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Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José Esteves –
Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Fausto CasteloBranco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves –
Dinarte Mariz – Jessé Freire – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson Campos – Luiz Cavalcante – Augusto
– Franco – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico
Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema –
José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Accioly
Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido
Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente Sessão Ordinária do Senado Federal,
nos termos de deliberação anterior do Plenário, será dedicado a reverenciar a memória do saudoso exSenador José Ermírio de Moraes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena, que falará pelo Movimento Democrático
Brasileiro.
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, senti-me em situação
psicologicamente ambivalente, quando me foi transferida a missão já reservada à própria liderança da
nossa Bancada de traduzir a participação do Movimento Democrático Brasileiro nesta homenagem do
Senado à memória de José Ermírio de Moraes.
De um lado, constrangeu-me a eventualidade de não poder estar presente nesta sessão, pelos
relevantíssimos motivos de que a Casa tomou conhecimento, senão a totalidade, ao menos a maioria
absoluta do Bancada, como era desejo e se impunha como dever de todos nós.
Mas, se me pesa tal conjuntura, aliada à de também não poderem as minhas palavras revestir o
nosso preito de brilho e expressão avaliáveis pela grandeza e complexidade da vida e da obra do
homenageado, não deixa, por outro lado, de me ser bastante grata, essa outra eventualidade de ser, na
atual composição da Bancada, o único advindo das fileiras do antigo Partido Trabalhista Brasileiro e,
portanto, o companheiro, nela remanescente, daquele grupo a que pertenceu e dentro do qual, por oito
anos, atuou destacadamente esse insigne brasileiro que ora estamos todos a reverenciar ainda sob o
impacto da emoção e das saudosas relembranças com que nos veio surpreender a notícia do seu
desaparecimento.
Pessoalmente, conheci José Ermírio de Moraes quando, por coincidência, assumimos – eu e ele pela
primeira vez, os mandatos de Senador.
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Tratando-se de personalidade já nacionalmente bem conhecida e discutida, foi natural que sobre ele
recaísse particularmente a curiosidade e a atenção com as quais eu procurava, nos contactos iniciais,
apreender os traços mais distintivos dos meus novos colegas.
À primeira vista, logo me impressionou aquela figura em que, paradoxalmente, a exuberância física,
um tanto exagerada pelos anos, em nada prejudicava a agilidade dos movimentos, nem as expansões
fisionômicas que denunciavam, constantemente, a agitação interior e aquela prodigiosa profusão de idéias e
de pensamentos, que se exteriorizava na sua constante e incansável atividade na tribuna e no âmbito das
nossas Comissões.
Nossa convivência, a princípio, foi rápida, porque não tardou que José Ermírio fosse convidado pelo
Presidente João Goulart, para ocupar a pasta da Agricultura. Mas desde esse momento, compreendi a
razão pela qual José Ermírio, tão empenhado nas atividades industriais e tantas outras fora da política,
decidira-se, naquela vez, pela atuação parlamentar.
Embora o novo posto no Ministério fosse honroso e conforme as suas inclinações de bem servir à
Pátria, bem senti que o aceitou pesaroso, por deixar esta Casa. É que José Ermírio chegara a um ponto de
sua vida em que ansiava por comunicar-se com o povo, por revelar, em altitudes mais elevadas e mais
amplas, os seus pendores e as suas cogitações de patriota. Para ele, que fora, nos domínios privados, um
idealizador e um realizador sem tréguas, chegara o momento de também atuar na esfera legislativa –
posição talvez mais favorável à difusão das suas idéias, para o aproveitamento das suas experiências e
para a divulgação, com melhores perspectivas, da farta messe de estudos sócio-econômicos a que
amplamente se dedicara, dentro da multiplicidade dos seus afazeres.
E assim foi que, voltando a esta Casa, após curta permanência naquela pasta ministerial, continuou a
exercer o seu mandato, figurando entre os Senadores mais assíduos, na tribuna e nas Comissões. Tão
assíduo que, mesmo quando semanalmente não comparecia a uma ou outra Sessão, a ela, em verdade,
estava espiritualmente presente, porque essas horas de ausência dedicava-as quase inteiramente aos
estudos e à colheita de dados e informações para os seus freqüentes e substanciosos discursos.
Esta tribuna, ele a ocupou por cerca de uma e meia centena de vezes, afora as intervenções
esporádicas, usando os mais variados assuntos, tais como os de economia, indústria petrolífera, agricultura,
energia nuclear, mineração e tantos outros de igual ou menor importância.
E eram admiráveis, em todas as suas orações, a par da erudição, as preocupações patrióticas e as
revelações dos seus pendores nacionalistas. Não o preocupavam todavia, a popularidade nem as exibições
que a tantos seduziam.
O que o interessava eram as demonstrações das realidades nacionais, com vistas à correção das
suas distorções, dos erros de orientação prática ou doutrinária, ao incentivo das boas iniciativas e à
afirmação das nossas potencialidades de desenvolvimento tanto quanto possível, com o aproveitamento
dos recursos materiais e humanos disponíveis em cada região.
O SR. WILSON GONÇALVES: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Com muito prazer.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Nobre Senador Adalberto Sena, tenho a impressão de que o
Senado, nesta tarde, não presta apenas uma homenagem formal à memória do ex-Senador José Ermírio
de Moraes. Chegado a esta Casa juntamente com ele, a impressão geral que se tinha era de que como
homem de grandes negócios, representante de importante grupo econômico-financeiro da Nação, viesse
aqui apenas como uma vaidade pessoal, para aumentar os títulos a que já fazia jus. No entanto, toda a
Casa, todos nós que acompanhamos a sua atividade, tivemos a imensa satisfação de verificar que foi
José Ermírio de Moraes um Senador na expressão da palavra, não só empenhado nos trabalhos
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cotidianos desta Casa, tanto em Plenário como nas Comissões, mas por igual interessado em conservar
sempre bem alto o nome do Senado Federal. Tive o privilégio de, embora pertencendo a Partido diferente,
estabelecer com José Ermírio laços de íntima amizade; pude conhecer de perto a grandeza de sua
personalidade. E neste instante em que V. Ex.ª, em nome do seu Partido, lhe presta esta homenagem,
sinto-me no dever de como amigo e ex-colega, expressar também a minha solidariedade e enviar os meus
sentimentos de profundo pesar à sua enlutada família, pela grande perda que todos nós, inclusive a nossa
Pátria, sofremos, com o desaparecimento do seu ilustre filho. Muito obrigado.
O SR. ADALBERTO SENA: – Fico muito obrigado a V. Ex.ª, nobre Senador Wilson Gonçalves, pelo
relevo que o seu aparte deu à última expressão do meu discurso, em que destaquei o absoluto desinteresse
de José Ermírio na sua atuação nesta Casa.
Continuando, Sr. Presidente:
E tais demonstrações, ele as fazia com a lógica incontestável dos argumentos bem amadurecidos e
dos números que nos dava a conhecer, coligidos através das pesquisas estatísticas que, continuamente, ia
promovendo, com os seus assessores e se comprazia em atualizar em cada fase da sua atividade.
O seu nacionalismo caracterizava-se, porém, somente como uma feição particular do seu patriotismo
e, assim, jamais descambou para esses pruridos jacobinistas dos que, a despeito dos movimentos de
integração internacional, ainda olham o mundo como se as suas partes estivessem economicamente
"separadas por paredes domésticas". Os exemplos e contribuições de outros povos, desde que úteis e não
espoliativas, sempre lhe mereceram respeito e acatamento; e vale aqui relembrar a sua admiração pelos
oferecidos, no campo econômico, nas afirmações de soberania política, pelo México e por um ou outro país
comparável ao nosso, pelo respectivo estágio de desenvolvimento.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Com muito prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Deixei a Mesa que estava compondo para integrar-me, com este modesto
aparte, às justas homenagens que o Senado presta hoje à memória do saudoso colega José Ermírio de
Moraes. Estou ouvindo com encantamento o brilhante discurso que V. Ex.ª, Senador Adalberto Sena, está
pronunciando em nome da nossa Bancada, ao prantear o doloroso desaparecimento do eminente
representante de Pernambuco, José Ermírio de Moraes, que honrou o seu Estado, honrou o nosso País e
honrou o nosso Partido. Foi indiscutivelmente uma das grandes figuras que já passaram nesta Casa e,
como bem disse o representante do Estado do Ceará, o eminente Senador Wilson Gonçalves, quando ele
veio para o Senado parecia apenas trazido por mera vaidade, porque, sendo um poderoso capitão de
indústria, um dos maiores do país, poderia ter-se elegido exclusivamente para ostentar o titulo honroso de
Senador da República. Isso, porém, não se verificou; ele aqui se afirmou com a sua primorosa inteligência,
admiravelmente corajoso e nobremente patriota como valoroso representante do "Leão do Norte", através
da sua magnífica atuação, através do seu preparo, através do seu grande amor pelo Brasil, tendo assim
prestado relevantes serviços à nossa Pátria. Sempre que se ocupou de assuntos de relevância em debates
neste plenário ou nas Comissões Técnicas, o fez com absoluta elevação e espírito público. Quero trazer a
solidariedade da Paraíba, irmã de Pernambuco, às homenagens que prestamos hoje àquele eminente
parlamentar, saudoso e querido amigo, cujas virtudes cívicas, probidade e atuação eficiente nesta Casa, V.
Ex.ª, Senador Adalberto Sena, representante do Estado do Acre, com tanto brilho exalta dessa tribuna.
Aliás, com justiça destaco uma das belas facetas da personalidade de José Ermírio de Moraes, que foi a
sua notável vocação de servir ao Brasil.
O SR. ADALBERTO SENA: – Agradeço profundamente comovido a cooperação trazida pelo aparte
de V. Ex.ª, Senador Ruy Carneiro, que vem dar maior relevo à homenagem do nosso Partido àquele
saudoso companheiro que ora reverenciamos.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Pois não.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Senador Adalberto Sena, associo-me às manifestações do Senado
pelo passamento do grande industrial e ex-Senador José Ermírio de Moraes e o faço como um dos
representantes de Sergipe nesta Casa. Aquele dinâmico homem de indústrias implantou em Aracaju uma
fábrica de cimento e adquiriu em São Cristóvão a fábrica de tecidos Companhia Industrial São Gonçalo.
Falo, eminente Senador, com emoção porque, quando no Governo do Estado, o "Cimento Atalaia", por
solicitação minha a um dos Diretores da empresa, o Dr. Clóvis Scriplitt, que era genro do ex-Senador, só
exportava cimento para outros Estados depois de atendidas as necessidades sergipanas. E foi graças a
essa atitude da empresa, que cumpriu o compromisso assumido com o Governo, que construímos, no prazo
previsto de dez meses, uma praça de esportes que honra o esporte no Nordeste, e ainda, no período de 16
meses, um prédio de 28 andares, onde estão implantados os principais serviços da Administração estadual
sergipana, além de centenas de outras obras na Capital e no interior do Estado. Se não fora a palavra
empenhada pelos diretores da fábrica, de que não faltaria cimento em Sergipe, como faltou em outros
Estados, nós não teríamos feito aquela obra. Além disso, já quase no fim do meu Governo, no encontro que
mantivemos numa das minhas vindas a Brasília, aqui nos corredores do Senado, fiz um apelo ao exSenador José Ermírio de Moraes, para que doasse ao Governo do Estado de Sergipe um prédio de
propriedade da Companhia Industrial São Gonçalo, para que o Governo ali instalasse uma repartição
pública. Dias depois, recebi, de S. Paulo, correspondência do ex-Senador e grande industrial, dizendo que
eu poderia marcar data para ser passada a escritura do referido prédio. Marquei a data e no dia marcado lá
estava o Diretor, Dr. Clóvis Scriplitt, para assinar a escritura do prédio, de que hoje é proprietário o Governo
do Estado. São justas, assim, as homenagens, nobre Senador, que o Senado presta, em nome do povo,
àquele ilustre homem público e eficiente batalhador pelos interesses nacionais.
