de nôvo reajuste salarial.
VII – Entrosamento CNPS – órgãos Técnicos
A necessidade da perfeita aplicação da política
salarial do Govêrno estabeleceu o estreito
entrosamento do CNPS com as repartições
governamentais incumbidas da fixação de tarifas ou
preços ao consumidor, não se admitindo mesmo,
pelo art. 3º do Decreto-lei nº 15, de 29 de julho de
1966, a concessão de aumento ou reajustamento
salarial sem prévia audiência de tais repartições e a
declaração a sociedades de economia mista de
elevação dos níveis tarifários ou dos preços em vigor
e o valor dessa elevação. O art. 4º do citado
Decreto-lei, ainda com o objetivo de prover a
política salarial de disposições antiinflacionárias,
estabeleceu, no caso de emprêsas subvencionadas
pelos Podêres Públicos e, também em relação a
sociedade de economia mista dependentes de
financiamentos de bancos oficiais para cobertura
de deficits correntes, a condição prévia e
indispensável de expressa declaração da entidade
subvencionadora ou financiadora, relativamente a
disponibilidades financeiras.
Sr. Presidente, temos proclamado, é verdade,
que se procedermos a um cotejo, a uma
desapaixonada comparação entre o Brasil de hoje
com o anterior a 1964, iremos constatar, para alegria
de todos os patriotas, que realmente marchamos
céleres para o Brasil grande. Verificarão os
assalariados, todos os que trabalham e contribuem,
que os seus esforços não mais se destinam ao
enriquecimento de alguns pelegos e espertalhões, e
sim ao desenvolvimento da Pátria comum.
Mas, voltemos às conclusões da CPI sôbre
Política Salarial invocada pelo Senador Montoro
como um libelo à política trabalhista da Revolução.
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CONCLUSÕES
DA
COMISSÃO tes inovações, que devem ser mantidas, em
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A benefício dos assalariados.
APURAR OS EFEITOS SOCIAIS DA POLÍTICA
6 – A produtividade setorial, ou por emprêsa,
SALARIAL EM VIGOR
poderia também integrar o sistema, possibilitando
fôsse conseguida através de acôrdo ou dissídio
coletivo.
Conclusões
7 – Há necessidade de assegurar maior
De todo o exposto, podem ser assim flexibilidade à Justiça do Trabalho na aplicação
resumidas as conclusões a que chegamos, dos critérios legais: o legislador não pode ter a
relativamente ao problema salarial pôsto em foco:
pretensão de prever tôdas as dificuldades que um
1 – A política salarial posta em execução a sistema rígido e uniforme poderá acarretar, na
partir de 1964 não estêve fiel aos propósitos do solução de problemas que não guardam entre
Plano
de
Ação
Econômica
do
Govêrno, si nenhuma uniformidade, a começar pela data
especialmente quanto à manutenção do poder de vigência dos aumentos normativos ou
aquisitivo dos assalariados e de sua participação no convencionais.
Produto Nacional, é o que se conclui face aos
8 – As decisões relativas a índices básicos
depoimentos.
para reajustamento salarial, envolvendo controvérsia
2 – A partir da vigência do sistema, essa séria a respeito de dados e critérios de apuração
queda de poder aquisitivo atingia, no início de 1968, estatística, do que houve exemplos suficientes
percentagem não inferior, em média, a 15%. Difícil, nos depoimentos e documentos trazidos a esta
entretanto, é avaliar com precisão êste decesso, ante CPI, exigem a participação dos interessados,
a diversidade dos elementos estatísticos oferecidos empregadores e empregados, quando menos, para
pelos órgãos e entidades interessados no problema, que possam formular sistemàticamente, ao Govêrno,
devendo-se ressaltar que o Departamento Nacional o seu ponto de vista.
de Salários ainda não assumiu, como lhe competia, a
9 – O regular funcionamento de uma política
responsabilidade pela divulgação sistemática de salarial, voltada para a contenção do processo
dados oficiais.
inflacionário, exige, como medida de coerência,
3 – Cumpre investigar, com urgência, a outras
providências
paralelas,
como
as
medida em que estão ocorrendo a chamada anteriormente indicadas no setor tributário e de
substituição de mão-de-obra após os reajustamentos locação de imóveis.
salariais, com vistas a uma diminuição de sobrecarga
10 – Há que prever também o reajustamento
nas fôlhas de pagamento.
salarial em favor das categorias que, por se
4 – O salário real médio já não deve mais ser encontrarem inorganizadas em sindicato, ou por
obtido segundo a média dos 24 meses anteriores, inoperâncla dêste, deixam de promover a correção
que sòmente se justificava como medida transitória, de seus salários.
destinada a corrigir distorções preexistentes.
11 – É necessário tornar mais clara a
5 – O resíduo inflacionário e o adicional disposição do art. 2º da Lei número 5.451, quanto ao
de produtividade, desde que não utilizados momento em que se processará a substituição dos
como fórmula compensatória de uma insuficiente salários pagos pelos salários corrigidos, na aplicação
correção monetária dos salários, são importan- dos critérios vigentes de reajustamento salarial.

– 566 –
12 – A declaração de nulidade dos acôrdos
salariais, por ato da autoridade administrativa,
envolve matéria jurisdicional, ferindo assim o
princípio da separação de podêres. Deve, pois, ser
modificado o art. 623, parágrafo único, da
Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação
que lhe deu o Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro
de 1967, para manter na competência exclusiva da
Justiça do Trabalho essa declaração, que poderá,
entretanto, ser postulada pelo Govêrno, através do
Ministério Público do Trabalho.
13 – Desde que a política salarial há de
restringir a possibilidade de aumentos espontâneos
que possam influir no custo das mercadorias e
serviços, a única oportunidade que se abre ao
assalariado é a participação obrigatória e direta no
lucro da emprêsa, que deve urgentemente
concretizar-se em lei.
14 – Já se faz também urgente uma definição
dos órgãos técnicos do Govêrno, quanto às
parcelas componentes do orçamento familiar, e a
conseqüente revisão dos critérios até aqui utilizados.
A êsse propósito, será necessário não esquecer a
participação dos interessados na discussão do
problema, como lembrado no item 8 destas
conclusões.
15 – Não são apenas as leis econômicas que
devem reger a formulação de uma política salarial. A
natureza alimentar do salário, sua adequação
necessária a um nível de suficiência em face de
necessidades econômicas e sociais elementares,
do trabalhador e de sua família, devem
constituir o ponto de partida de tôda programação
governamental, nesse setor. Afora as dificuldades
no
plano
exclusivamente
econômico,
é
tarefa primordial do Estado exigir, em nome
da ordem pública, que todos se disponham a li-

mitar os seus interêsses em favor de uma
generalização do bem-estar social.
16 – Há necessidade de consolidar a
legislação sôbre política salarial, inclusive as
disposições
especiais
pertinentes
a
certas
categorias, como portuários, marítimos, servidores
do BNH, com o objetivo primordial de eliminar as
dúvidas
e
contradições
decorrentes
dessa
diversidade de normas.
Conclusões da CPI
1 – A política salarial em contradição com o
PAEG, especialmente quanto a:
a) manutenção do poder aquisitivo dos
assalariados;
b) participação do fator salário no Produto
Nacional.
2 – Perda de poder aquisitivo maior que 15%
no início de 1968. O DNS não assumiu, como lhe
competiria, a responsabilidade de divulgação dos
dados.
3 – Rotatividade da mão-de-obra na época dos
reajustes.
4 – Substituição da periodicidade de 24 meses
para cálculo do salário médio.
5 – Manutenção do resíduo e da
produtividade.
6 – Introdução da produtividade setorial e
empresarial.
7 – Maior flexibilidade aos TJT.
8 – Participação dos empregados e
empregadores nos órgãos de assessoramento do
Govêrno sôbre política salarial.
9 – Medidas paralelas de contenção da
inflação.
10 – Reajustamento salarial das categorias
não organizadas.
11 – Retroação da correção do resíduo
inflacionário.
12 – Artigo 623 da CLT.
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13 – Participação nos Lucros – PIS.

centual da remuneração do trabalhador no Produto
14 – Importância do aprimoramento das Interno Bruto".
Essa participação era estimada até 1960,
pesquisas relacionadas com orçamento familiar, 64,9%, etc.
custo de vida e salário-mínimo.
C.P.I. – Respostas
15 – Política salarial tendendo à justiça social
e por isso não estritamente econômica:
a) distribuição mais equânime da renda;
b)

condições

alimentação,

saúde,

mínimas

de

habitação,

sobrevivência:
transporte

e

vestuário;
c) trabalho para todos.
16 – Consolidação da legislação específica.
O SR. RUY BRITO: – O PAEG afirma que
a política salarial visa a assegurar: "não apenas
a manutenção da média dos salários reais nos
dois

últimos

dos

mesmos

anos,
na

mas

também

proporção

à
do

elevação
aumento

da produtividade" e que "a política salarial deverá
conduzir-se de modo a manter a participação per-

1 – Documento anexo (Anexos 1 e 2).
2 – A política salarial é um processo evolutivo
que começou fortemente premida pela necessidade
de contenção da inflação, como tratamento de
choque generalizado. Foi à época concomitante a
outras medidas igualmente rígidas:
a) gradativa compressão das despesas
correntes do Govêrno para evitar, de um lado o
aumento da carga tributária, de outro lado reduzir o
brutal deficit de caixa da União, então vigente, e,
como conseqüência, sensível diminuição nas
emissões.
b) controle do crédito.
Seus princípios foram adotados, tendo em
vista que:
"Parte
VII
5.
Programa
Estratégico
de
Desenvolvimento
–
1968/70
–
Págs.
29 e 30 – Política Salarial.

VARIAÇÃO DO CUSTO DE VIDA X TAXAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL
ANOS
MESES

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

1968
Variação do custo de
Reajustamento
vida nos 12 meses
salarial
anteriores
%
%

PERÍODO
Até janeiro......................
Até fevereiro...................
Até março.......................
Até abril..........................
Até maio.........................
Até junho........................