O SR. ADALBERTO SENA: – O aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Lourival Baptista, vem confirmar
mais uma vez que José Ermírio de Moraes era, acima de político, um grande e inesquecível patriota, porque
aos políticos mais interessam, pela própria mecânica eleitoral do país, a atuação e os benefícios ao Estado.
E como V. Ex.ª está testemunhando – terei oportunidade de dizer ainda no decorrer deste discurso – a ação
benéfica desse homem não se cingia a Pernambuco, sua terra, nem mesmo a São Paulo onde exercia a
maior parte de suas atividades, mas se prodigalizava por todo o país, atendendo a apelos de todos nós,
como eu tive pessoalmente ocasião de verificar durante a nossa convivência.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Com muito prazer.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Desejo, nobre colega, dar o testemunho do convívio que
mantivemos nesta Casa com o Senador José Ermírio de Moraes, personagem de grande descortino
empresarial, cuja vida contribuiu satisfatoriamente para o engrandecimento industrial do país, sem
descuidar do preparo de continuadores de sua obra, com capacidade de prosseguirem, progressivamente,
com dedicação e acertos. O exemplo de sua vida de trabalho fecundo deve ser imitado pelos que lhe
sobrevivem, vida de legítimo capitão de empresa, que conseguiu montar um verdadeiro império de quase
meia centena de indústrias, implantadas em vários estados do Brasil, O Senador José Ermírio de Moraes,
além de filantropo, de ter espírito esportista, se destacou aqui no Senado como Líder de farta compreensão
política, onde teve grande atuação como representante oposicionista pelo Estado de Pernambuco. Na
oportunidade em que o Senado reverencia a memória desse grande homem público, desejo externar, em
meu nome pessoal e em nome do meu Estado, a Bahia, o mais profundo pesar pelo seu falecimento e levar
ao luto da sua família, às Bancadas dos nossos Partidos, e aos pernambucanos, a nossa solidariedade pela
grande perda. Obrigado a V. Ex.ª
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O SR. ADALBERTO SENA: – Obrigado digo eu a V. Ex.ª por ter trazido tão larga e edificante
contribuição ao meu discurso.
O SR. PAULO GUERRA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Com muito honra, nobre Senador.
O SR. PAULO GUERRA: – Pernambuco, pela minha palavra, já teve oportunidade de registrar, nesta
Casa, o seu pesar pelo falecimento do ex-Senador José Ermírio de Moraes, quando a notícia foi trazida ao
conhecimento de todos nós pelo eminente colega representante do Estado de São Paulo, Senador Franco
Montou. Nesta oportunidade, mais uma vez desejo dizer do sentimento imenso de todo Pernambuco pelo
desaparecimento do brasileiro ilustre que foi o pernambucano de Nazaré da Mata, o meu conterrâneo, que,
à frente das suas indústrias, no desempenho do seu mandato de Senador da República ou, ainda, como
Ministro da Agricultura, se revelou um homem preocupado com o desenvolvimento nacional, José Ermírio
de Moraes foi sempre um soldado a serviço dos grandes interesses do país. Daí a minha solidariedade ao
discurso de V. Ex.ª e ao sentimento da família do eminente coestaduano e desta Casa, solidariedade que
desejo registrar, nesta oportunidade, em nome de Pernambuco, para que, amanhã, todos façam um juízo
justo daquele grande brasileiro. Depois da Revolução, quando assumi o Governo de Pernambuco, eu que
havia sido companheiro de José Ermírio na campanha para esta Casa, ficamos em campos opostos. José
Ermírio foi para o MDB, e fiquei como representante do Governo Revolucionário no meu Estado. Mas
sempre recebi solicitações constantes daquele saudoso e eminente homem público para que indicasse
oportunidades em que S. Ex.ª poderia ser útil ao seu Estado e ao Brasil.
O SR. ADALBERTO SENA: – Grato a V. Ex.ª, nobre Senador Paulo Guerra, por esta preciosa
conotação pernambucana que, realmente, não poderia faltar à minha oração.
O SR. DINARTE MARIZ: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Pois não, nobre Senador.
O SR. DINARTE MARIZ: – O Rio Grande do Norte, pela minha palavra, também está presente às
justas homenagens que a Casa presta ao grande nordestino que foi, em verdade, o ex-Senador José
Ermírio. Conheci-o ainda moço, quando lidava no setor comercial. Já naquela época era S. Ex.ª
reconhecidamente uma das figuras mais eficientes no setor do empresariado nacional. Inegavelmente, José
Ermírio foi um homem que, com as suas atividades, semeou riquezas por este Brasil afora. Onde quer que
verificasse que a sua atuação no setor empresarial se fazia necessária, nem sempre José Ermírio discutia a
parte lucrativa, mas tinha, aliado ao seu espírito, o idealismo do realizador. Ninguém melhor do que José
Ermírio para representar, realmente, as qualidades de um homem de coragem, de patriotismo e de
nordestino, quando se voltava para empreendimentos no setor industrial, comercial ou, então, em benefício
das obras sociais, que também nunca deixou de amparar, quando ao seu alcance fazê-lo. Fui grande amigo
do ilustre ex-Senador, como fui testemunha de gestos nobres nas suas atitudes, sobretudo com a dignidade
que a política não pôde alcançá-lo. Quando aqui esteve em jogo o seu mandato, não foi homem para se
dirigir a quem quer que fosse, procurando fazer a sua defesa ou a defesa das suas atitudes políticas. E
daqui foi que partiu – no campo opositor ao seu politicamente – a palavra que salvou José Ermírio, talvez,
de um constrangimento político, pois S, Ex.ª era reconhecidamente nesta Casa um homem útil. E o Senado,
na verdade, ganhou imensamente com a sua presença, porque, para esta Casa, para esta tribuna que
ocupamos, quantas vezes trouxe a debate problemas os mais importantes os mais palpitantes da Nação.
Portanto, aqui está a palavra de solidariedade do Rio Grande do Norte, por meu intermédio, à justa
homenagem que prestamos a José Ermírio de Moraes, e extensiva à família enlutada, que nesta hora
assiste, da Tribuna de Honra, a quanto o seu chefe merecia, pelo respeito, por tudo que representou e
dignificou nesta Casa.
O SR. ADALBERTO SENA: – Muito obrigado a V. Ex.ª pelas profundas verdades contidas em seu
aparte.
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Embora não seja este o momento para confissões íntimas, relevem-me os colegas e a própria família
de José Ermírio a confissão que faço, relacionada com o aparte do nobre Senador Dinarte Mariz.
S. Ex.ª referiu-se a um momento em que estaria em jogo a estabilidade do mandato de José Ermírio,
naturalmente quanto às sanções revolucionárias da primeira hora. Devo responder a S. Ex.ª e confessar ao
Senado que, poucos dias antes da Revolução de 1964, José Ermírio me fez uma confidência: que dera um
conselho amigo, porque não era homem subserviente, ao Presidente João Goulart, a respeito de certos
aspectos da situação econômica do país.
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Pois não.
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Interrompo o discurso de V. Ex.ª, para juntar a palavra do Maranhão,
e associar-me às justas homenagens que ora presta o Senado à ilustre pessoa do Dr. José Ermírio de
Moraes. Não tive a honra de privar da sua intimidade. Conhecíamos como colegas: ele, Senador, eu
Deputado Federal. Muitas vezes, tivemos oportunidade de atuar juntos em Comissões Mistas, entre as
quais a de um projeto de lei sobre energia elétrica, emanado do Executivo. Comissão essa por S. Ex.ª
presidida. Ao projeto apresentei emenda, na defesa dos interesses do Nordeste, principalmente do MeioNorte, afirmando que São Paulo, Minas Gerais e os grandes Estados do Centro-Sul deveriam juntar-se na
defesa do desenvolvimento do Nordeste e do Norte, porque era ali que se iria encontrar no futuro o grande
mercado para o parque industrial de São Paulo. Em José Ermírio encontrei o grande aliado e, não somente
aliado, o homem que lutou para que minha emenda fosse aprovada. Não tenho conhecimento – e, se o
tenho, é de poucos – de homens de negócio como ele que se hajam dedicado, e não somente dedicado,
lutado com toda bravura na defesa dos seus ideais, dos seus princípios e dos altos interesses do Brasil.
Acostumei-me a admirá-lo na defesa de seus ideais, e se de muitos ideais dele divergi, nem por isso deixei
de admirar a sua luta, o seu elevado e acendrado amor à Pátria. Por tudo isso, por todos esses títulos de
que foi merecedor e de que é merecedor, é que, juntando a palavra do Maranhão e associando-me a esta
justa homenagem que ora presta o Senado Federal à pessoa daquele ilustre brasileiro, quero dizer que
perde a classe empresarial brasileira um dos mais ilustres, mais capazes e mais inteligentes de seus
membros e perde o Brasil um de seus mais eminentes filhos, o patriota José Ermírio de Moraes.
O SR. MILTON TRINDADE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Pois não.
O SR. MILTON TRINDADE: – Senador Adalberto Sena, quero associar-me, em nome do Pará,
Estado que represento nesta Casa, às manifestações de pesar que o Senado, nesta tarde, presta pela
morte do saudoso Senador José Ermírio de Moraes. Como já disseram outros oradores que o precederam,
não é apenas Pernambuco, de onde o ilustre cidadão era filho, que chora o seu desaparecimento. José
Ermírio, mais do que um político, era um criador de riquezas. Inúmeros estados da Federação,
especialmente os do sul, onde as florescentes indústrias dão emprego a milhares e milhares de
trabalhadores, sentem essa afirmativa bem de perto. Lembro-me bem de certa vez em que o Senador José
Ermírio dizia que muito mais cedo do que os paraenses esperavam, ele estaria participando do nosso
desenvolvimento. E nós que sabemos estar vivendo sobre verdadeiro manancial de minério, haja vista
agora a descoberta na Serra dos Carajás, precisávamos de um empresário do porte de José Ermírio. Dai,
Sr. Senador Adalberto Sena, a nossa tristeza de ver que ele desapareceu sem completar o seu sonho:
chegar com a sua iniciativa empresarial à nossa terra. Mas estamos certos de que os seus ilustres filhos,
que aqui vieram assistir a estas justas homenagens ao seu saudoso pai, não deixarão certamente de
estender ao nosso Estado o know-how que possuem. O Pará. através da palavra de um dos seus
representantes, chora a morte desse grande e ilustre patrício.
O SR. ADALBERTO SENA: – Pelos apartes dos nobres Senadores Alexandre
Costa
e
Milton
Trindade,
vejo
que
esta
homenagem
que,
palidamente,
estou
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prestando à memória de Ermírio de Moraes vai, aos poucos, se transformando numa verdadeira
consagração. E esta consagração é tanto mais válida quando ela se estende e começa a tomar um
verdadeiro sentido de unanimidade dentro da Federação brasileira. Se José Ermírio. nobre Senador Milton
Trindade, nao chegou a realizar o seu sonho de ampliar os seus benefícios à terra paraense, nem por isso,
como reconhece V. Ex.a, devemos ser menos gratos àqúele grande patriota. Eu mesmo poderia dizer que
conheci os seus pendores e as suas simpatias por aquela parte do Brasil. Muitas vezes ele conversou
comigo, consultando-me sobre as necessidades do Acre, as quais ele tinha em mira, quando pudesse,
também, suprir.
Muito obrigado a Vossas Excelências, Srs. Senadores Alexandre Costa e Milton Trindade.
Continuo, Sr. Presidente:
Esta, Srs. Senadores, em breves traços a impressão que nos deixou a convivência de José Ermírio
de Moraes – a sua convivência como parlamentar e, ainda mais, como companheiro de partido, como
defensor e arauto dos princípios mais caros do nosso programa, em prol da soberania nacional e dae justas
reivindicações populares.
O que acabo de dizer poderia resumir nestas palavras: o José Ermírio que eu conheci nesta Casa.
Essas impressões bem as registraram em nossos Anais durante oito anos e pouco mais me caberia
dizer, para trazê-las, neste momento, à luz das realidades mais patentes. O que, porém, ainda não bem
registraram os nossos Anais é o acervo de serviços e benefícios que José Ermírio prestou ao Brasil, antes e
depois do exercício do seu mandato. E é este acervo que nos cumpre agora incorporar à nossa tradição
legislativa, para que, nas futuras análises da vida e da obra dos nossos homens de prol, possam os
historiadores destacar, para as nossas gerações brasileiras, um paradigma de tenacidade, inteligência,
probidade e êxito no trabalho, aliado a uma larga e patriótica visão dos problemas nacionais, como esse
que indiscutivelmente nos deixou José Ermírio de Moraes.
Dados Biográficos de
DR. JOSÉ ERMRRIO DE MORAES
Essa figura de ilustre pernambucano trazia no sangue a tradição familiar da mais fina nata da
sociedade nordestina. Destacou-se sempre por uma brilhante atuação e, especialmente, por sua probidade
moral. José Ermírio nasceu aos 21 de janeiro de 1900, em Nazaré, Pernambuco, filho do Sr. Ermírio
Barroso de Moraes e Sra. Francisca Pessoa de Albuquerque Moraes. Foram seus avós paternos o Sr.
Antônio Barroso de Moraes e Sra. Senhorinha Bezerra de Menezes e, maternos, o Sr. Serafim Velho
Camello Pessoa de Albuquerque e Sra. Ana Joaquina Pessoa de Albuquerque. Com sua esposa, Sra.
Helena Pereira de Moraes, lançou o germe de um lar solidificado pela riqueza moral, que legou, com
orgulho, aos seus filhos, José Ermírio de Moraes Filho; Antonio Ermírio de Moraes; Maria Helena de Moraes
Scriplitt e Ermírio Pereira de Moraes. Sua existência foi enriquecida mais ainda pela presença de 23 netos.
Após estudos iniciais, feitos na Escola Primária de Upatinga, fez o Curso de Humanidades no Colégio
Alemão e no Ginásio do Recife e, posteriormente, na Colorado School of Mines, em Golden, nos Estados
Unidos, graduando-se engenheiro de minas em 1921. Como estudante trabalhou, durante as férias, na
Empire Corporation, em Gilman e na Golden Circle Mill, em Colorado Springs, ambas no Estado do
Colorado, nos Estados Unidos.
Em seu Estado natal, foi Gerente da Usina de Açúcar Aliança e, depois, radicando-se no Estado de
São Paulo, tornou-se nacional, explorando a riqueza mineral e fomentando o consumo dos produtos
agrícolas do País, tendo como característica a origem – exclusivamente nacional – dos seus investimentos.
Foi José Ermírio de Moraes Presidente do Sindicato Nacional da Indústria
do Cimento, Sindicato da Indústria de Produtos Químicos, Sindicato da Indústria
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de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias de São Paulo.
Fundou e dirigiu a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, exerceu funções fundamentais
como presidente da Diretoria e do Conselho Deliberativo da Fundação de Rotarianos de São Paulo;
Presidente das Obras da Catedral de São Paulo; Conselheiro da Liga das Senhoras Católicas de São
Paulo; Presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland, do Rotary Club de São Paulo e da Real e
Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência.
Recebeu diploma de benemérito da União Cultural Brasil-Estados Unidos, da Cruz Vermelha
Brasileira e da Sociedade Filantrópica "Professor Octávio de Freitas", esta última de Pernambuco.
Dirigiu diversas campanhas cívicas e de interesse público, auxiliando a sua realização, tais como: a
sinalização da cidade de São Paulo, a Casa da Infância, a Liga das Senhoras Católicas do Colégio Rio
Branco, o Hospital das Crianças Tuberculosas, o Hospital Santo Antônio, em Votorantim, a Faculdade de
Medicina de Sorocaba, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o Hospital da Companhia Nitroquímica
Brasileira e muitas outras atividades.
Foram outorgados a José Ermírio inúmeros títulos e diplomas, por entidades particulares e órgãos do
Poder Público, no reconhecimento de seus méritos de empresário e estadista.
Para abreviar, deixo de citar, Sr. Presidente, mas chamo a atenção do Senado, a profusão desses
títulos que nos dá a impressão de que José Ermírio não era um homem só, mas muitos homens reunidos
por um único ideal.
Não enumerarei, também, as muitas medalhas que recebeu; e quero terminar dizendo que, por todos
esses motivos. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é justa e sincera a homenagem que a República brasileira,
pelo seu Senado, presta à memória e à obra de um dos homens que mais dignificaram seu povo e sua
história: José Ermírio de Moraes. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que
falará em nome da Aliança Renovadora Nacional.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, reverenciamos hoje, em nome de
nosso partido, a Aliança Renovadora Nacional, a memória de um grande brasileiro. Grande pela obra que
construiu, pelo império econômico que ergueu, pelas atitudes desassombradas que tomou, pelas idéias que
defendeu, pelo amor entranhado que dedicava à sua Pátria, pela coragem com que se apegava às suas
convicções e pela bondade que uma face severa não deixava perceber aos que com ele não conviviam de
perto.
Referimo-nos a José Ermírio de Moraes.
É lugar comum afirmar-se a lacuna impreenchível deixada pela figura desaparecida, objeto da
homenagem que se presta.
No caso vertente teremos a coragem de nele incorrer: grande, grande mesmo, vai ser a sua falta
entre o empresariado do país.
Talvez, haja sido, na República, dos representantes da iniciativa privada o mais atuante em termos
públicos a favor de seu país.
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Exª um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Pois não.
O SR. RUY SANTOS: – Eu não tinha tido, ainda, a honra de ter assento nesta Casa quando aqui
atuou José Ermírio de Moraes. De modo que não me foi possível privar de perto com esse grande espírito
brasileiro. Houve uma oportunidade, porém, em que nos encontramos, e eu quero deixar, num aparte,
referido esse episódio para mostrar quem era José Ermírio de Moraes. O Senado havia aprovado um
projeto, parece-me que de iniciativa do Senador Camilo Nogueira da Gama e de inspiração da Federação
dás Indústrias de Minas Gerais, sobre tributação da cal pelos Estados. Na Câmara dos Deputados,
na Comissão de Finanças, este projeto me foi distribuído e pouco tempo depois fui procurado
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por um companheiro, representante de um Estado, que me veio alertar para o projeto onde se buscava
encobrir isenção para a indústria de cimento. Fazia ele alusão ao fato de que havia interesse de José
Ermírio, no Senado, em favor da aprovação deste projeto. Estudei mais do que por hábito costumo fazer a
proposição. Recolhi dados, consultei os convênios de Genebra – de que o Brasil era signatário – relativos à
tributação; fui mesmo rever velhas noções de Química quanto à redução e oxidação, para ver se o projeto
estava visando rigorosamente apenas à cal. Procurei o Deputado que me havia falado para dizer-lhe que
ele não tinha razão, porque aquele projeto não podia em hipótese alguma beneficiar a indústria de cimento.
O caso é que alguns Estados vinham cobrando imposto estadual sobre cal, apesar de esse produto estar
amparado pelo dispositivo constitucional do imposto único sobre minérios. Pedi a esse Deputado que
transmitisse a seu Governador que era infundada sua suspeição. Dias depois, fui procurado pelo Senador
José Ermírio de Moraes, que ainda não me conhecia, ou só me conhecia através de sessões do Congresso
Nacional, tinha sabido que eu havia sido procurado – e não fui eu que lhe disse – sobre o empenho de um
Governador estadual. E eu lhe disse, mostrando-lhe parecer que já tinha pronto na pauta: "Olha, Senador,
se há essa suspeição quanto a um homem como o Senhor, que tem indústria de cimento, isso é infundado,
porque o projeto só beneficia, por sua redação, rigorosamente, a indústria de cal".
E isso deixei consignado no meu parecer. Claro que não o episódio da suspeição. Mas, logo depois,
veio o recesso de 1968, e eu entreguei o meu parecer à Comissão de Finanças. Não sei, depois, o fim
desse projeto. Mas quero deixar consignado que José Ermírio de Moraes, sabendo que possivelmente o
relator de um projeto na Câmara podia ter sido procurado com a suspeição de interesse seu, fazia questão
de vir declarar que não tinha o menor interesse, pois a sua indústria de cimento não se beneficiava pelo
projeto, como de fato não se beneficiava. Desde esse episódio fiquei admirando ainda mais a maneira de
agir do eminente Senador, porque nós, homens públicos, estamos suspeitos por tudo. Desconfia-se da ação
de qualquer um de nós e é preciso que, sempre que haja a desconfiança, tenhamos a coragem de enfrentála e demonstrar a lisura com que procedemos. José Ermírio de Moraes era um homem assim, um homem
de indústria, um homem de interesses múltiplos, mas um homem que defendeu aqui no Senado as idéias do
mais puro nacionalismo, não o nacionalismo aspeado, mas o nacionalismo verdadeiro. Nesse aparte a V.
Ex.ª, Senador Virgílio Távora, com essa revelação, quero deixar também a minha homenagem e a da Bahia
ao grande desaparecido.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com prazer, incorporado é o aparte de V. Ex.ª, Senador Ruy Santos, à
nossa oração.