23,3
22,4
22,1
23,1
23,4
23,7
23,9
24,3

1968
2,8
4,7
6,9
9,3
11,0
13,3

25,3
26,1
30,0
25,1
25,3
25,3
25,6
24,5

ANOS
1969
2,5
3,6
5,0
6,3
8,3
11,4

1969
Variação do custo de
Reajustamento
vida nos 12 meses
salarial
anteriores
%
%
24,7
25,2
24,4
25,7
23,4
24,6
22,4
25,2
21,2
21,2
21,4
21,2
22,6
21,3
21,8
24,4
21,4
24,2
21,9
25,1
21,9
26,1
22,0
28,2

1970
Variação do custo de
Reajustamento
vida nos 12 meses
salarial
anteriores
%
%
21,9
26,4
21,7
24,8
21,9
24,4
23,0
25,0
22,7
23,6
22,3
23,0
20,8
23,9
21,3
23,1
22,9
23,9
22,9
24,2
22,5
23,5
22,1
22,1

CUSTO DE VIDA
Variações Percentuais Acumuladas
1970
2,3
3,6
5,9
7,0
8,6
10,4

PERÍODO
Até julho..........................
Até agôsto.......................
Até setembro...................
Até outubro......................
Até novembro..................
Até dezembro..................

1968
15,8
17,6
19,3
21,1
22,9
24,7

ANOS
1969
13,1
14,5
16,6
18,4
20,2
21,9

1970
12,5
15,4
17,4
19,9
21,0
21,7
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a) a disciplina dos reajustes salariais é
indispensável no combate à inflação do lado dos
custos, sem o que se torna insuficiente a aplicação
dos meios monetários;
b) numa época de inflação declinante,
os reajustes salariais capazes de manter o
poder aquisitivo médio dos trabalhadores são
proporcionalmente inferiores à alta do custo de vida
entre dois reajustes;
c) conseqüentemente, num período de
combate à inflação, o critério de reajustes salariais
deve basear-se na manutenção de médias e não na
reposição dos picos prévios do poder aquisitivo;
d) o critério em questão, desde que
corretamente aplicado, é perfeitamente compatível
com a preservação da fatia percentual dos
assalariados no Produto Nacional.
Desde 1965, a aplicação dêsses princípios
vem servindo de freio à inflação de custos. Contudo,
a subestimativa sistemática do resíduo inflacionário
utilizado nos cálculos dos reajustes conduziu à
compressão do poder aquisitivo de diversas classes
assalariadas. O fenômeno registrou-se sobretudo
entre meados de 1966 e de 1967, quando o resíduo
inflacionário previsto era de apenas 10%, e o
aumento efetivo do custo de vida foi além de 30%.
Desde julho de 1967 essas distorções vêm sendo
corrigidas, com a queda da taxa de inflação e a
previsão mais realista do resíduo.
A nova política salarial, incorporando as
correções necessárias a uma execução de forma
compatível com as políticas de desenvolvimento,
contenção da inflação e progresso social, está
consubstanciada na recente Lei nº 5.451/68.
Considerou-se necessário impedir que as distorções na
aplicação da Lei nº 4.725/65 permitissem novas quedas
no poder aquisitivo médio dos assalariados. Julgou-se,

ainda, desejável recuperar parcialmente a perda
de salário real ocorrida desde 1965, de forma
compatível com os esforços de contenção da
inflação.
Consubstanciando
essa
orientação,
estabelece a Lei nº 5.451/68:
1 – a sistemática estabelecida para os
reajustamentos de salários efetuados pelo Conselho
Nacional de Política Salarial é a seguinte: o nôvo
salário reajustado será determinado de modo a
equivaler ao salário médio real dos últimos
24 meses, com acréscimo de previsão para
compensação da metade do resíduo inflacionário
estimado e de uma taxa que traduza o aumento de
produtividade no ano anterior;
2 – a partir de 1º-5-68, na aplicação do
critério acima, os salários decorrentes do último
reajustamento serão substituídos pelos que teriam
resultado da aplicação de uma taxa de resíduo
inflacionário igual à taxa de inflação efetivamente
verificada no mesmo período. Desta forma,
estabelece-se mecanismo de correção de possíveis
erros de previsão do resíduo evitando se deteriore o
salário médio real;
3 – também a partir de 1º-5-68, ficou
concedido abono de emergência (até a fixação do
nôvo reajustamento) correspondente a 10% do
salário vigente àquela data. Estabeleceu-se, assim,
certa compensação da queda de salário médio real
verificada anteriormente a março de 1967.
Acentua-se que a evolução do processo tem
exatamente como diretriz a Justiça Social, tanto
que corrigiu, a partir de maio de 1969, a eventual
distorção decorrente da subestimação do resíduo no
momento em que já havia organização bastante para
que a medida tivesse efeito saudável. A partir
dessa data, que por sinal coincide com a publicação
do relatório dessa CPI, os reajustamentos sala-
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riais são operados segundo taxas superiores às
variações do custo de vida. O gráfico 1 esclarece o
fato.
4 – O terceiro item refere-se a uma eventual
desvantagem do FGTS que só se verifica para
trabalhadores de reduzida qualificação profissional
por excesso de oferta de mão-de-obra. Melhor seria
refletir em profundidade sôbre as grandes vantagens
que decorrem do nôvo instituto;
5 – não há nenhum trabalho de pesquisa
conhecido que prove o alegado. O País ainda
enfrenta o problema da contenção inflacionária e as
diretrizes da atual política, perfeitamente compatível
com a solução proposta, podem ser comprovadas
através dos resultados já à disposição dos
estudiosos;
6 – a Comissão reconhece o acêrto da política
salarial quando introduziu os fatôres de correção
correspondentes ao resíduo inflacionário e à
produtividade da mão-de-obra. Importa lembrar que
como o processo inflacionário é regressivo, o poder
aquisitivo dos salários pode ser mantido, desde que
os reajustes sejam proporcionalmente menores que
as variações de custo de vida. Mas a política salarial
faz o contrário, e compensa integralmente a perda do
poder aquisitivo entre dois reajustes: logo, introduz
um fator de aumento real do salário;
7 – não há na política salarial nenhuma diretriz
que proíba à emprêsa reajustar os salários em
percentuais superiores aos estabelecidos pelos
princípios norteadores dessa política, desde que
não sejam os ônus decorrentes transferidos para
os preços dos produtos ou serviços. Ressalve-se
que se, por liberalidade patronal, a emprêsa
deliberar
nesse
sentido,
deve
figurar
no
instrumento de acôrdo ou convenção coletiva, em
cláusula própria, que o excesso sôbre o índice ofi-

cial tem o sentido de melhoria de condição de vida
do trabalhador ou participação no desenvolvimento
da emprêsa, não podendo ser considerado na
formação de novos preços ou tarifas.
Essas concessões são mais freqüentes do que
insinuam os detratores apressados da política
salarial.
8 – A Justiça do Trabalho já dispõe de
instrumentos adequados à análise proposta, em
particular o Decreto-lei nº 15, de 29 de julho de 1966,
através do qual poderá o Tribunal corrigir distorções
salariais para assegurar adequada hierarquia salarial
na categoria profissional dissidente;
9 – após a promulgação da Lei nº 5.617, o
CNPS passou a ser composto por 8 Conselheiros, 4
dos
quais
representantes
das
categorias
profissionais e econômicas, em paridade com 4
representantes do Govêrno;
10 – os resultados da política econômicofinanceira conduzem à exata compreensão de que
foram acertadas as normas estabelecidas. Na
prática, o exemplo é expressivo, pois o valor
calculado dos imóveis varia por índices cada vez
menores que as variações de custo de vida;
11 – o número dêsses contingentes é cada
vez menor pelo incentivo dado à sindicalização.
Muitos
programas
do
Govêrno
constituem
atrativos para a sindicalização. Lembramos para
ilustrar, o programa de bôlsas de estudo, o crédito
direto, a assistência médico-odontológica e
hospitalar etc.;
12 – ao contrário da conclusão, a Lei é bem
clara e estabelece que na oportunidade de cada
reajuste salarial se faz a correção dos salários
decorrentes do reajustamento anterior, através
da substituição do resíduo inflacionário, então
utilizado, pelo índice da inflação real ocorrida
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no período. A substituição dos salários pagos pelos
salários corrigidos é feita na elaboração da tabela de
cálculo da taxa de reajustamento salarial e produzirá
efeitos juntamente com a vigência do salário
reajustado. Qualquer retardamento eventual no
período de reajustamento é compensado e a taxa
será proporcionalmente maior;
13 – a conclusão é boa e nesse sentido,
seguindo delineamento da política de justiça social, o
Govêrno introduziu, recentemente, através da Lei
Complementar nº 7, uma fórmula brasileira de
participação do empregado no desenvolvimento da
emprêsa que lhe assegura uma série de direitos, em
particular, um fundo para aquisição de casa própria;
seguro para invalidez, para aposentadoria, pecúlio
transferível a herdeiros e sucessores; auxílio à
constituição da família etc.;
14 – a pesquisa de orçamento familiar é um
processo que deu continuidade à análise do farto
material coletado. Está-se completando ao mesmo
tempo em que se faz a crítica da coleta dos dados e
do seu processamento para orientar a nova
pesquisa, que é desejável e que deverá ser
empreendida pelo DNS. O prazo de 4 anos
é
razoável
e,
apesar
do
extraordinário
desenvolvimento experimentado pelo País nesse
período, os resultados daquela pesquisa constitui
ainda boa base para efeito de cálculo e
estabelecimento de índices;
15 – a tese é válida e nesse sentido
tem trabalhado o Govêrno, tanto assim que
introduziu tôda uma grande série de benefícios
que devem ser encarados como salário suplementar:
PEB, PIS, FGTS, Previdência Social, crédito
direto etc. Vale ressaltar que é exatamente
através da racionalização dos recursos, que são
escassos, que se obtém economia dos custos de