O SR. CLODOMIR MILET: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com satisfação, daremos o aparte, a V. Ex.ª
O SR. CLODOMIR MILET: – V. Ex.ª, Senador Virgílio Távora, está falando nesta homenagem que
se presta à memória de José Ermírio de Moraes, em nome de nosso partido, como em nome do partido a
que pertenceu o saudoso extinto, já falou o nobre Senador Adalberto Sena. Nós todos que inte gramos o
Senado poderíamos nos dispensar de dar qualquer aparte aos discursos que estão sendo pronunciados,
porque, por nós, estão falando as nossas Lideranças. Mas, permita-me V. Ex.ª que eu traga ao seu
discurso uma homenagem especial que desejo prestar à memória do Senador José Ermírio, com quem
convivi neste plenário e nas Comissões Técnicas desta Casa durante quatro anos. Sou testemunha do
zelo, da dedicação, da competência e sobretudo do patriotismo com que ele debatia todos os problemas
que vinham ao Senado. Ele mesmo, rara era a semana que não ocupava a tribuna para discorrer sobre
momentosos assuntos da problemática nacional, e não havia tema sobre indústria, comércio, agricultura
ou qualquer outro problema nacional que não tivesse a sua intervenção através de um aparte
esclarecedor, de uma informação para naturalmente melhorar o entendimento a respeito da matéria em
debate. Por conseguinte, quero me solidarizar com a homenagem que o Senado está prestando
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nesta hora a esse grande brasileiro, a esse grande capitão de indústria, a esse grande Senador que foi José
Ermírio de Moraes.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Agradecemos o aparte de V. Ex.ª, que trará mais brilho à oração que
ora proferimos.
Dos maiores Capitães de Indústria, no comando de cerca de meia centena de organizações
espalhadas por quase todos os Estados do Brasil, dirigindo várias dezenas de milhares de operários,
orientou todo este conjunto para valorização do aproveitamento da matéria-prima nacional, explorando a
riqueza mineral e fomentando o consumo dos nossos produtos agrícolas.
O SR. PAULO GUERRA: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Será uma honra.
O SR. PAULO GUERRA: – Na oportunidade em que tanto o Senador Franco Montoro quanto o
Senador Adalberto Sena, bem como V. Ex.ª, dão aqui uma contribuição para o perfil político do eminente
brasileiro José Ermírio de Moraes, quero trazer à Casa um fato: encontrava-me à frente do Governo de
Pernambuco e ali tive a honra de receber a visita do saudoso estadista, Humberto de Alencar Castello
Branco. Conversávamos a respeito dos homens públicos dos Estados e tive, naquela ocasião, a chance de
dizer a S. Ex.ª que José Ermírio de Moraes era um homem a serviço do Brasil, um criador de riquezas e de
mercados de trabalho e, se não fosse o seu espírito desenvolvimentista, bastariam a ele duas ou três
fábricas de cimento para viver com a sua família na Europa, indiferente ao desenvolvimento brasileiro. Em
vez disso, ele vivia preocupado em fundar indústrias em cada Estado ou nos Estados onde já possuía
empresas para servir ao Brasil. Então, o eminente e saudoso estadista, Humberto de Alencar Castelo
Branco, virou-se para mim e disse: "O senhor tem a mesma opinião que o Senador Krieger".
O SR. VIRGÍLIO TAVORA: – Agradecemos o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Paulo Guerra.
Coerente, na vida particular e pública, com suas idéias, lutando contra o que achava a invasão
avassaladora do capital extrangeiro – exemplo talvez único – a origem dos recursos para investimento em
seu complexo industrial, era exclusivamente nacional.
Técnico, engenheiro de minas, formado pela Colorado School of Mines, Golden, (USA), dos que mais
acreditavam nas riquezas de nosso subsolo, sua vida foi dedicada, em grande parte, à exploração deste;
testemunham-no seus empreendimentos nos mais longínquos rincões de nosso Território.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com alegria, nobre Senador.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Conheci José Ermírio de Moraes antes de ele entrar para esta Casa.
Com ele convivi, troquei idéias em várias oportunidades e sabia, quando se candidatou a senador, que a
sua atuação seria esta que aqui está sendo louvada por todos os nobres senadores. O verdadeiro
empresário brasileiro tem espírito nacionalista e também precisa ter espírito público. Ele já exercia
praticamente uma função política à frente das suas empresas, pois, na verdade, sabíamos que tinha uma
vida de modéstia, mas de muito esforço, de muito trabalho. Nas suas empresas, ele exigia grande
austeridade e cada dia ele acumulava novos recursos; não para gastos supérfluos, mas para criar novas
riquezas. Por isso, nesta hora, quero também deixar o meu depoimento, o meu apreço e a minha saudade a
esse grande brasileiro e patriota que foi José Ermírio de Moraes.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – O testemunho de V. Ex.ª, nobre Senador Magalhães Pinto, self-made
man, como o homenageado, para nós, precioso é.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Ouviremos V. Ex.ª com atenção.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Pedi esse aparte, nobre Senador Virgílio Távora,
para me associar às homenagens que ora são prestadas, nesta Casa, à memória
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de José Ermírio de Meares. Conheci-o, quando ele era Ministro da Agricultura e, depois, passamos muitos
anos sem nos encontrarmos. Vim revê-lo no Senado, já cumprindo a metade de seu mandato, e confesso
que fui recebido por ele com certa reserva, notada por mim, com essa vivência dos homens públicos. Mas,
poucos meses passados, o retraimento estava terminado e assim nós nos tornamos amigos e confidentes.
Nunca, porém, José Ermírio de Moraes me disse os motivos pelos quais me havia recebido em guarda e,
por muitas vezes, quis saber, mas ele, delicadamente, desviava a conversa e eu notava mesmo que tinha
em mim a confiança e, também, por mim bastante amizade. José Ermírio de Moraes não era apenas um
capitão de indústria, era um marechal das indústrias, porque as suas atividades se espalhavam por vários
Estados do Brasil, não só criando riquezas, mas também espargindo o bem nas entidades de beneficência
que ele auxiliava e mantinha em favor do seu próximo. Nesta Casa, cuja tribuna ocupou constantemente
sempre tratando de problemas de interesse do país, defendia ele a causa nacional sem, de forma alguma,
deixar que os seus interesses particulares interferissem com os interesses nacionais. Ao contrário, gabavase de dizer que suas indústrias e seu comércio não tinham qualquer incentivo, porque ele era homem para
pagar todos os impostos necessários, dispensando favores, porque assim queria viver sempre de cabeça
erguida. Quando falava, o fazia com franqueza e coragem defendendo os seus pontos de vista, sempre
patrioticamente, com brasilidade, com inteligência e com capacidade, pois era um espírito dotado de grande
cabedais para servir ao seu próximo, para servir ao nosso país. Associando-me, pois, às justas
homenagens que hoje são prestadas à sua memória, homenagem de saudade e de respeito, quero,
também, reiterar à sua excelentíssima família as minhas condolências pelo desaparecimento daquele
homem que foi não só um patriota como um grande amigo. Era o que eu desejava dizer.
O SR. CARVALHO PINTO: – Permite V. Exª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com desvanecimento ilustre professor e Senador Carvalho Pinto.
O SR. CARVALHO PINTO: – Regressando há poucos momentos do exterior, em cumprimento de
missão oficial, fiz questão de comparecer a esta sessão para me associar à justa e merecida homenagem
prestada à memória do nosso saudoso companheiro e inesquecível amigo, José Ermírio de Moraes. V. Exª,
está traduzindo, com habitaul felicidade, e como Líder do Partido, o pensamento e sentimento de todos nós.
Mas, neste intante, expressivos apartes abrem um hiato em seu brilhante discurso, eu também me permito
trazer um depoimento acerca da figura desse grande brasileiro desaparecido. Desejo recordar que, quando
no desempenho das minhas funções no Governo de São Paulo, necessitei de um homem experimentado e
capaz para gerir a Cia. Paulista de Estradas de Ferro que, então, no interesse social e econômico do
Estado, havia sido desapropriada, pensei logo no nome do engenheiro competente, do profissional
habilitado e do empresário já consagrado, José Ermírio de Moraes. Pois bem, a despeito de se tratar de um
homem de largos haveres, de destacada posição no empresariado do país e absorvido por complexos
afazeres de sua poderosa organização industrial, posta a serviço de São Paulo e do Brasil, não titubeou um
instante sequer na resposta afirmativa ao meu convite, passando a honrar-me com o privilégio de uma
colaboração inexcedível, inspirada apenas no propósito de servir a nossa terra e a nossa gente. Realmente,
no desempenho daquelas atribuições, não só reafirmou sua invulgar capacidade de trabalho, seu tino
administrativo, sua larga visão dos problemas nacionais ou específicos, como, sobretudo, com assinalada
desambição, sacrifício de respeitáveis interesses pessoais, e uma dedicação que se ostentava na
presença diária na empresa, desde as 6,30 horas da manhã – deu um exemplo edificante daquilo que
constitui um dos traços mais nobres da natureza humana: a vocação de servir à causa pública e a seriedade
no trato dos problemas de interesse coletivo. São Paulo, a que José Ermírio de Moraes serviu com tanta
nobreza e eficiência com sua fecunda atuação, tanto no campo privado quanto no campo público,
sem distinção de partidos e por intermédio de sua bancada que mercê de honrosa delegação ora
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represento, está presente a essa comovida homenagem de saudade, de gratidão e de respeito.
O SR. FERNANDO CORREA: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Despiciendo dizer da importância do depoimento de V. Ex.ª, nobre
Senador Carvalho Pinto, que foi uma das pessoas que viu, realmente, de perto, o nascente valor de José
Ermírio de Moraes na vida pública, como daqui a pouco teremos ensejo de realçar.
O SR. FERNANDO CORREA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com atenção, ouviremos V. Ex.ª, Senador Fernando Correa.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Já sabia, através da imprensa, dos grandes serviços prestados ao
Brasil pelo ex-Senador José Ermírio, quando Diretor da Companhia Paulista de Estradas de Ferro,
justamente como acabou de se referir o eminente Senador Carvalho Pinto. Conheci-o pessoalmente na
inauguração da estrada até Panorama. Tive a felicidade, então, apresentado pelo Senador Carvalho Pinto,
na viagem de ida e volta, no carro do trem de ferro, de sentar-me com o nobre Senador José Ermírio de
Moraes. Conheci pessoalmente aquele homem de extraordinária visão dos problemas brasileiros; aquela
franqueza, um pouco dura mas absolutamente certa, sobre os problemas nacionais. E depois, deixando o
Governo do Estado, aqui vim encontrar-me com o ex-Senador José Ermírio, e sempre embevecido com a
sua oratória sempre a serviço do Brasil pondo de lado interesses pessoais; um patriota na mais lídima
expressão do termo; homem que freqüentava o Senado assiduamente, homem que não faltava às
Comissões de que fazia parte. Felicito V. Ex.ª pelas palavras que está proferindo, dizendo que o Brasil
perdeu um grande homem, um grande industrial, sobretudo um grande patriota.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Gratos a V. Ex.ª
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Dá V. Ex.ª licença para um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com prazer, nobre Senador Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Como representante do Estado de Sergipe e empresário, não queria
perder a oportunidade de nesta justa homenagem pelo passamento de um ex-representante desta Casa,
que foi um dos Senadores de maior eficiência e capacidade, levar a minha solidariedade e a de Sergipe à
família enlutada. No Governo da Revolução, e no do eminente Presidente Médici, que tanto fez pelo
desenvolvimento brasileiro, não poderia deixar de frisar o ponto alto do eminente brasileiro José Ermírio de
Moraes, que foi um lutador que em sistemas anteriores, nesta sua luta dura, em governos que não
entendiam a labuta deste vulto da indústria nacional. O Brasil perdeu um dos seus maiores e dinâmicos
homens, não somente na empresa privada. Desejaríamos para a nossa Nação que tivéssemos um punhado
de José Ermírio, para maior riqueza da nossa Pátria. Muito obrigado.