operação e franquias possibilitadoras de economia,
que permitem atender a maior número de
interessados;
16 – não é válida a asserção, pois o objetivo
realizado da política é disciplinar o processo, pelo
tratamento absolutamente equitativo de todos os
trabalhadores.
Sr. Presidente, como vimos demonstrando
sem-meias
verdades,
sem
arranjos,
sem
montagens de textos, sem sofismas aritméticos,
e, sobretudo, sem "onda" e sensacionalismo,
vamos, aos poucos, restaurando a ordem salarial,
a harmonia entre o capital e o trabalho,
sem precisarmos mentir ou engodar a opinião
pública.
Sem falarmos que o nosso trabalhador
desfruta uma "excelente situação", com tôda
autoridade moral, podemos dizer que, realmente,
estamos trabalhando e diligenciando soluções
válidas para o soerguimento do nível de vida do
nosso povo.
Na esperança que encerremos aqui, neste
dia e neste momento, esta "novela" já que
esgotamos por demais o assunto, mesmo porque, a
esta altura, o Senador Franco Montoro, que é
inegàvelmente um homem brilhante, já corre o risco,
em virtude de suas descabidas teses, de não ser
mais levado a sério pelos seus pares e pelo povo
brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
O nobre Senador Nelson Carneiro requereu que se
desse a palavra ao nobre Senador Franco Montoro,
para falar como Líder da Minoria.
Quero lembrar ao Senador que vai ocupar a
tribuna que o tempo regulamentar terminará às 18
horas e 35 minutos.
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Tem a palavra o nobre Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (sem revisão do
orador. Como Lider da Minoria.): – Agradeço a
V. Ex.ª, Sr. Presidente, a concessão da palavra
e a informação de que restam apenas
poucos minutos.
Terei oportunidade de ler, paciente e
cuidadosamente, o trabalho do nobre Senador
Benedito Ferreira. Informa S. Ex.ª que vale a pena
ser lido. Creio na palavra de S. Ex.ª. Farei a leitura e
trarei à Casa a resposta documentada aos vários
aspectos aqui abordados.
Mas me parece que a matéria deve comportar
imediatamente uma resposta nos pontos essenciais.
Evidentemente, dada a exuberância com
que falou o nobre Senador Benedito Ferreira;
com freqüência S. Ex.ª, em lugar de debater
o problema, vai para os aspectos pessoais,
para ataques à minha pessoa. Penso que a
Presidência exercerá a sua função de policiamento
da linguagem, não permitindo que algumas
expressões aqui proferidas sejam inseridas nos
Anais do Congresso.
Faço um apêlo para que procuremos debater
os problemas objetivamente.
O
grande
filósofo
argentino
Carlos
Coccio disse, falando dos latino-americanos,
numa conferência internacional, que os nossos
homens públicos são pouco inclinados a
debater as idéias sem perder a compostura. Todos
nós corremos êste risco. Penso que devemos
fazer um esfôrço para debater objetivamente
a matéria.
Estamos debatendo matéria grave, séria e
dando ao Govêrno a melhor das colaborações que e
a de despertá-lo para a realidade.

O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª me
permita: o Govêrno está atento. Tanto é que aí estão
os frutos.
O SR. FRANCO MONTORO: – Que continue,
então, atento, que saiba que a situação não é essa
maravilha!...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas quem
falou em maravilha? ! V. Ex.ª é que quis colocar na
bôca...
O SR. FRANCO MONTORO: – Vendo a
expressão de V. Ex.ª, tem-se a impressão de que a
partir de 1964 raiou para o trabalhador a época da
prosperidade.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas é óbvio.
Não se quer dizer que seja excelente, que se atinge
o ideal democrático. Mas, se fizermos cotejo entre a
situação atual e a anarquia salarial...
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a V.
Ex.ª, me permita...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – ...veremos
que o progresso vem sendo perseguido pela
Revolução.
O SR. FRANCO MONTORO: – A palavra
maravilhoso que usei, não foi empregada por V. Ex.ª.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – V. Ex.ª a
quis colocar na bôca do Senador Filinto Müller. S.
Ex.ª teria dito que a situação do trabalhador
brasileiro era excelente. E V. Ex.ª, permitame, coteje, procure, busque no nosso discurso
um momento sequer em que trouxéssemos aqui
a afirmação de que a situação do trabalhador é
excelente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a V.
Ex.ª, que falou uma hora e vinte com acusações, que
não interrompa os poucos minutos de que disponho.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Não fiz
acusações; eu refutei!

– 573 –
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar a campainha.): – Peço ao nobre
Senador que não interrompa o orador.
O SR. FRANCO MONTORO: – É a impressão
que se tem, Sr. Presidente, ao ouvir essas
afirmações e declarações, inclusive na OIT foi dito
que o trabalhador brasileiro tinha o 14º salário.
Consta dos nossos Anais e consta do discurso oficial
ali apresentado. Dá-se, realmente, uma impressão
de euforia. Nossa preocupação, Sr. Presidente, é
chamar a atenção do Govêrno para a situação real.
A situação real do povo brasileiro é triste, é
desesperadora.
Vamos aos fatos reais para refutar um
argumento de S. Ex.ª.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Faça-o com
números. Sofismas não resolvem.
O SR. FRANCO MONTORO: – Por números e
por autoridade, como V. Ex.ª gosta, porque para mim
não era necessária esta evocação.
Apresento um dado bem objetivo: o
alário-mínimo no Brasil. Todos hão de convir que
êle é insignificante, que êle não basta
para a manutenção de uma família. 215
cruzeiros!
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas nunca
se falou em salário-mínimo para a família. V. Ex.ª
conhece a legislação. Salário-mínimo é para o
trabalhador.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não estou
pretendendo fazer confrontos entre antes e depois
de 64; acusar os governos posteriores à revolução
e defender os anteriores. Estou procurando
focalizar um dado concreto. Os governos anteriores
erraram tanto quanto os posteriores, nesta matéria
de atendimento às necessidades do trabalhador.

A pirâmide populacional no Brasil revela uma
situação de injustiça tremenda e é preciso não fechar
os olhos à realidade. O salário-mínimo no Brasil é
realmente uma insignificância. E quem recebe o
salário-mínimo no Brasil? Falei em trabalhadores
urbanos, citando a autoridade do nobre Ministro da
Fazenda, Delfim Netto.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – O salário é
fixado para o trabalhador.
O SR. FRANCO MONTORO: – Referindo-se
aos trabalhadores urbanos, disse S. Ex.ª quase 50%.
Em outra oportunidade, referi-me ao dado
fornecido pelo nobre Senador João Calmon: 60%.
E já que o Senador Benedito Ferreira faz
questão da fração: 63,4. Em números redondos,
talvez tenha dito 65. Evidentemente, entre 63,4 e 65,
não há maior dificuldade. Podemos ficar em 63 ou
60%. Vou dar a S. Ex.ª outro argumento. A diferença,
a confusão que S. Ex.ª fêz – e êle mesmo desfez,
quando da leitura do meu discurso –, foi que me
referi a trabalhadores, não a trabalhadores urbanos.
Está nas notas taquigráficas.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Fala em
populações econômicamente ativas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Eu falava em
trabalhadores brasileiros e S. Ex.ª leu mal o
documento. Ficou patente que houve apenas engano
de parte de S. Ex.ª, que acrescentou "urbano" onde
não havia. A diferença é clara. Trabalhadores do
Brasil, de acôrdo com os dados do Senador João
Calmon, seriam 63%.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Para ser fiel,
V. Ex.ª deve ler Deputado, que é o que está escrito
literalmente no seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO: – No lugar de
Senador, falei Deputado, mas, não é assim.
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O SR. NELSON CARNEIRO: – Isto não é
assunto para ser debatido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Peço ao nobre Senador Benedito Ferreira que só
aparteie com o consentimento do orador, de acôrdo
com o nosso Regimento Interno.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
vou dar um último argumento a S. Ex.ª que, penso,
deve ser definitivo, que é, de fato, de autoridade e
maior do que afirmo. Está aqui, no jornal O Estado
de S. Paulo, e citado entre aspas, o discurso do Sr.
Ministro do Trabalho, Júlio Barata, no dia 6 de julho
último:
"Ao falar do Programa de Integração Social, o
Ministro fêz o retrospecto das atividades do
Movimento de março de 1964, assinalando que, de
início,
não
foi
bem
compreendido
pelos
trabalhadores. Falou do Plano de Integração
Social, "que é bom para o trabalhador e para
a emprêsa, tanto que outros países já estão
usando". Pediu em seguida às autoridades
presentes, aos representantes dos trabalhadores nos
portos e aos capitães de portos que façam a
divulgação do PIS."
São palavras textuais do Sr. Ministro
do Trabalho, também transcritas no Estado de S.
Paulo:
"pois sinto que as fôrças de esquerda tentam
obscurecer êste programa, benéfico ao trabalhador
que vive num País onde 75% estão na faixa do
salário-mínimo, não podendo, de forma alguma,
cogitar de poupanças."
É o Sr. Ministro que fala em 75%. Está aqui,
no jornal O Estado de São Paulo do dia 8 de julho,
página 12.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Êle disse
que são 75% dos trabalhadores ou disse
amplamente, referindo-se a tôda a população
brasileira?