O SR. ENRICO REZENDE: – Antes de prosseguir, o nobre orador me honraria com um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com encantamento, nobre Líder.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Senador, no momento em que focalizamos a grande ausência
saudosa, desejo também, tanto por espírito público como através do exercício de afetos particulares,
assinar no seu discurso o ponto sentimental da minha presença. A estatística da Casa, se consultada,
revelará que durante o mandato do Senador José Ermírio de Moraes eu fui o parlamentar que manteve o
maior número de interlocuções com ele. Divergíamos muitas vezes, e outras vezes estávamos em regime
de entendimento. Posso dizem – e a Casa, aliás, já o proclamou – que o pranteado extinto foi realmente um
instrumento vigoroso do Congresso Nacional, Falava-se que ele dispunha de uma assessoria muito bem
estruturada, mas posso dar um depoimento em sentido contrário. Assisti muitas vezes ao fato de estar José
Ermírio debruçado sobre a sua mesa de trabalho, fazendo pesquisas, coligindo dados, formulando estudos
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sobre problemas nacionais e internacionais. E, de vez em quando, até jocosamente, ele me fornecia alguns
subsídios de defesa do Governo revolucionário. Houve um aparte do Senador Dinarte Mariz, que talvez
aparentemente pudesse ser interpretado como refugindo no sentido da homenagem, mas foi um
depoimento que talvez signifique a maior homenagem que se possa prestar à memória de José Ermírio,
porque quanto à sua capacidade empresarial, quanto à fecundidade, e o dinamismo de sua vida
parlamentar são fatos notórios. Mas, aquilo que se passa nos bastidores, obviamente, nem sempre é
drenado para o conhecimento da grande opinião pública. Na fase mais cirúrgica da Revolução, isto é,
necessariamente cirúrgica, ao tempo do saudoso Presidente Castello Branco, todo e qualquer
boquejamento colocava o mandato do ex-Senador José Ermírio em regime de periclitação senão mesmo de
agonia predatória. No entanto, ele que desenvolvia suas críticas, via de regra educadas e com elevação
política ao Governo revolucionário, não só continuou, naquele período, as suas críticas, como as tornou
mais severas e aí, então, é que se deu a maior intensidade de sua freqüência na tribuna, que foi naquela
época. Os microfones do medo para ele foram desligados. Cumpriu o seu dever de oposicionista até o fim.
E ao relembrarmos e salientarmos essa faceta, essa passagem da sua vida, nós estamos compondo a
maior homenagem, através do reconhecimento da sua bravura pessoal e política, a dignificação da sua
memória. Com estas palavras desejo associar-me às manifestações de V. Ex.ª e endereçar à Exma viúva o
calor das minhas condolências e o preito do meu pesar aos seus filhos, que são carne da sua carne, alma
da sua alma, sangue do seu sangue, e estou certo de que exemplo do seu exemplo.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Rejubilamo-nos, Senador Eurico Rezende, em ouvir de voz tão
autorizada o testemunho de passagens a que pretendemos aludir mais adiante em nossa oração.
O SR. FLÁVIO BRITTO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com muito prazer.
O SR. FLÁVIO BRITTO: – Senador Virgílio Távora, o cooperativismo e a Agricultura não poderiam
faltar nesta oportunidade, porquanto conhecíamos o Senador Ermírio de Moraes quando não éramos ainda
políticos e sim Diretor da Cooperativa Agrícola de Cotia. Fomos procurá-lo, quando Ministro da Agricultura,
a respeito de sementes de batata, em que o Brasil gastava uma fábula em importação. Foi ele, com aquele
seu gesto simples mas enérgico, que imediatamente determinou fosse constituída uma Comissão da qual
participassem as Cooperativas, para dar solução ao caso. Vim depois encontrar este grande brasileiro nesta
Casa. Todas as vezes em que a Confederação Nacional de Agricultura, que tenho a honra de presidir, trazia
os seus problemas ao conhecimento dos Srs. Senadores, estava o saudoso Senador José Ermírio de
Moraes na primeira linha de frente, defendendo, com o seu entusiasmo por todos nós conhecido, a
Agricultura brasileira. Por este motivo, meu caro Senador, eu peço licença para que a Agricultura brasileira e
o cooperativismo brasileiro constem do seu discurso, nesta merecida homenagem de saudade a este
grande brasileiro.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – A autoridade de V. Ex.ª, como Presidente da Confederação máxima
dos proprietários rurais brasileiros, fala por si só.
Presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, do Sindicato da Indústria de Produtos
Químicos, do Sindicato Têxtil de São Paulo, da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, do Centro de Fiação e
Tecelagem do Estado de São Paulo, da Associação Brasileira de Cimento Portland, da S.A. Indústrias
Votorantim, da Cia. Agrícola e Industrial de Iguaçu, da Cia. Bandeirantes de Terrenos e Construções, da
Cia. Brasileira de Alumínio, da Cia. Catarinense de Cimento Portland, da Cia, Cimento Portland de Brasília,
da Cia. Cimento Portland Rio Negro, da Cia. Hidroelétrica Brasileira, da Cia. Mineira de Metais, da Cia.
Níquel Tocantins, da Cia. dos Grandes Hotéis de São Paulo, da Cia. Votoran de Armazéns Gerais, do
Cotonifício Nossa Senhora dos Remédios S.A., da Empresa Elétrica da Piedade, da Mineração Sul
Brasileira S.A., da Siderúrgica Barra Mansa S.A., da Cia. Cimento Portland Sergipe, da Cia. Nítroquímíca
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Brasileira, da Cia. Cearense de Cimento Portland, da Rilsan Brasileira S.A. e da Cia. Seguradora Brasileira,
para só citar aqueles que à nossa memória vêm em todas estas posições ocupadas, deixou ele, a marca de
sua personalidade.
Filantropo, Presidente por decênio da Sociedade Portuguesa de Beneficência, da qual era portador
da Cruz de Honra Real e Benemérita, dirigiu inúmeras campanhas todas voltadas para os desamparados da
sorte: Hospitais, Maternidades, Colégios, Casas de Infância tiveram de José Ermírio, um pouco de sua
atividade e atenção, com eles dividindo parte daquilo que lhe sobrava, de seus haveres.
Vitorioso e realizado na vida particular não se eximiu de prestar seu contributo ao País, no Setor
Público.
Eleito em pugna renhida em sua terra natal, honrou esta Casa com sua presença por oito anos.
O SR. LENOIR VARGAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com muito prazer.
O SR. LENOIR VARGAS: – Antes que V. Ex.ª chegue ao final do seu discurso, depois da
interferência de quase todos os representantes dos Estados brasileiros, com, assento no Senado, nesta
hora de saudade e homenagem, nesta hora de tributo merecido a um grande brasileiro, cuja atuação na
vida privada e na vida pública teve a marca da predestinação, daqueles que nasceram para realizar grandes
empreendimentos, não queria eu que deixasse de ser consignado, através de aparte no seu discurso, uma
palavra de respeito e de homenagem daqueles que, como nós em Santa Catarina, também admiram o
trabalho pertinaz, continuado e a capacidade administrativa deste grande capitão-de-indústria, desse
grande homem público que foi José Ermírio de Moraes. Não tive a felicidade de privar das suas relações
pessoais. Entretanto, como deputado federal, muitas vezes fiquei preso à leitura de discursos que proferira
aqui no Senado da República. Com a experiência que tem da vida pública nacional nas duas Casas do
Congresso, V. Ex.ª sabe que nós, para ficarmos presos à leitura de um longo discurso, como os que
pronunciava José Ermírio de Moraes, é porque havia algo de novo em seu conteúdo que ilustrava e que
abria rumos, que abria veredas para uma outra maneira de encarar os problemas da economia e da vida
pública brasileira. Por estas razões, Senador Virgílio Távora, desejo deixar consignadas estas palavras de
homenagem a José Ermírio de Moraes no discurso que V. Ex.ª profere nesta ocasião.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com muita honra, Senador Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Permita-me interrompa o discurso de V. Ex.ª Falaram representantes
de todos os Estados, e o representante fluminense não poderia se omitir, porque José Ermírio de Moraes,
no meu Estado, criou riquezas, deu trabalho a centenas de fluminenses, criando uma usina de ferro em
Barra Mansa: a Usina da Saudade. No momento em que o Senado da República presta homenagem justa a
esse grande brasileiro, trago, aqui, a solidariedade do Estado fluminense. Mais que o capitão-de-indústria
ou o homem comparado a Mauá e Henrique Lajes, no passado, estamos glorificando o homem público,
aquele que, vindo para esta Casa, soube realizar, aqui, uma obra notável, pela sua inteligência, sua cultura,
sua presença no debate dos problemas brasileiros, sobretudo pela coragem com que soube defender as
suas idéias.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Quem agradece somos nós, Senador Amaral Peixoto.
Ministro da Agricultura por alguns meses (janeiro a junho de 1963), soube levar para a administração
federal o mesmo padrão de eficiência que sempre caracterizara sua ação na empresa privada.
Voltando ao Senado, foi o defensor intimorato do interesse nacional. Nunca
fugiu à discussão, mesmo nos momentos mais difíceis, aqui referidos por Eurico
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Rezende, após 64, defendendo o que julgava ser o imperioso para o bem da nossa economia.
Nacionalista, mas não xenófobo, legou-nos o exemplo de lealdade aos seus princípios. Centenas de
vezes percutiu nesta Casa, com essa tônica, os mais palpitantes assuntos atinentes ao nosso
desenvolvimento, sua obsessão máxima.
E, neste passo, desejamos prestar-lhe uma homenagem, que nos é muito cara.
Canhestra, vacilante, contraditória se apresentava nossa política nuclear até 1967, com avanços e
recuos inexplicáveis. Assunto essencialmente técnico, recebia tratamento emocional por parte do Legislativo
e Executivo. "Especialistas", com aspas, que talvez nunca tivessem visto nem de longe um reator,
pontificavam nas duas Tribunas do Congresso e nas páginas dos jornais, tornando ainda mais confusa a
discussão do assunto.
Voz isolada, nosso atual colega e então Ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, dava o
brado de alerta, naquele ano, quanto à má colocação do problema.
Combatentes decididos contra esse estado de coisas, na grande luta que então, junto com Aureliano
Chaves, empreendemos com o fim de levar nosso País à adoção de uma justa política nuclear, – que, para
orgulho nosso, hoje possui – chegou-nos desta Casa o apoio inestimável de José Ermírio e Arnon de Mello.
Nas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob nossa Presidência, tivemos sempre a
presença constante do ilustre representante de Pernambuco, vigilante e perquiridor.
Era um crente no futuro da energia nuclear em uma época de descrença de um lado e demagogia de
outro.
Sua voz inúmeras vezes se levantou desta Tribuna, abordando esta questão condicionadora do futuro
progresso do País.
Quando escrita for a história da luta pelo átomo em nossa Terra, certos estaremos, Srs. Senadores,
de que um lugar de destaque estará reservado para esse homem que, avantajado em sua estatura, o foi
ainda mais em sua vocação de capitão-de-indústria e de patriota que sonhava com um Brasil maior para
seus pósteros.
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o retrato que fazemos, a lembrança que temos do jovem de
Nazaré da Mata que, partindo cedo para os estudos em terras estranhas, venceu e marcou sua presença na
constelação dos grandes homens que o empresariado brasileiro tem fornecido a vida pública. Um Homem
na expressão da palavra.
A ele a nossa comovida homenagem, a homenagem da ARENA. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Daniel Krieger.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vou fazer a biografia do ex-Senador
José Ermírio de Moraes. Ela foi feita pelos oradores que me antecederam, pelos representantes do MDB,
pelos representantes da ARENA e pelos inúmeros apartes que enriqueceram essas orações. Apenas direi
algumas palavras, palavras de amizade.
Afastar a amizade da vida, dizia Cícero, é afastar o Sol do Universo.
Sou um homem que admira profundamente os homens de luta, e, indiscutivelmente, José Ermírio de
Moraes era um homem de luta.
Recusado, pelo Senado, para ser o Embaixador do Brasil na Alemanha, resolveu disputar uma
cadeira nesta Casa. Foi vitorioso. Era um sinal de independência, de coragem e de espírito de luta.
Aí nasceu a minha simpatia para com ele. A esta Casa se integrou admiravelmente. Homem de
indústria, expressão admirável e máxima da sua atividade, tudo deixou e se fixou em Brasília,
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para ser Senador da República. Com ele convivi e nele admirei o patriotismo, o desprendimento, a coragem,
o desassombro e a lealdade. Nas horas difíceis que todos os movimentos trazem, José Ermírio de Moraes
se comportou sempre com uma compostura admirável. Não solicitou nunca a ninguém que o defendesse; e
àqueles que ele sabia que compreendiam a sua grandeza naquela hora triste, não aumentou o seu afeto e
nem exagerou no trato. Conservou-se o mesmo homem. Gosto disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores. A
pessoa, como dizia Douglas, que abriga o medo, vê-lo-á infiltrar-se no seu espírito, destruir a sua
personalidade e far-se-á um guardião de fantasmas. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, admiro o
homem que não tem temores.
Passadas aquelas horas difíceis, quando sobre mim caíam também as incompreensões, um dia ele
entrou no meu gabinete e disse-me: "Senador Daniel Krieger, se o senhor não quiser mais permanecer na
vida pública, escolha dentre as minhas empresas a que quiser para ser o seu presidente." Recusei e disselhe: "Eu agi de acordo com a minha consciência, fiel aos ditames da lei e da moral e do meu passado.
Preciso ainda disputar essa eleição porque nada mais quero do que o julgamento dos rio-grandenses."
Decorridos vários dias, ele entrou no meu gabinete, fechou a porta e me disse: "Homem, veja as
lágrimas que caem dos olhos deste seu amigo. Não permitirei que ninguém financie a sua campanha no Rio
Grande do Sul, a não ser eu, que sou um homem de haveres e de posses". Disse-lhe delicadamente que lá
não precisava disso. Então, ele me respondeu: "Não me magoe". Disse-lhe que aceitaria. Mandaria um filho
meu buscar os recursos de que tivesse necessidade. Não mandei o filho. Recusei as ofertas materiais mas
guardei no fundo do coração as ofertas espirituais que demonstravam a sua grandeza. Por isso estou hoje
nesta tribuna para proclamar à Nação que José Ermírio de Moraes era, indiscutivelmente, uma grande
personalidade, "capitão-de-indústrias", homem político, de elevada categoria, patriota de escol.
Digo estas palavras para que se acrescente mais à sua memória esse louvor que brota do fundo do
meu coração! (Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A Casa acaba de dar cumprimento à deliberação que
adotou, na Sessão de 10 de agosto ao aprovar o Requerimento nº 138/73, de autoria dos nobres Senadores
Virgílio Távora, Franco Montoro, Guido Mondin, Paulo Guerra, Ruy Santos, Eurico Rezende e Carlos
Lindenberg. A Presidência, em nome da Mesa, associa-se às homenagens que o Senado, pela palavra dos
nobres Senadores Adalberto Sena, Virgílio Távora e Daniel Krieger, enriquecida pelos numerosos apartes,
acaba de prestar ao nosso eminente e saudoso Colega José Ermírio de Moraes.
Agradeço, finalmente, em nome do Senado, a presença, na tribuna de honra, dos Srs. José Ermírio
de Moraes Filho e Antônio Ermírio de Moraes, filhos do ilustre homenageado, aos quais reitero, nesta hora,
os votos de pesar desta Casa.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Nº 157/73, de 14 de agosto de 1973, comunicando a rejeição das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 28/73 (nº 1.230-E/73, na origem), que autoriza a doação do domínio útil de terreno de
acrescidos de marinha, situado em São Luis, no Estado do Maranhão, sob a jurisdição do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento. (Projeto enviado à sanção em 14-8-73.)
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– Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 1973
(Nº 1.357-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e Energia créditos especiais, no valor total
de Cr$ 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para os fins
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério das Minas e Energia os seguintes
créditos especiais:
I – no valor de Cr$ 25.622.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil cruzeiros), para
atender ao projeto de construção de Unidades Residenciais, em Brasília, Distrito Federal; e
II – no valor de Cr$ 59.827.000 00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil cruzeiros),
para atender a: construção do Edifício-Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral, em Brasília,
Distrito Federal; construção do Museu da Terra; Reforma Administrativa da Comissão Nacional de Energia
Nuclear; Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis Nucleares, em Convênio com a Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear – CBTN – e reorganização do setor de mineração do carvão nacional.
Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão da aplicação do disposto no
Decreto-lei nº 1.264, de 1º de março de 1973, e Decreto-lei nº 1.278, de 19 de junho de 1973.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM Nº 194, DE 1973
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, o anexo Projeto de Lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas
e Energia créditos especiais, no valor total de Cr$ 85.449.000,00, para os fins que especifica".
Brasília, em 19 de junho de 1973. – Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 089-B, DE 15 DE JUNHO DE 1973, DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
O Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia, pelo Aviso nº 86, de 24-4-73, solicita abertura de crédito
suplementar no valor de Cr$ 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil
cruzeiros), visando atender o Decreto-lei nº 1.264, de 1º-3-73, que altera, no exercício de 1973, a
distribuição da receita proveniente da arrecadação dos impostos únicos sobre lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos e sobre energia elétrica.
2. Após o estudo do assunto, os órgãos técnicos deste Ministério, do Ministério da Fazenda e
do Ministério das Minas e Energia concluíram pela necessidade da abertura de dois créditos
especiais, o primeiro – no valor de Cr$ 25.622.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e
dois mil cruzeiros) – destinado à Construção de Unidades Residenciais em Brasília, e o segundo –
no valor de Cr$ 59.827.000,00 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil cruzei -
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ros) – para atender a Construção do Edifício-Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral,
Construção do Museu da Terra, Reforma Administrativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear e
Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis Nucleares. Cumpre acentuar que as despesas resultantes
serão atendidas na forma do artigo 43, § 1º, item III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas,
assim, as prescrições do artigo 61, § 1º, letra "c", da Constituição.
3. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os
anexos anteprojetos de leis.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo
respeito. – João Paulo dos Reis Velloso, Ministro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27, DE 1973
(nº 111-B/73, na casa de origem)
Aprova o texto da Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída
em Washington, a 2 de dezembro de 1946.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o texto da Convenção Internacional para a Regumentação da Pesca da
Baleia, concluída em Washington, a 2 de dezembro de 1946, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 14, de 9
de março de 1950, promulgada pelo Decreto nº 28.524, de 18 de agosto de 1950, e denunciada, por nota da
Embaixada do Brasil em Washington, ao Departamento de Estado norte-americano, a 27 de dezembro de
1965, com efeito a partir de 30 de junho de 1966, em virtude de não haver, na ocasião, maior interesse do
Brasil em continuar a participar da referida Convenção.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM Nº 70, DE 1973
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção Internacional para a
Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída em Washington, a 2 de dezembro de 1946, aprovada pelo
Decreto Legislativo nº 14, de 9 de março de 1950, promulgada pelo Decreto nº 28.524, de 18 de agosto de
1950, e denunciada, por nota da Embaixada do Brasil em Washington, ao Departamento de Estado norteamericano, em 27 de dezembro de 1965, com efeito a partir de 30 de junho de 1966, em virtude de não
haver, na ocasião, maior interesse do Brasil em continuar a participar da referida Convenção.
Brasília, 30 de março de 1973. Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO A/DPB/DAI/069/662.8(00), DE 28 DE FEVEREIRO DE 1973, DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Como
é
do
conhecimento
de
Vossa
Excelência
o
Brasil,
acompanhado
por quinze outros Governos, assinou em Washington, a 2 de dezembro de 1946, a
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Convenção Internacional para a Regulamentação da Baleia, que, entre outras disposições, estabeleceu a
criação de uma Comissão Internacional para a Pesca da Baleia ("Internatíonal Whaling Comission").
2. A Convenção objetiva salvaguardar as várias espécies de cetáceos, agrupadas sob a
denominação genérica de baleia, de uma destruição imoderada, assim como organizar e regulamentar os
processos de captura, tornando possível a preservação das espécies mais ameaçadas de extinção. Dela é
parte integrante um Regulamento, emendado anualmente pela Comissão, que contém disposições de
ordem prática sobre quotas, locais onde a pesca da baleia é permitida e duração da estação pesqueira. Á
Comissão, composta de um representante de cada Governo contratante, cabe, além de autorizar as
emendas ao Regulamento, incentivar e coordenar estudos relativos à baleia e aos processos de captura,
prestar informações acerca dos métodos conducentes à manutenção e ao incremento do número dos
cetáceos.
3. A introdução de novos métodos para a captura (uso de helicópteros, equipamento de "sonar", etc.)
levou à conclusão de um protocolo de emenda ao texto da Convenção, ratificado pelo Governo brasileiro
em 4 de maio de 1956. Aproveitou-se a oportunidade para incluir a inspeção entre as atividades que podem
ser regulamentadas pela Comissão.
4. Dois problemas, de diversa ordem, vieram a causar a denúncia da Convenção por parte do
Governo brasileiro – a 27 de dezembro de 1965 – e o conseqüente abandono dos trabalhos da Comissão.
Podem tais problemas ser resumidos em poucas palavras: primeiro, a ausência de interesse dos órgãos
técnicos brasileiros pelos trabalhos da Comissão, em uma época em que nossa modesta frota baleeira não
via seu trabalho prejudicado pela destruição paulatina de certas espécies que vêm realizando as grandes
frotas de alguns países; e segundo, o parco sucesso auferido pela própria Comissão, em seu labor
conservacionista.
5. No entanto, alguns recentes acontecimentos, que, até certo ponto, modificaram o quadro descrito
no parágrafo anterior, parecem indicar, Senhor Presidente, a conveniência do reexame da questão.
6. Em primeiro lugar, as tendências conservacionistas manifestadas nos últimos anos e que foram
desembocar na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente inspiraram grandes campanhas de
repercussão mundial contra a continuação da pesca da baleia. Países como o Japão e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, possuidores das maiores frotas baleeiras e partes da Convenção de
1946, e países como o Brasil, dono de minúscula frota, foram alvo de indiscriminados ataques, de uma
intensa campanha jornalística, que visava à instituição de uma total "moratória" mundial da pesca da baleia.
7. De tal campanha resultou recomendação, razoavelmente moderada, da Conferência de Estocolmo,
a qual, tomando o número 33, preconiza o reforço aos trabalhos da Comissão Internacional para a Pesca da
Baleia e o estudo da possibilidade de uma "moratória" mundial da pesca por um período de dez anos.