O SR. FRANCO MONTORO: – S. Ex.ª diz:
"...num País onde 75% estão na faixa do saláriomínimo."
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Estão.
Subentende-se a população brasileira, a população
econômicamente ativa.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
75%, 63%, 64% são frações.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Mas, não
são trabalhadores.
O SR. FRANCO MONTORO: – É a realidade
objetiva.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg)
(fazendo soar as campainhas.): – A Mesa deve
esclarecer a V. Ex.ª que terminou o tempo
regimental. Sou obrigado a encerrar a Sessão.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
estou mostrando um aspecto essencial. Terei
oportunidade de voltar à tribuna e responder aos
demais tópicos do discurso do Sr. Senador Benedito
Ferreira. Devo, entretanto, salientar de início a total
ausência de fundamento, a total leviandade com que
são feitas as afirmações. O ponto essencial está
aqui. Além dos argumentos que apresentei, trago
mais êste. Quero, também, acrescentar à última
referência feita por S. Ex.ª, relativa à conclusão de
Comissão Parlamentar de Inquérito sôbre Política
Salarial, a diferença de fração...
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Aqui está.
Não é diferença de fração. É o sentido da afirmação,
o que é mais grave.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
S. Ex.ª diz que há uma deformação porque nas
conclusões da Comissão se fala em "início de 1968"
e eu me refiro a "1968".
Com
estas
explicações,
que
dou
imediatamente,
refutando,
na
sua
totalidade, as afirmações de S. Ex.ª, que
serão
desenvolvidamente
respondidas.
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no meu nôvo discurso, quero afirmar que é essa a
nossa preocupação, repelindo a esquerda, repelindo
paraíso de proletariado, repelindo comunismo. S.
Ex.ª, quando nos acusa, quer colocar-nos numa
posição muito incômoda, de quem critica o Govêrno
é comunista, é socialista, é de esquerda. Sou um
homem que luta pela justiça social, falo em nome
dos trabalhadores e trago fato de verdade. Peço que
discutamos a verdade. A verdade objetiva é esta: – a
imensa maioria da população brasileira hoje está
recebendo o salário-mínimo, que não garante a
manutenção de qualquer pessoa em têrmos de
dignidade.
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Eu não
prestaria tamanha homenagem a V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente,
está concluído meu discurso. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Lindenberg): –
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
Sessão, designando, para a Sessão ordinária de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1

vidência Social, tendo:
PARECERES, sob nos 227 e 228, de 1971,
das Comissões:
– de Legislação Social, favorável; e
– de Saúde, favorável, com emenda que
oferecer, em seu parecer preliminar, de nº 1-CS.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 33, de 1971 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer nº 205, de 1971), que suspende a
execução da Lei nº 4, de 28 de fevereiro de 1967, do
Estado do Paraná, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
3
Discussão, em 1º turno (apreciação preliminar
quanto à constitucionalidade, nos têrmos do art. 297
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
nº 3, de 1971, de autoria do Senador Vasconcelos
Torres, que estende os incentivos fiscais de que trata
o Decreto-lei nº 157, de 1967, à Região Norte
fluminense, nos Municípios compreendidos por
Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula,
Natividade do Carangola, Lajes de Muriaé, e dá
outras providências, tendo:

PARECER sob nº 203, de 1971, da Comissão:
Discussão, em turno único, do Projeto de
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
Lei da Câmara nº 26, de 1971 (nº 98-B/71, na
inconstitucionalidade.
Casa de origem), que altera o item I do § 4º do
Está encerrada a Sessão.
art. 64 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960,
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 40
que dispõe sôbre a Lei Orgânica da Pre- minutos.)

DISCURSO CONTIDOS NESTE VOLUME
ALEXANDRE COSTA
– Formulando apêlo ao Sr. Ministro da
Fazenda, no sentido de livrar as classes
empresariais, do Norte e Nordeste, da
asfixia fiscal..................................................
AMARAL PEIXOTO
– Solicitando ao Sr. Ministro da Agricultura
providências imediatas para o combate ao
surto da moléstia de "New Castle" que está
atacando a zona de São José do Rio Prêto,
no Município de Petrópolis, bem como crie
condições para que as Prefeituras possam
adquirir os equipamentos necessários à
construção
de
obras
públicas
indispensáveis ao seu desenvolvimento
econômico....................................................
ANTÔNIO CARLOS
– Focalizando os problemas da cidade de
Brusque, Estado de Santa Catarina.............
– Encaminhando a votação do Projeto de
Lei do Senado nº 29/70, que estabelece
normas para o pagamento da pensão
prevista na Lei nº 4.656, de 2-6-65, aos
beneficiários
dos
empregados
de
sociedades de economia mista demitidos
em conseqüência dos Atos Institucionais
editados a partir de 9-4-64...........................

Pág.

450

69

115

531

ANTÔNIO FERNANDES
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 121/71, de autoria do Sr.
Lourival Baptista e Outros, de transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso proferido
pelo Professor Nelson Sampaio, na
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de Letras......................................................
BENEDITO FERREIRA
– De aplausos ao Decreto nº 68.806, que
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Eugênio Gudin..............................................
– Registrando a visita dos Acadêmicos de
Direito de São Paulo em apoio ao projeto
do Senador Vasconcelos Torres, que
estabelece o estágio obrigatório, abolindo
de vez o Exame de Ordem dos Advogados;
demonstrando a importância da Mensagem
nº 55/71, que fixa novas diretrizes e
bases para o ensino de 1º e 2º
graus............................................................
– Lendo a declaração de voto do Brasil na
56ª Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho (OIT) em Genebra, e
analisando a Política Salarial do Govêrno...
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BENJAMIN FARAH
– Formulando votos de êxito para a
Congregação
Salesiana
Brasileira,
participante do Congresso Mundial dos
Educadores Salesianos, instalado em Roma
– Registrando o pronunciamento do Sr.
Ministro Delfim Netto, efetuado na aula
inaugural do 41º Curso Intensivo para
Administradores do Banco do Brasil............
– Ressaltando a importância do encontro
dos Presidentes Médici e Stroessner, ao
ensejo da inauguração da ponte sôbre o rio
Apa...............................................................
– Trazendo ao conhecimento da Casa os
atos de provocação promovidos por barcos
pesqueiros de bandeira norte-americana,
em desrespeito ao ato do Govêrno
brasileiro que ampliou suas águas
territoriais para 200 milhas...........................
– Registrando o 17º aniversário da
Associação Brasileira de Relações Públicas.
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 121/71, de autoria do Sr.
Lourival Baptista e Outros, de transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso proferido
pelo Professor Nelson Sampaio, na
solenidade de posse na Academia Baiana
de Letras......................................................
CARLOS LINDENBERG
–
Deplorando
a
três
astronautas

morte
russos,
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e
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Associação dos Servidores Civis do Brasil,
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CELSO RAMOS
– Reivindicando para o litoral de São
Francisco, Estado de Santa Catarina, a
construção da sétima refinaria da
PETROBRÁS...............................................
DANTON JOBIM
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e o repórter Demócrito Moura pela série de
artigos publicados sôbre a paralisação
virtual dos serviços de inspeção das carnes
destinadas ao consumo da população..........
– Congratulando-se com a Liderança
da Maioria, pela iniciativa de fazer constar,
dos Anais do Senado, a Declaração
firmada, na cidade de Bella Vista, República
do Paraguai, entre os Presidentes
Médici e Alfredo Stroessner, ao ensejo da
inauguração da ponte sôbre o rio Apa...........
– Congratulando-se com a VIII Conferência
dos Jornalistas Profissionais, reunida em
Goiânia.........................................................
– Apontando os aspectos negativos do
projeto de reforma do ensino.......................
DINARTE MARIZ
– Transmitindo a gratidão dos nordestinos
ao Presidente Médici, pelo decreto que
instituiu a PROTERRA.................................
FAUSTO CASTELLO-BRANCO
– Lançando a idéia de serem aplicados,
necessàriamente, 30% dos incentivos fiscais

Pág.

179

36

312
343
484

480

destinados ao Norte e ao Nordeste em
projetos agropecuários.................................
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Rufino do Rêgo............................................
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Institucionais editados a partir de 9-4-64...........

Pág.

226

231

271

474

530
533
535

NEY BRAGA
– Ressaltando as atividades do MUDES
(Movimento Universitário de Desenvolvimento
Econômico e Social), entidade voltada para a
juventude.............................................................

54

ORLANDO ZANCANER
– De apoio ao anteprojeto da Lei de
Reforma do Ensino.......................................

248

OSIRES TEIXEIRA
– Registrando o transcurso do 32º
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462

"CENTRAL DE MEDICAMENTOS"
– De aplausos ao Decreto nº 68.806, que
instituiu a –; disc. do Sr. Benedito Ferreira..

119

CIDADANIA
PORTUGUESA
AOS
BRASILEIROS
– Registrando, nos Anais do Senado, a
decisão da Assembléia Nacional de Portugal
que, reformando a Constituição Política
Portuguêsa, fêz transformar em lei o projeto
que dá –; disc. do Sr. Osires Teixeira..............

367

412

AVISO
– nº 331/GM, do Sr. Ministro dos
Transportes, comunicando a inauguração,
no dia 7 do corrente, da ponte rodoviária
sôbre o Rio Apa............................................

467

BANCO DO BRASIL
– Registrando o êxito da programação
desencadeada pelo – no exterior, através
da abertura de várias agências na Europa
e na Ásia; disc. do Sr. Lourival Baptista.......

155

– XXIX –
COMPANHIA METALÚRGICA DE ALAGOAS
– Revelando à Casa ser Alagoas o mais
novo Estado produtor de aço, por intermédio
da –; disc. do Sr. Luiz Cavalcanti...................
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342

COMPROMISSO DE OFICIAL DA "TURMA
SANTOS DUMONT"
– Registrando a solenidade de –, formada
pela Escola de Formação de Oficiais do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, e lendo a
Ordem do Dia do Comando-Geral daquela
Corporação; disc. do Sr. Cattete Pinheiro.........

111

COMUNICAÇÃO
– Do Sr. José Sarney, de que se ausentará
dos trabalhos da Casa a partir do dia 20 do
corrente........................................................

407

CONFERÊNCIA
DOS
JORNALISTAS
PROFISSIONAIS
– Congratulando-se com a VIII –, reunida
em Goiânia; disc. do Sr. Danton Jobim........

343

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO
TRABALHO
– Lendo a declaração de voto do Brasil na
56ª Sessão da – (OIT) em Genebra; disc.
do Sr. Benedito Ferreira...............................
– Solicitando ao Govêrno explicações
sôbre o motivo do comportamento
do Brasil ao votar contra a Convenção
que
assegura
proteção
aos

541

representantes dos empregados nas
emprêsas, em uma das Sessões da –; que
acaba de realizar-se em Genebra; disc. do
Sr. Franco Montoro......................................
– Destacando trechos do discurso proferido
pelo Ministro do Trabalho e Previdência
Social, Professor Júlio Barata, na 56ª
realizada em Genebra; disc. do Sr. Ruy
Santos..........................................................
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425

CONGRESSO
MUNDIAL
DOS
EDUCADORES SALESIANOS
– Formulando votos de êxito para a
Congregação
Salesiana
Brasileira,
participante do – instalado em Roma; disc.
do Sr. Benjamin Farah.................................

156

CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
– Solicitando ao Sr. Ministro da Agricultura
providências no sentido de se criar
condições para que as prefeituras possam
adquirir os equipamentos necessários à –
indispensáveis ao seu desenvolvimento
econômico;
disc.
do
Sr.
Amaral
Peixoto.......................................................

69

CURSO
INTENSIVO
PARA
ADMINISTRADORES DO BANCO DO
BRASIL
– Registrando o pronunciamento do
Senhor Ministro Delfim Netto, feito na aula
inaugural do 41º –; do Sr. Benjamin Farah..

207

– XXX –
DECRETO-LEI Nº 1.134, DE 16-11-70
– De regozijo pela regulamentação do –,
que altera a sistemática dos incentivos
fiscais para o reflorestamento; disc. do Sr.
Mattos Leão..................................................
DIA
INTERNACIONAL
DO
COOPERATIVISMO
– Congratulando-se com os dirigentes de
tôdas as cooperativas do Brasil, pela
passagem do –; disc. do Sr. Carlos
Lindenberg...................................................
DILERMANDO MARTINS DA COSTA
CRUZ FILHO
– Reverenciando a memória do Dr. –; disc.
do Sr. Magalhães Pinto................................
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385

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1
– Tecendo considerações a respeito da –,
que cria sérias dificuldades para o
funcionamento do Congresso Nacional;
disc. do Sr. Nelson Carneiro........................

349

EMPRÊSA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
– Transmitindo apêlo de operadores
postais,
por
melhores
níveis
de
remuneração, endereçados aos dirigentes
da –; disc. do Sr. Nelson Carneiro...............

209

ENTORPECENTES
– Analisando o projeto que dispõe sôbre
medidas preventivas e repressivas ao
tráfico e uso de substâncias – ou que
determinem
dependência
física
ou
psíquica; disc. do Sr. Ruy Santos................

189

ESCOLA PROFISSIONAL EM VALENÇA
– Demonstrando a sua preocupação pela
possibilidade da extinção de uma –, que
serve a ferroviários da localidade; disc. do
Sr. Vasconcelos Torres................................

462

EXAME DE ORDEM DOS ADVOGADOS
– Registrando a visita dos Acadêmicos de
Direito de São Paulo em apoio ao projeto
do Senador Vasconcelos Torres, que
estabelece o estágio obrigatório, abolindo
de vez o –; disc. do Sr. Benedito
Ferreira.........................................................

317

118

2 DE JULHO DE 1923
– Evocando o dia –, data em que os
baianos expulsaram os portuguêses que
tentavam fazer, em Salvador, a defesa da
ordem em favor do Trono Português; disc.
do Sr. Ruy Santos........................................

113

DOM JOAQUIM RUFINO DO RÊGO
– A sagração episcopal de –; disc. do Sr.
Helvídio Nunes.............................................

364

DURVAL CRUZ
– Homenagem de pesar pelo falecimento
do ex-Senador –; disc. do Sr. Ruy Santos...
– Idem; disc. do Sr. Vasconcelos Torres......

384
404

474

– XXXI –
– Solicitando o apoio indispensável para o
Projeto que objetiva alterações na Lei nº
4.215, de 27-4-63 (Estatuto da OAB), no
que concerne ao – e Curso de Estágio;
disc. do Sr. Vasconcelos Torres...................
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253

EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA
DE
CORDEIRO
– Dando ciência do seu comparecimento
ao jubileu de ouro da –; disc. do Sr.
Vasconcelos Torres......................................

462

FAZENDA JUNDIAHY
– Registrando a inauguração de moderno
sistema de irrigação na –, de propriedade
do Dr. Herval de Brito; disc. do Sr. Lourival
Baptista........................................................

206

FESTIVAL DO TOMATE
– Comunicando a realização do Primeiro –,
no Município de Cambuci; disc. do Sr.
Vasconcelos Torres......................................

462

"FÔLHA DE GOIAZ"
– Registrando o transcurso do 32º
aniversário de fundação da –; disc. do Sr.
Osires Teixeira.............................................

144

GENARO DE CARVALHO
– De pesar, pelo falecimento de –,
tapeceiro da Bahia; disc. do Sr. Ruy Santos
INCENTIVOS FISCAIS DESTINADOS AO
NORTE E NORDESTE
– Lançando a idéia de serem aplicados,
necessàriamente, 30% dos em projetos
agropecuários; disc. do Sr. Fausto
Castello-Branco............................................

181

65

INDICAÇÃO
– do Sr. Nelson Carneiro, dos nomes
dos Srs. Adalberto Sena, Ruy Carneiro e
Danton Jobim, para a escolha do
representante do MDB na reunião
conjunta, das Comissões Política e
Econômica do Parlamento LatinoAmericano, a inaugurar-se no próximo
dia 4 de julho, em Santiago, República
do Chile..................................................
– do Sr. Filinto Müller, do nome
do
Sr.
Arnon
de
Mello
como
representante da ARENA à reunião
conjunta das Comissões Política e
Econômica do Parlamento LatinoAmericano, a inaugurar-se no próximo
dia 4 de julho, em Santiago, República
do Chile..................................................
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30

92

LANCHA ANAMAM
– Lamentando o acidente ocorrido
com a –, que se incendiou e afundou
nas proximidades do Estreito de
Breves, Pará, com 71 colonos que
se dirigiam à região de Altamira, na
Transamazônica; disc. do Sr. Wilson
Gonçalves..............................................

265

MANIFESTAÇÃO
– do Sr. Magalhães Pinto, solicitando
inscrição para – de pesar.............................

111

INSPEÇÃO DAS CARNES DESTINADAS
AO CONSUMO DA POPULAÇÃO
– Congratulando-se com o "Jornal
da Tarde" e o reportar Demócrito
Moura pela série de artigos publica-

XXXII
dos sôbre a paralisação virtual dos serviços
de –; disc. do Sr. Danton Jobim...................
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MÁRIO DAVID ANDREAZZA
– Discurso proferido em 18-6-71 pelo Sr.
Ministro dos Transportes, Coronel –, na cidade
de Jaraguá, por ocasião da solenidade de
inauguração de mais um trecho da BelémBrasília, transcrito, nos Anais do Senado, nos
têrmos do Requerimento nº 105/71, do Sr.
Benedito Ferreira................................................

313

MENSAGEM Nº 55/71
– Demonstrando a importância da –, que fixa
novas diretrizes e bases para o ensino de 1º
e 2º graus; disc. do Sr. Benedito Ferreira........

317

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
– nos 56 e 57/71 (CN), submetendo à
deliberação do Congresso Nacional os
textos dos Decretos-leis nos 1.178, de 1º-771 e 1.179, de 6-7-71...................................
– nº 58/71 (CN), submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decretolei nº 1.180, de 6-7-71, que altera o art. 8º
da Lei nº 5.508, de 11-10-68........................
– nº 126/71, submetendo à consideração
do Senado Federal a escolha do Sr. Carlos
da Ponte Ribeiro Eiras para exercer a
função de Embaixador do Brasil, junto

271
401
e
425

ao Govêrno da República Libanesa.............
– nº 127/71, submetendo à aprovação do
Senado Federal a escolha do Sr. Carlos
Sette Gomes Pereira, para exercer a
função de Embaixador, junto ao Reino dos
Países-Baixos..............................................
– nº 138/71, submetendo à consideração
do Senado Federal a escolha do Diplomata
Jorge de Oliveira Maia para exercer a
função de Embaixador do Brasil, junto ao
Govêrno da Federação da Malásia..............
– nº 139/71, submetendo à aprovação
do Senado Federal a escolha do
Senhor Arnaldo Vasconcellos, para
exercer a função de Embaixador do
Brasil, junto ao Govêrno da República
Oriental do Uruguai..................................
– nº 140/71, agradecendo a comunicação
referente à escolha do Sr. Antônio Mendes
Vianna para exercer a função de
Embaixador do Brasil, junto ao Govêrno da
República do Haiti........................................
– nº 141/71, submetendo à consideração
do Senado Federal a escolha do Dr.
João Agripino Filho para exercer o cargo
de Ministro do Tribunal de Contas da
União........................................................
– nº 142/71, submetendo à consideração
do Senado Federal a escolha do Sr. Paulo
Rio Branco Nabuco de Gouvêa, Ministro
de Segunda Classe, para exercer a fun-
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– XXXIII –
ção de Embaixador do Brasil, junto ao
Govêrno da Federação da Nigéria...............
– nº 143/71, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 25/71..............
– nº 144/71, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 6/71 (CN)..........................
– nº 145/71, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 11/71..............
– nº 146/71, submetendo à aprovação
do Senado Federal a escolha do Sr. Luiz
Leivas Bastian Pinto, para exercer a
função de Embaixador do Brasil, junto
ao Govêrno da República Árabe
Unida......................................................
– nº 147/71, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 14/71
(cancelada, por ter sido entregue por
engano, uma vez que se destinava à
Câmara dos Deputados...............................
– nº 147/71, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 33/71,
sancionado...................................................
– nº 148/71, de agradecimento pela
remessa de autógrafos referentes ao
Decreto Legislativo nº 46/71.........................
– nº 149/71, de agradecimento pela
remessa de autógrafos referentes ao
Decreto Legislativo nº 45/71.........................
–
nº
150/71,
submetendo
à
aprovação
do
Senado
Fe-
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deral o projeto de lei que autoriza a
constituição da Central de Abastecimento de
Brasília Sociedade Anônima – CENABRA.....
– nº 151/71, de restituição de autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 15/71..............
– nº 152/71, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do Sr.
Carlos da Ponte Ribeiro Eiras, para exercer
a função de Embaixador do Brasil, junto ao
Govêrno da República Libanesa..................
– nº 153/71, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do Sr.
Jorge de Oliveira Maia, para exercer a
função de Embaixador do Brasil, junto ao
Govêrno da República da Malásia...............
– nº 154/71, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do Sr.
Carlos Sette Gomes Pereira para exercer a
função de Embaixador do Brasil, junto ao
Reino dos Países Baixos.............................
– nº 155/71, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do
Senhor Arnaldo Vasconcelos, para exercer
a função de Embaixador do Brasil, junto ao
Govêrno da República Oriental do Uruguai.
– nº 156/71, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do Dr.
João Agripino Filho para exercer o cargo
de Ministro do Tribunal de Contas da União
–
nº
157/71,
de
agradecimento
pela
comunicação
refe-
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rente à escolha do Sr. Luís Leivas Bastian
Pinto para exercer a função de Embaixador
do Brasil, junto ao Govêrno da República
Árabe Unida.................................................
– nº 158/71, de agradecimento pela
comunicação referente à escolha do Sr.
Paulo Rio Branco Nabuco de Gouvêa para
exercer a função de Embaixador do Brasil,
junto ao Govêrno da Federação da Nigéria.
– nº 159/71, agradecendo a remessa de
autógrafos referentes ao Decreto Legislativo
nº 49/71...........................................................
– nº 160/71, agradecendo a remessa de
autógrafos referentes ao Decreto Legislativo
nº 48/71...........................................................
– nº 161/71, agradecendo a remessa de
autógrafos referentes ao Decreto Legislativo
nº 47/71...........................................................
– nº 207/71, submetendo à deliberação do
Senado Federal o projeto de lei que concede
aumento de vencimentos aos funcionários
das Secretarias e Serviços Auxiliares do
Poder Judiciário da União e do D. Federal......
MENSAGEM DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
– nº 125/71-F, encaminhando o anteprojeto
de lei que concede aumento de
vencimentos aos funcionários da Secretaria
do STF, a partir de 1º-3- do corrente ano.....
MUDES
–
Ressaltando
as
atividades
do
–
(Movimento
Uni-
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382