8. Por outro lado, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, do Ministério da Agricultura,
reexaminou a questão através de criterioso estudo institulado "Manutenção dos Estoques de Baleias
Explorados na Costa Brasileira", que investiga cuidadosamente os diferentes aspectos do problema e
conclui pela conveniência de que volte o Brasil a integrar a Comissão Internacional para a Pesca da Baleia.
9. A conclusão do referido estudo baseia-se em argumentos de ordem econômica e de interesse
nacional, que passo a enumerar:
a) a frota brasileira de pesca da baleia reduz-se, no momento, a apenas uma embarcação,
correspondendo a parcela brasileira na exploração mundial dos estoques a uma participação ínfima, motivo
pelo qual nada teríamos a temer com relação a medidas restritivas dos abates;
b) os abates de baleias por embarcação brasileira somente ocorrem quando
realizam os cetáceos migrações desde a região Antártida (onde têm seu ponto
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de concentração), demandando águas tropicais ou subtropicais, em frente à costa brasileira, para fins de
reprodução. Tais abates encontram-se, portanto, na dependência do nível de exploração efetivada na
Antártida por outros países, principalmente Japão e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas;
c) a baleia anã ("minke whale") tem, há vários anos, constituído o principal suporte da exploração
baleeira nacional. Ora, trata-se justamente de espécie não protegida pela regulamentação internacional da
Comissão, sob a alegação de que ainda não existem investigações científicas que comprovem o declínio
dos estoques. Saliente-se, de passagem, que a exploração brasileira tem-se concentrado nessa espécie
menos rentável, em virtude da ausência das espécies miores na costa do Brasil, ausência que decorre da
exploração intensiva na Antártida;
d) caso sejam obedecidas, as medidas protenconistas da Comissão em nada afetariam a pesca
nacional, enquanto que a futura recuperação dos estoques das grandes espécies, no momento fortemente
prejudicadas pela intensidade dos abates, permitiria aos pescadores nacionais voltarem a abater tais
espécies nas costas brasileiras, elevando o volume da produção sem necessária elevação do esforço de
captura.
10 Segundo toda a aparência, Senhor Presidente, não conseguirão as forças que militam a favor da
idéia de uma total "moratória" impor sua opinião no seio da Comissão Internacional para a Pesca da Baleia,
o que nos prejudicaria. Certamente, porém, como ocorreu durante a última reunião desta, realizada em
junho de 1972, após a Conferência de Estocolmo, medidas conservacionistas mais rígidas serão tomadas, o
que nos interessa.
11. Seria esta, portanto, uma feliz oportunidade para que, a uma vez fosse satisfeito legítimo
interesse nacional e dado, pelo Governo brasileiro, oportuno exemplo de atuação em prol da conservação
de recursos. Por esse motivo, Senhor Presidente, submeto à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem, acompanhado de tradução do texto da Convenção, para que, se tal aprouver a
Vossa Excelência, seja encaminhada ao Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, o meu mais profundo
respeito. – Mário Gibson Barboza.
DECRETO Nº 28.524, DE 18 DE AGOSTO DE 1950
Promulga a Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia e o Regimento
anexo à mesma, assinados em Washington, a 2 de dezembro de 1946.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nº 14, de 9 de março de 1950, a
Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia e o Regimento anexo à mesma,
assinados pelo Brasil e vários outros países em Washington, a 2 de dezembro de 1946, e tendo sido
depositado, na mesma cidade, a 9 de maio de 1950, o Instrumento brasileiro de ratificação:
Decreta que a Convenção e Regimento mencionados, apensos por cópia, em tradução portuguesa,
ao presente Decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1950; 129,º da Independência e 62.º da República. – EURICO G.
DUTRA – Raul Fernandes.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A REGULAMENTAÇÃO DA PESCA DA BALEIA
Os Governos, cujos Representantes, devidamente autorizados, subscreveram a presente Convenção,
Reconhecendo que é do interesse das nações, em proveito das gerações futuras, salvaguardar as
grandes fontes naturais representadas pela espécie baleeira;
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Considerando que, desde seu início, a pesca da baleia deu margem a uma exploração excessiva de
uma zona após outra e à destruição imoderada de uma espécie após outra, ao ponto de se tornar essencial
a proteção a todas as espécies de baleias contra o prolongamento de abuso dessa natureza;
Reconhecendo que a espécie baleeira é suscetível de aumento natural, se a pesca da baleia for
judiciosamente regulamentada, e que o crescimento das reservas existentes do estoque permite aumentar o
número de baleias que possam ser capturadas sem comprometer aquelas reservas naturais;
Reconhecendo que é do interesse comum atingir o mais rapidamente possível, o nível optimum no
que diz respeito ao estoque de baleias, sem causar, no entanto, uma crise geral de ordem econômica e
alimentar;
Reconhecendo que, enquanto não se realizar esse projeto, a pesca da baleia deverá ser limitada às
espécies que maiores vantagens ofereçam à exploração, a fim de se estabelecer um espaço de tempo que
permita a renovação de algumas espécies, cujo número hoje se encontra reduzido;
Desejando estabelecer um sistema de regulamentação internacional aplicável à pesca da baleia, a
fim de assegurar, de maneira racional e eficaz, a conservação e aumento da espécie baleeira, na base dos
princípios incorporados aos dispositivos do acordo internacional para a Regulamentação da Pesca da
Baleia, assinado em Londres, a 8 de junho de 1937, e aos protocolos do citado Acordo, assinados em
Londres, a 24 de junho de 1938 e a 26 de novembro de 1945; e
Tendo decidido concluir uma convenção para prover a conservação judiciosa da espécie baleeira e,
por conseguinte, tornar possível o desenvolvimento ordenado da indústria baleeira;
Convieram no que se segue:
Artigo I
A presente Convenção compreende o Regulamento anexo, que dela faz parte integrante. Toda vez
que for mencionado o termo "Convenção" essa expressão será interpretada no sentido do citado
Regulamento, seja nos termos atuais, seja com as modificações que lhe possam ser aduzidas, conforme as
disposições do Artigo V.
2. A presente Convenção se aplica às usinas flutuantes, estações de terra e navios baleeiros,
submetidos à jurisdição dos Governos contratantes, e às águas nas quais essas usinas flutuantes, estações
de terra e navios baleeiros se dediquem à pesca da baleia.
Artigo II
No sentido dado pela presente Convenção:
1. "usina flutuante" significa um navio a bordo do qual as baleias são tratadas no todo ou em parte;
2. "estações de terra" significa uma usina em terra firme, na qual as baleias são tratadas no todo ou
em parte;
3. "navio baleeiro" significa um navio utilizado para pescar, capturar, rebocar, prender ou localizar
baleias;
4. "governo contratante" significa todo governo que depositou um instrumento de ratificação ou
notificou sua adesão à presente Convenção.
Artigo III
1. Os Governos contratantes se comprometem a criar uma Comissão Internacional para a Pesca da
Baleia, daqui por diante designada pelo nome de Comissão, que será composta de um membro que
represente cada Governo contratante, Cada membro terá direito a um voto e poderá ser acompanhado de
um ou vários peritos e conselheiros.
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2. A Comissão elegerá entre seus próprios Membros, um Presidente e um Vice-Presidente, e fixará
seu Regimento interno. As decisões da Comissão serão tomadas pela maioria simples dos membros que
votarem; todavia, uma maioria de três quartos será exigida para que uma decisão possa ser adotada em
virtude do Artigo V. O Regimento interno poderá prever quais as decisões que sejam tomadas fora das
reuniões da Comissão.
3. A Comissão poderá nomear seu secretário e o pessoal próprio.
4. A Comissão poderá constituir todas os comitês que ela julgue útil para preencher as funções que
por ela forem autorizadas, escolhendo os membros destes entre os seus próprios membros, peritos e
conselheiros.
5. As despesas de cada membro da Comissão, de seus peritos e conselheiros serão fixadas e pagas
pelo seu próprio Governo.
6. Reconhecendo que a conservação e o desenvolvimento da espécie baleeira e da pesca da baleia,
como dos seus subprodutos, serão da alçada de instituições especializadas, vinculadas às Nações Unidas,
e desejando evitar duplicação de funções, os Governos contratantes acordam em proceder a uma troca de
impressões, nos dois anos que seguirem a entrada em vigor da presente Convenção, a fim de decidir se a
Comissão deve entrar para o âmbito de uma instituição especializada, ligada às Nações Unidas.
7. Nesse ínterim, após consulta aos demais Governos contratantes, o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte tomará disposições para convocar a primeira sessão da Convenção, e
determinará a troca de pontos de vista, a que se refere o parágrafo 6 acima.
8. As sessões subseqüentes da Comissão serão convocadas como aprouver à mesma.
Artigo IV
A Comissão poderá, quer em colaboração com organismos independentes dos Governos
contratantes, com outros organismos, estabelecimentos, organizações públicas, privadas ou por intermédio
dos mesmos, quer independentemente,
a) incentivar, recomendar ou, se for o caso, organizar estudos e inquéritos relativos às baleias e à
pesca da baleia;
b) recolher e analisar as informações estatísticas relativas à situação e à tendência no momento da
espécie baleeira, como também os efeitos produzidos sobre essa pelas atividades referentes à sua pesca;
c) estudar, avaliar e difundir informações relativas aos métodos próprios à manutenção e ao
incremento da espécie baleeira.
2. A Comissão tomará as medidas necessárias para assegurar a publicação de relatórios sobre seus
trabalhos, e poderá publicar, independentemente, ou com colaboração com a Repartição Internacional de
Estatísticas Baleeiras, em Sandefjord, na Noruega, e com outras organizações ou organismos, todos os
relatórios que ela julgar apropriado, assim como os dados estatísticos e científicos, relativos às baleias e à
pesca da baleia, e quaisquer outras informações correlatas.
Artigo V
1. A Comissão poderá, de quando em vez, modificar as disposições do Regimento adotando
cláusulas relativas à conservação e à utilização de reservas representadas pelas baleias, que designarão:
a) as espécies protegidas e não protegidas;
b) as estações em que a pesca está aberta ou fechada;
c) as águas em que a pesca é permitida ou proibida, inclusive as zonas de refúgio;
d) as dimensões mínimas para cada espécie;
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e) as épocas, métodos e amplitude da pesca da baleia (compreendido o número máximo de baleias
que possam ser capturadas no decorrer de uma determinada estação);
f) os tipos de apetrechos, aparelhos de pesca e dispositivos que possam ser empregados, bem como
suas características;
g) os métodos de medidas; e
h) as informações sobre a captura, assim como outros dados estatísticos e requisitos biológicos
exigidos.
2. Essas emendas ao Regulamento:
a) serão de natureza a permitir a realização dos objetivos da presente Convenção e a prever a
conservação, o aumento e a melhor utilização das reservas representadas pelas baleias;
b) serão baseadas sobre conclusões científicas;
c) não comportarão restrição alguma quanto ao número ou a nacionalidade das usinas flutuantes ou
de estações de terra, nem atribuirão quota-parte determinada a uma usina flutuante, ou a uma estação de
terra, ou a um grupo de usinas flutuantes, ou estações de terra; e,
d) considerarão os interesses dos consumidores de produtos extraídos das baleias e os da indústria
baleeira.