382

versitário de Desenvolvimento Econômico
e Social), entidade voltada para a
juventude; disc. do Sr. Ney Braga................
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54

NELSON SAMPAIO
– Discurso pronunciado pelo Professor
–, na solenidade de posse na Academia
Baiana de Letras, sucedendo o Senador
Aloysio de Calrvalho Filho, publicado
nos
têrmos
do
Requerimento
nº
121/71........................................................

496

"NEW CASTLE"
– Solicitando ao Sr. Ministro da Agricultura
providências imediatas para o combate ao
surto da moléstia de – que está atacando a
zona de São José do Rio Prêto, no
Município de Petrópolis; disc. do Sr. Amaral
Peixoto.........................................................

69

OFÍCIO
– nº S-2, de 1971, do Govêrno do Ceará,
solicitando autorização do Senado
Federal para realizar, através do Banco
do Estado do Ceará S.A., operação de
empréstimo externo com "The Deltec
Banking Corporation Limited, de Nassau
– Bahamas, com a finalidade de
financiar a complementação da Rodovia
Presidente Costa e Silva, naquele
Estado....................................................
–
no
DAI/DCT/DEOC/SRC/
04/
550.0/86, do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, agradecendo a comunica-

60

– XXXV –
ção de haver sido promulgado o Decreto
Legislativo nº 37/71......................................
– nº DAI/DCT/SRC/04/688. (04), do
Sr. Ministro das Relações Exteriores,
agradecendo a comunicação de haver sido
promulgado o Decreto Legislativo número
41/71............................................................
– nº 216, do Sr. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, comunicando a
aprovação das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 182/68............
– nº 268, do Sr. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
51/71............................................................
– nº 25/71-P/MC, do Sr. MinistroPresidente do STF, remetendo cópia das
notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo STF nos autos da Representação nº
855, do Estado de Mato Grosso...................
– nº 270, do Sr. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, remetendo
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
4/70..............................................................
PARECER
– nº 158/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 38/71........................................................
– nº 159/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo número 1/71..................
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379

397
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178

– nº 160/71, da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 22/71..........................................
– nº 161/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
22/71......................................................
– nº 162/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 51/71........................................................
– nº 163/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 51/71.
– nº 164/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 3/65........................................
– nº 165/71, da Comissão de Agricultura,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
3/65..............................................................
– nº 166/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
3/71..............................................................
– nº 167/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 7/68........................................
– nº 168/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
7/68..............................................................
– nº 169/71, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 4/71........................................
– nº 170/71, da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 4/71.........
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– nº 171/71, da Comissão Diretora, sôbre o
Requerimento nº 105/71, de autoria do Sr.
Benedito Ferreira..........................................
– nº 172/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 16/70..........................................
– nº 173/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 16/70.
– nº 174/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 31/70..........................................
– nº 175/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 31/70........................................................
– nº 176/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 31/70.
– nº 177/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 17/70........................................................
– nº 178/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
17/70............................................................
– nº 179/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 17/71........................................................
– nº 180/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 21/71........................................................
– nº 181/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Oficio nº 5-22, de 1971, do
Govêrno do Estado do Ceará.......................
–
nº
182/71,
da
Comissão
de
ilegível
e
Justiça,
sô-
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bre o Projeto de Resolução nº 30/71............
–
nº
183/71,
da
Comissão
de
Redação
apresentando
a
redação
final do Projeto de Resolução nº
30/71............................................................
– nº 184/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 27/71........................................................
– nº 185/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 28/71........................................................
– nº 186/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Resolução nº 19/71......................................
– nº 187/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
6/71..............................................................
–
nº
188/71,
da
Comissão
de
Redação, apresentando a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº
15/71............................................................
– nº 189/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 19/71................................
– nº 190/71, da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33/71..........................................
– nº 191/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 33/71.
–
nº
192/71,
da
Comissão
Diretora,
apresentando
a
re-
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dação final do Projeto de Lei do Senado nº
51/71............................................................
– nº 193/71, da Comissão de Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 18/71..........................................
– nº 194/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 22/71................................
– nº 195/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 20/71..........................................
– nº 196/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 20/71........................................................
– nº 197/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 100/68......................................................
– nº 198/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Seriado nº
100/68..........................................................
– nº 199/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 100/68.
– nº 200/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 29/70........................................................
– nº 201/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
29/70............................................................
– nº 202/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 29/70.
– nº 203/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 3/71..........................................................
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– nº 204/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Ofício "S" nº 26/70, do
Sr. Presidente do STF..................................
– nº 205/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Ofício "S" nº 11/71, Sr.
Presidente do STF.......................................
– nº 206/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 21/71..........................................
– nº 207/71, da Comissão do Distrito
Federal, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 21/71........................................................
– nº 208/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 21/71........................................................
– nº 209/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
1/71..............................................................
– nº 210/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 3/71..................................
– nº 211/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
27/71............................................................
– nº 212/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 4/71...........................
– nº 213/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação do vencido, para
2º turno, do Projeto de Lei do Senado nº
17/70............................................................
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– XXXVIII –
– nº 214/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação do vencido, para 2º
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35/71...
– nº 215/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº
31/71............................................................
– nº 216/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Ofício nº 13/70, do Sr.
Presidente do STF.......................................
– nº 217/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 185/68........................................
– nº 218/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 185/68......................................................
– nº 219/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 42/67........................................................
– nº 220/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
42/67............................................................
– nº 221/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Resolução nº 28/71......................................
– nº 222/71, da Comissão de Redação,
apresentando a redação final do Projeto de
Resolução nº 31/71......................................
– nº 223/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da câmara
nº 20/71........................................................
–
nº
224/71,
da
Comissão
de
ilegível
Social,
sôbre
o
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Projeto de Lei da Câmara nº 20/71..............
– nº 225/71, da Comissão Diretora, sôbre o
Requerimento nº 121/71, do Sr. Lourival
Baptista........................................................
– nº 226/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 43/71........................................................
– nº 227/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 26/71........................................................
– nº 228/71, da Comissão de Saúde,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
26/71......................................................
– nº 229/71, da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 24/71..........................................
– nº 230/71, da Comissão de Saúde, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 24/71...........
– nº 231/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
24/71........................................................
– nº 232/71, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 23/71........................................................
– nº 233/71, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
23/71............................................................
– nº 234/71, da Comissão de Saúde, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 23/71............
– nº 235/71, da Comissão de Finanças,
sôbre o Ofício nº 4/71, do Conselho
Monetário Nacional......................................
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– nº 236/71, da Comissão de Minas e
Energia ao Projeto de Lei da Câmara nº
29/71............................................................
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POLÍTICA LEITEIRA DO PAÍS
– Analisando o desentrosamento da –;
disc. do Sr. Carvalho Pinto...........................

232

POLÍTICA DE PREÇOS MÍNIMOS NO
ESTADO DA PARAÍBA
– Analisando a ineficácia da –, e solicitando
providências no sentido de reformar o
sistema vigente; disc. do Sr. Ruy Carneiro..

39

POLÍTICA SALARIAL DO GOVÊRNO
– Analisando a –; disc. do Sr. Benedito
Ferreira.........................................................
– Discutindo a –; disc. do Sr. Franco
Montoro........................................................
PONCE YÉPES
– Salientando a importância da visita, ao
nosso País, do Chanceler do Equador, Dr.
–, especialmente no tópico relativo à
ligação
rodoviária
denominada
Via
Interoceânica; disc. do Sr. Osires Teixeira...
PONTE SÔBRE O RIO APA
– Ressaltando a importância do encontro
dos Presidentes Médici e Stroessner, ao
ensêjo da inauguração da –; disc. do Sr.
Benjamin Farah............................................

– Congratulando-se com a Liderança da
Maioria, pela iniciativa de fazer constar, dos
Anais do Senado, a Declaração firmada, na
cidade de Bella Vista, República do Paraguai,
entre os Presidentes Médici e Alfredo
Stroessner, ao ensêjo da inauguração da –;
disc. do Sr. Danton Jobim................................
– Registrando, nos Anais do Senado, a
Declaração firmada na cidade de Bella
Vista, República do Paraguai, entre os
Presidentes Médici e Alfredo Stroessner,
ao ensêjo da inauguração da –; disc. do Sr.
Filinto Müller.................................................
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307

PÔRTO FLUVIAL DE IMPERATRIZ
– Registrando o início da construção do –,
à margem do Rio Tocantins, no Maranhão;
disc. do Sr. José Sarney..............................

79

367

PRESIDENTE
DA
ORDEM
DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE
SÃO PAULO
– Levantando questão de ordem sôbre a
Interferência indébita do –, através de
ofício enviado ao Senado Federal; disc. do
Sr. Vasconcelos Tôrres................................

473

267

"PROGRAMA ESPECIAL DE CRÉDITO
RURAL ORIENTADO"
– Congratulando-se com a Presidência
do
Banco do
Brasil,
pela ação
iniciada no Baixo Amazonas, no Pa-

541
572

– XL –
rá, abrindo linhas de crédito com base
no –, instituído pela Resolução nº 181, do
Banco Central; disc. do Sr. Cattete Pinheiro
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
– nº 3/65, que mantém o ato do Tribunal de
Contas da União que negou registro ao
contrato celebrado, em 18-12-51, entre o
Departamento de Administração do Ministério
da Agricultura e a Firma S. Maneta & Cia.
Ltda., para execução de obras na Escola
Agro-Técnica "Visconde da Graça", em
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul............
– nº 7/68, que mantém ato denegatório do
Tribunal de Contas da União, de registro da
despesa de NCr$ 1.980,00, em favor da
Cia. Fabricadora de Papel, provenientes de
fornecimento feito à Casa da Moeda...........
– nº 1/71, que aprova o Acôrdo Básico de
Cooperação Técnica entre a República
Federativa do Brasil e o Govêrno do Japão,
firmado em Brasília, a 22-9-70.....................
– nº 4/71, que aprova as emendas de 1966
à Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de
1960.............................................................
– nº 7/71, que aprova o Convênio de
Intercâmbio Cultural entre a República
Federativa do Brasil e a República da
Guatemala, firmado na cidade de Gua-
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317

409

177
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temala, em 28 de março de 1969.................
– nº 8/71, que aprova o Convênio Básico
de Cooperação Técnica entre o Govêrno
da República Federativa do Brasil e o
Govêrno da Espanha, firmado em Brasília
no dia 1º-4-71...............................................
– nº 9/71, que aprova o Acôrdo constitutivo
do Instituto Internacional do Algodão,
aberto à assinatura em Washington, de
17/1 a 28-2-66..............................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31/70
– Discutindo o –, que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de
Psicologia; disc. do Sr. Franco Montoro.......
– Idem; disc. do Sr. Ruy Santos...................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
– nº 185/68, que modifica a redação do
parágrafo único do art. 526 da
Consolidação das Leis do Trabalho.............
– nº 16/70, que dá nova redação ao art.
1.061, do Código Civil Brasileiro (Lei nº
3.071, de 1º de janeiro de 1916)..................
– nº 31/70, que "cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Psicologia, e
dá outras providências.................................
– nº 1/71, que dá nova redação ao
art. 7º do Decreto-Lei nº 43, de 1811-66, que cria o Instituto Nacional do
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– XLI –
Cinema, torna da exclusiva competência da
União a censura de filmes, estende aos
pagamentos do exterior de filmes adquiridos
a preços fixos o disposto no art. 45 da Lei nº
4.131, de 3-9-62, prorroga por seis meses
dispositivos de legislação sôbre a exibição de
filmes nacionais, e dá outras providências......
– nº 3/71, que dispõe sôbre os Prêmios
Literários Nacionais......................................
– nº 6/71, que acrescenta parágrafo ao
artigo 111 e dá nova redação ao art. 113
do Decreto-Lei nº 2.627, de 26-9-40, que
"dispõe sôbre as sociedades por ações.......
– nº 15/71, que dá nova redação ao art. 77,
do Decreto nº 5.083, de 1º/12/26, que
"institui o Código de Menores, de iniciativa
do Presidente da República"........................
– nº 18/71, que reestrutura o Serviço de
Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas,
considera em extinção os atuais Quadros
de Efetivos de Capelães Militares, e dá
outras providências......................................
– nº 19/71, que dá nova redação aos arts.
4º e 6º da Lei nº 4.838, de 10 de novembro
de 1965, que cria, no Ministério da
Aeronáutica, o Quadro de Oficiais –
Aviadores da Reserva de 2ª Classe, e dá
outras providências......................................
– nº 20/71, que altera a redação do art. 369
da Consolidação das Leis do Trabalho,
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392
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175
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aprovada pelo Decreto-Lel nº 5.452, de 1º5-43..............................................................
– nº 22/71, que dispõe sôbre alterações
introduzidas no Quadro do Pessoal do
Departamento de Polícia Federal.................
– nº 24/71, que modifica o item III do artigo
178 da Lei nº 1.711, de 28-10-52.................
– nº 27/71, que dá nova redação a
dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
número 5.452, de 1º-5-43.............................
– nº 28/71, que introduz alterações no
Decreto-lei nº 972, de 17-10-69, que dispõe
sôbre a profissão de jornalista.....................
– nº 30/71, que dispõe sôbre as prestações
devidas a ex-combatente segurado da
previdência social, e dá outras providências
– nº 31/71, que altera o Quadro da
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e
dá outras providências.................................
– nº 32/71, que acrescenta parágrafo ao
art. 60 da Lei nº 3.807, de 26-8-60 (Lei
Orgânica da Previdência Social), alterado
pelo Decreto-lei nº 66, de 21-11-66..............
– nº 33/71, que concede aumento de
vencimentos aos funcionários da Secretaria
da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências.................................................
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– XLII –
– nº 34/71, que dispõe sôbre o Magistério
do Exército...................................................
– nº 35/71, que modifica a Lei nº 4.937, de
18-3-66, que altera dispositivos da Lei nº
4.284, de 20-11-63, que cria o Instituto de
Previdência dos Congressistas (IPC)...........
– nº 36/71, que concede aumento de
vencimentos
aos
funcionários
das
Secretarias e Serviços Auxiliares do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal, e
dá outras providências.................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29/70
– Encaminhando a votação do –, que
estabelece normas para o pagamento da
pensão prevista na Lei nº 4.656, de 2-6-65,
aos beneficiários dos empregados de
sociedades de economia mista demitidos
em conseqüência dos Atos Institucionais
editados a partir de 9-4-64; disc. do Sr.
Antônio Carlos..............................................
– Discutindo o –; disc. do Sr. Franco
Montoro........................................................
– Encaminhando a votação do –; disc. do
Sr. Nelson Carneiro......................................
– Discutindo o –; disc. do Sr. Ruy Santos....

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26/71
– Encaminhando a votação do –, que
inclui a epilepsia ou disritmia cerebral
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230

379

531
527
530
533
535
528
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entre as doenças especificadas no art. 178
da Lei nº 1.711, de 28-10-52; disc. do Sr.
Vasconcelos Torres......................................

Pág.
201

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54/71
–
Adicionando
algumas
razões à
justificação do –, dispondo sôbre a filiação
dos empregadores rurais como segurados
facultativos do INPS; disc. do Sr. Carlos
Lindenberg...................................................

31

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59/71
– Justificando o –, que disciplina a
venda de cigarros a menores, limita a
publicidade sôbre fumo, torna obrigatório,
nos invólucros dos produtos de fumo, o
dístico: Cuidado! Prejudicial à saúde, e
dá outras providências; disc. do Sr. José
Lindoso.....................................................

45

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61/71
– Solicitando o apoio indispensável
para o –, que dispõe sôbre a concessão
de gratificação de risco de vida aos
trabalhadores na construção civil; disc. do
Sr. Vasconcelos Torres................................

253

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63/71
– Apresentando o –, que dispõe sôbre a
concessão de férias de trinta dias aos
empregados, alterando o artigo 132 da
Consolidação das Leis do Trabalho; disc.
do Sr. Vasconcelos Torres...........................

404

– XLIII –
PROJETO DE LEI DO SENADO
– nº 100/68, que altera a redação do
item I do artigo 11 da Lei nº 3.807, de
1960 (nos têrmos do artigo 3º do
Decreto-lei nº 66/66), classificando como
dependentes de segurado as filhas, de
qualquer condição, que vivam sob a sua
dependência econômica exclusiva e não
possuam qualquer fonte de venda
própria....................................................
– nº 17/70, que regulamenta a fundação de
sindicatos e federações rurais no Estado
da Guanabara e no Distrito Federal.............
– nº 29/70, que estabelece normas para o
pagamento da pensão prevista na Lei nº
4.656, de 2-6-65, aos beneficiários dos
empregados de sociedades de economia
mista demitidos em conseqüência dos
Atos Institucionais editados a partir de 94-64..........................................................
– nº 26/71, que inclui a epilepsia ou
disritmia cerebral, entre as doenças
especificadas no art. 178 da Lei nº 1.711,
de 28-10-52..................................................
– nº 35/71, que proíbe a utilização de lei
para transformação de carvão.....................
– nº 38/71, que autoriza o Poder Executivo
a instituir a fundação Movimento Brasileiro
Antitóxico (MOBRANTO)..............................
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178
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60
141

– nº 58/71, que autoriza a encampação,
pelo BNH, de incorporações de edifícios
que permanecem inacabados há mais de
cinco anos....................................................
– nº 59/71, que disciplina a venda de cigarros
a menores, limita a publicidade sôbre fumo,
torna obrigatório, nos invólucros dos produtos
de fumo, o dístico: Cuidado! Prejudicial à
saúde, e dá outras providências......................
– nº 60/71, que dispõe sôbre o cálculo da
"remuneração", a que se refere a Lei nº 137-62, que "institui a gratificação de Natal
para os trabalhadores".................................
– nº 61/71, que dispõe sôbre a concessão
de gratificação de risco de vida aos
trabalhadores na construção civil.................
– nº 62/71-DF, que dá nova redação à
Tabela "L" do Decreto-lei nº 115, de 25-167, que aprova o Regimento de Custas da
Justiça do Distrito Federal............................
– nº 63/71, que dispõe sôbre a concessão
de férias de trinta dias aos empregados,
alterando o artigo 132 da Consolidação das
Leis do Trabalho...........................................
– nº 64/71-DF, que autoriza a constituição
da Central de Abastecimento de Brasília,
S.A. – CENABRA.........................................
– nº 65/71, que altera e revoga dispositivos
da Lei nº 5.453, de 14-6-68..........................
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– XLIV –
– nº 66/71, que dispõe sôbre o saláriomínimo profissional do Contador e Técnico
em Contabilidade.........................................
– nº 42/67, que altera a redação do art. 132
da Consolidação das Leis Trabalhistas........
PROJETO DE RESOLUÇÃO
– nº 19/71, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução do art. 4º
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e a do art. 46, in fine, da
Emenda Constitucional nº 2, de 30-10-69,
do Estado de São Paulo...............................
– nº 25/71, que suspende a execução do
item VI da alínea b do art. 41 da Lei nº
4.492, de 14-6-67, do Estado de Minas
Gerais, declarado inconstitucional por
decisão definitiva do STF.............................
– nº 26/71, que suspende a execução dos
itens VIII e IX da Tabela K, anexa à Lei nº
9.531, de 6-10-66, com a redação dada
pela Lei nº 9.895, de 8-11-67, do Estado de
São Paulo, declarados inconstitucionais por
decisão definitiva do STF.............................
– nº 27/71, que suspende a execução do art.
25 da Lei nº 3.985, de 2-6-67, do Estado de
Santa Catarina, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do STF...........................
– nº 28/71, que suspende a execução
do art. 13 da Lei nº 1.297, de 1611-51, do Estado de São Paulo, na
parte em que deu nova redação ao § 2º
do art. 25 da Lei nº 2.485, de 16-12-35,
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425

395

58

59

59

declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF..........................................
– nº 29/71, que "suspende a execução da
Lei nº 2.865, de 12 de setembro de 1963,
do Estado de Minas Gerais, regulamentada
pelo Decreto nº 7.696, de 26-6-64, que
criou a Taxa de Desenvolvimento
Metalúrgico, e julgada inconstitucional em
parte, no regime anterior à Emenda
Constitucional nº 18/65, e total, a partir da
promulgação desta, por fôrça de decisão
definitiva do STF, proferida a 25 de
setembro de 1968".......................................
– nº 30/71, que autoriza o Govêrno do
Estado do Ceará a realizar, através do
Banco do Estado do Ceará S.A.,
operação de empréstimo externo com
"The
Deltec
Banking
Corporation
Limited", de Nassau, Bahamas, com a
finalidade de financiar a complementação
da Rodovia Presidente Costa e Silva
naquele Estado........................................
– nº 31/71, que dá nova redação ao inciso
III do art. 97 do Regimento Interno...............
– nº 32/71, que suspende a execução de
expressões do art. 66 da Constituição do
Estado da Guanabara de 1967, declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva do
STF...............................................................
– nº 33/71, que suspende a execução da
Lei nº 4/67, de 28-2-67, do Estado do Para-
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62
154
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– XLV –
ná, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF proferida em 28 de
novembro de 1970.......................................
– nº 34/71, que suspende a execução de
disposições da Constituição do Estado da
Guanabara, julgadas inconstitucionais pelo
STF, em decisão definitiva de 19-10-67.......
PROTERRA
– Transmitindo a gratidão dos nordestinos
ao Presidente Médici, pelo decreto que
instituiu a –; disc. do Sr. Dinarte Mariz.........
– Aplaudindo o Govêrno pela instituição do
Programa de Redistribuição de Terras e de
Estímulos à Agroindústria do Norte e
Nordeste –; disc. do Sr. Mattos Leão...........
REFORMA DO ENSINO
– Apontando os aspectos negativos do
projeto de –; disc. do Sr. Danton Jobim.......
– De apoio ao anteprojeto da Lei de –; disc.
do Sr. Orlando Zancaner..............................
REQUERIMENTO Nº 121/71
– Encaminhando a votação do –, de autoria do
Sr. Lourival Baptistas e Outros, de transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso proferido
pelo Professor Nelson Sampaio, na
solenidade de posse na Academia Baiana de
Letras; disc. do Sr. Antônio Fernandes..............
– Idem; disc. do Sr. Benjamin Farah............
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385
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– Idem; disc. do Sr. Heitor Dias....................
– Idem; disc. do Sr. Lourival Baptista...........
– Idem; disc. do Sr. Ruy Carneiro................
– Idem; disc. do Sr. Vasconcelos Torres......

Pág.
492
490
493
495

REQUERIMENTO Nº 126/71
– Encaminhando a votação do –, do Sr.
Ruy Santos, de sobrestamento do estudo
do Projeto de Lei da Câmara nº 16/70; disc.
do Nelson Carneiro......................................

226

REQUERIMENTO
– nº 105/71, do Sr. Benedito Ferreira,
solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso proferido em 18-671 pelo Sr. Ministro dos Transportes,
Mário Andreazza, na cidade de Jaraguá,
por
ocasião
da
solenidade
de
inauguração de mais um trecho da Belém
– Brasília..................................................
– nº 116/71, do Sr. Vasconcelos Torres, de
retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado 30/71, de sua autoria......
– nº 117/71, do Sr. Flávio Brito, de
desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 54/67...........................................
– nº 118/71, do Sr. Guido Mondin, de
dispensa de interstíscio para o projeto de
Lei da Câmara nº 22/71................................
– nº 119/71, dos Srs. Filinto Müller e Nelson
Carneiro, de dispensa de interstício para

313
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– XLVI –
o Projeto de Lei do Senado nº 51/71............
– nº 120/71, do Sr. Ruy Santos, de
urgência para o Ofício nº S-22, de 1971, do
Sr. Governador do Estado do Ceará............
– nº 121/71, do Sr. Lourival Baptista
e Outros, de transcrição, nos Anais
do Senado, do discurso proferido
pelo Professor Nelson Sampaio, na
solenidade de posse na Academia
Baiana de Letras......................................
– nº 122/71, do Sr. Amaral Peixoto, de
constituição de uma Comissão de três
membros, para representar o Senado
durante a inauguração da XXIX
Exposição Agropecuária e Industrial de
Cordeiro e IV Exposição Estadual, no
dia 11 de julho, no Parque Raul
Veiga......................................................
– nº 123/71, do Sr. Filinto Müller, de
dispensa de interstício para o Projeto de
Lei da Câmara nº 33/71................................
– nº 124/71, dos Srs. Filinto Müller e
Nelson Carneiro, de dispensa de
publicação para o Projeto de Lei do
Senado nº 51/71...........................................
– nº 125/71, do Sr. Ruy Santos, de
adiamento da discussão do Projeto de Lei
da Câmara nº 31/70.....................................
– nº 126/71, do Sr. Ruy Santos, de
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei
da Câmara nº 16/70.....................................
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– nº 127/71, do Sr. Ruy Santos, de
adiamento da discussão do Projeto de Lei
da Câmara nº 18/71.....................................
– nº 128/71, do Sr. Ruy Santos, de
inserção, em Ata, de um voto de pesar pelo
falecimento do ex-Senador Durval Cruz......
– nº 129/71, do Sr. Ruy Santos, de
adiamento da discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 29/70......................................
– nº 130/71, do Sr. Antônio Carlos, de
dispensa de publicação para o Projeto de
Resolução nº 31/71......................................
– nº 131/71, do Sr. Ruy Santos, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 24/71........................................................
– nº 132/71, do Sr. Helvídio Nunes, de
transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido pelo Núncio Apostólico,
Dom Humberto Mozzoni, na cidade de
Picos, Piauí..................................................
– nº 133/71, do Sr. Antônio Carlos, de retirada
da Emenda nº 1, de sua autoria, oferecida ao
Projeto de Lei da Câmara nº 20/71....................
– nº 134/71, do Sr. Nelson Carneiro, de
votação nominal para o Projeto de Lei do
Senado nº 29/70...........................................
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
– Transmitindo o apêlo do Governador
do
Estado
do
Rio
de
Janeiro
ao Sr. Ministro do Trabalho, no sen-
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– XLVII –
tido de ser sustado o recolhimento,
em estabelecimentos bancários do
Estado da Guanabara, do –, por
parte de numerosas emprêsas que
exercem suas atividades em território
fluminense; disc. do Sr. Vasconcelos
Torres.....................................................
SEMINÁRIO BRASILEIRO DE RÁDIO E
TELEVISÃO EDUCATIVA
– Registrando a realização, no Maranhão,
do 3º –; disc. do Sr. José Sarney.................
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SEMINÁRIO
DE
ESTUDOS
DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
– Mensagem de saudação às figuras do
MDB, participantes do –, que se realiza em
Pernambuco.................................................

113

SÉTIMA REFINARIA DA PETROBRÁS
– Reivindicando para o litoral de São
Francisco, Estado de Santa Catarina, a
construção da –; disc. do Sr. Celso Ramos.

179

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ICM
– Lendo o telegrama enviado pelo Sr.
Francisco Tôrres, Prefeito de Volta Redonda,
de agradecimento pelo decreto-lei baixado
pelo Sr. Presidente da República, alterando o
sistema de distribuição do ICM; disc. do Sr.
Vasconcelos Torres..........................................
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SUBLEGENDA
– Comentando os rumôres de que o regime
da será estendido para as futuras eleições
de governadores, vice-governadores e
senadores; disc. do Sr. Nelson Carneiro......

231

SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA A
AMÉRICA LATINA
– Lendo o telegrama, procedente de
Washington, dando conta da desistência de
se criar uma –; disc. do Sr. Nelson Carneiro

271

VIA INTEROCEÂNICA
– Salientando a importância da visita, ao
nosso País, do Chanceler do Equador, Dr.
Ponce Yépes, especialmente no tópico
relativo à ligação rodoviária denominada –;
disc. do Sr. Osires Teixeira..........................
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