3. Cada uma dessas emendas entrará em vigor, com relação aos Governos contratantes, noventa
dias após sua notificação pela Comissão àquele Governo contratante; contudo
a) se um Governo apresentar à Comissão uma objeção a uma emenda, antes da expiração deste
prazo de noventa dias, a emenda não entrará em vigor com relação aos Governos contratantes, senão após
o término de um prazo suplementar de noventa dias;
b) qualquer outro Governo contratante poderá ainda apresentar uma objeção à emenda, a qualquer
momento antes da expiração do prazo suplementar de noventa dias, a escolha recaindo sobre a última
daquelas duas datas a vencer; e
c) e daí por diante a emenda entrará em vigor com relação aos Governos contratantes, que não
tenham apresentado objeção alguma, mas não sentirá efeito com relação a um Governo que tiver
apresentado uma objeção nas condições mencionadas, senão na data da retirada da citada objeção. A
Comissão notificará, desde o recebimento de cada objeção, a retirada a todos os Governos contratantes, e
cada Governo contratante acusará o recebimento de qualquer notificação de emenda, objeção, e retirada.
4. Nenhuma emenda entrará em vigor antes de 1º de junho de 1949.
Artigo VI
A Comissão poderá, de quando em vez, fazer recomendações a um, a vários ou a todos os Governos
contratantes, relativas às questões pertinentes às baleias ou à pesca da baleia e aos objetivos da presente
Convenção.
Artigo VII
Os Governos contratantes zelarão no sentido de serem prontamente transmitidas à Repartição
Internacional de Estatísticas Baleeiras, em Sandefjord, na Noruega, ou a qualquer outro organismo que a
Comissão poderá designar, notificações, informações estatísticas e outras indicações exigidas pela
presente Convenção, segundo as formas e a maneira prescrita pela Comissão.
Artigo VIII
cada
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especial autorizando-o a matar, capturar e tratar baleias com o propósito de pesquisas científicas, sob
reserva de tais restrições, quanto ao número e de outras condições que o Governo contratante julgar útil
prescrever; nesse caso, a presente Convenção será inoperante no que refere às baleias abatidas,
capturadas e tratadas conforme as disposições do presente artigo. Cada Governo contratante comunicará
imediatamente à Comissão toda autorização dessa natureza, por ele concedida. Cada Governo contratante
poderá, a qualquer momento, revogar toda permissão especial que tiver concedido.
2. As baleias capturadas em virtude da citada permissão deverão ser tratadas com o máximo
aproveitamento, e seu produto será utilizado conforme as instruções emitidas pelo Governo que concedeu a
permissão.
3. Cada Governo contratante transmitirá ao organismo designado pela Comissão, na medida do
possível, e com intervalos que não excedam de um ano, as informações científicas de que dispuser
relativamente às baleias e à pesca da baleia, inclusive os resultados das pesquisas realizadas em virtude
das disposições do parágrafo 1, do presente artigo, e das do artigo IV.
4. Os Governos contratantes, reconhecendo que é indispensável recolher e analisar constantemente
dados científicos afetos às operações de usinas flutuantes e estações de terra, a fim de dirigir de maneira
racional e produtiva a exploração de espécie baleeira, tomarão todas as medidas possíveis no sentido de
obter os mencionados dados.
Artigo IX
1. Cada Governo contratante tomará as medidas para assegurar a aplicação das disposições da
presente Convenção e punir as infrações às citadas disposições durante as operações efetuadas por
pessoas ou por navios sob sua jurisdição.
2. Nenhum prêmio ou qualquer remuneração, calculada na base dos resultados de seu trabalho, será
paga aos artilheiros e às equipagens de navios baleeiros, por toda baleia, cuja captura for proibida pela
recente Convenção.
3. No caso de infrações ou de contravenções à presente Convenção, as diligências judiciais serão
iniciadas pelo Governo que tiver direito de jurisdição sobre as ditas infrações ou contravenções.
4. Cada Governo contratante transmitirá à Comissão pormenores completos, de acordo com os
relatórios de seus inspetores, sobre cada infração dos dispositivos da presente Convenção, por pessoas ou
por navios sob jurisdição daquele Governo. Essas informações compreenderão uma declaração relativa às
medidas tomadas no que diz respeito à infração cometida, bem como às penalidades impostas.
Artigo X
1. A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao
Governo dos Estados Unidos da América.
2. O Governo que não tiver assinado a presente Convenção poderá aderir a ela, depois de sua
entrada em vigor, dirigindo, para esse efeito, uma notificação, por escrito, ao Governo dos Estados Unidos
da América.
3. O Governo dos Estados Unidos da América informará os demais Governos signatários e os que
tiverem aderido à Convenção do depósito das ratificações e das adesões recebidas.
4. Logo que os instrumentos de ratificação tenham sido depositados por, pelo menos, seis Governos
signatários, compreendidos os Governos dos Países Baixos, da Noruega, da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e dos Estados Unidos da
América, a presente Convenção entrará em vigor com relação aos referidos Governos e, com relação a
cada Governo que a ratifique ou a ela adira ulteriormente, na data do depósito de seu instrumento de
ratificação ou do recebimento de sua notificação de adesão.
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5. As disposições do Regimento não serão aplicáveis antes do dia 1º de julho de 1948. As emendas
ao Regimento, adotadas em virtude do artigo V, não serão aplicáveis antes do dia 1º de julho de 1949.
Artigo XI
Todo Governo contratante poderá retirar-se da Convenção a trinta de junho de qualquer ano,
mediante aviso dado a 1º de janeiro do mesmo ano, ou antes, ao Governo depositário, o qual, logo que
receba esse aviso, deverá comunicá-lo imediatamente aos outros Governos contratantes. Qualquer outro
Governo contratante poderá da mesma maneira, e no mês que se seguir ao recebimento de uma cópia do
referido aviso, enviado pelo Governo depositário, notificar sua retirada, de forma que a Convenção cesse de
vigorar a trinta de junho do mesmo ano, com relação ao Governo que fez essa notificação.
À presente Convenção será aposta a data na qual for aberta à assinatura e permanecerá aberta a
assinaturas, durante um período ulterior de quatorze dias.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram a presente Convenção.
Feito em Washington, a 2 de dezembro de 1946, em língua inglesa. O original será depositado junto
ao Governo dos Estados Unidos da América, que transmitirá cópias autenticadas a todos os outros
Governos signatários e aos que a ela aderirem.
Pela Argentina:
Oscar Ivanissevich – José Manuel Moneta – Guilhermo Brown – Pedro H. Bruno Videla.
Pela Austrália:
Francis F. Anderson.
Pelo Brasil:
Paulo Fróes da Cruz.
Pelo Canadá:
H. H. Wrong – H. A. Scott.
Pelo Chile:
Augustín R. Edwards.
Pela Dinamarca:
P. F. Evichsen.
Pelos Estados Unidos da América:
Remington Kellogg – Ira N. Gabrielson – William E. S. Flory.
Pela França:
Francis Lacoste.
Pela Noruega:
Birger Dorgersen.
Pela Nova Zelândia:
G. R. Powles.
Pelos Países Baixos:
ilegível
Pelo Peru:
C. Rotalde.
Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
A. T. A. Dobson – John Tomson.
Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas:
ilegível
Pela União Sul Africana:
ilegível
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REGIMENTO
1. a) Serão mantidos em cada usina flutuante, no mínimo, dois inspetores, com o fim de estabelecer
uma vigilância diária de 24 horas. Esses inspetores serão nomeados e remunerados pelo Governo que
exerça jurisdição sobre a usina flutuante; b) um serviço de inspeção apropriado será mantido em cada
estação de terra. Os inspetores em serviço em cada estação de terra serão nomeados e remunerados pelo
Governo que exerça jurisdição sobre a estação de terra.
2. Será proibido capturar ou matar "baleias cinzentas" ou "baleias brancas", exceto quando a carne e
os produtos dessas baleias forem destinados exclusivamente ao consumo local dos aborígenes.
3. Será proibido capturar ou matar "baleotes" ou "baleias tenras" não desmamadas, ou "baleias
fêmeas" acompanhadas de "baleotes" ou de "seguilhotes" em período de amamentação.
4. Será proibido fazer uso de uma usina flutuante, ou de um navio baleeiro ligado àquela, com o fim
de capturar ou tratar "baleias com barbatanas" nas zonas citadas a seguir:
a) nas águas situadas no norte de 66º de latitude norte, com ressalva de que, a partir de 150º de
longitude leste, dirigindo-se para leste até 140º de longitude oeste, será permitido a uma usina flutuante ou
a um navio baleeiro capturar ou matar "baleias com barbatanas" entre os 66º e 72º de latitude norte;
b) no Oceano Atlântico e nas águas de sua dependência, ao norte de 40º de latitude sul;
c) no Oceano Pacífico e nas águas de sua dependência, a leste de 150º de longitude oeste, entre 40º
de latitude sul e 35º de latitude norte;
d) no Oceano Pacífico e nas águas de sua dependência, a oeste de 150º de longitude oeste, entre 40
de latitude sul e 20º de latitude norte;
e) no Oceano Índico e nas águas de sua dependência, ao norte de 40º de latitude sul.
5. Será proibido fazer uso de uma usina flutuante, ou de um navio baleeiro ligado a esta, com o fim de
capturar ou tratar "baleias com barbatanas" nas águas situadas ao sul de 40º de latitude sul, e 70º de
longitude oeste, na direção do oeste até 160º de longitude oeste.
6. Será proibido fazer uso de uma usina flutuante, ou de um navio baleeiro ligado a esta, com o fim de
capturar ou tratar "megápteros jubartes" ou "baleias corcovas" (mêgaptères jubartes) em todas as águas
situadas a 40º de latitude sul.
7. a) Será proibido fazer uso de usina flutuante, ou de um navio baleeiro ligado a esta, com o fim de
capturar ou tratar "baleias com barbatanas" (baleines à fanon) nas águas a 40º de latitude sul, exceto
durante o período compreendido entre 15 de dezembro e 1º de abril seguinte, uma e outra data inclusive; b)
não obstante a proibição acima mencionada, de tratar baleias em época não permitida, o tratamento das
baleias que forem capturadas durante a estação onde a pesca é permitida, poderá ser completado depois
do encerramento dessa última.
8. a) O número de "baleias com barbatanas" (baleines à fanons) capturadas durante a estação onde a
pesca é permitida, em todas as águas situadas ao sul de 40º de latitude sul, por navios baleeiros presos a
usinas flutuantes e submetidas à jurisdição dos Governos contratantes, não ultrapassará de dezesseis mil
unidades de "baleias-azuis" (baleines bleues);
b) para os fins da alínea a do presente parágrafo, as unidades de "baleias-azuis" (baleines bleues)
serão calculadas tomando-se por base o fato que uma "baleia-azul" corresponderá: 1) a dois "rorquais
comuns", ou 2) a duas e meia "megápteros jubartes" (baleia corcova) ou 3) a seis rorquais de Rudolf;
c) será feita notificação nos termos das disposições do artigo VII da Convenção,
nos
dois
dias
que
seguirem
o
fim
de
cada
semana
tal
como
figura
no
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calendário, no que diz respeito ao número de unidades de "baleias-azuis" capturadas em todas as águas,
situadas ao sul de 40º de latitude sul, por todos os navios baleeiros presos a usinas flutuantes, sob a
jurisdição de cada Governo contratante;
d) se houver probabilidade de parecer provável que o número máximo de capturas de baleias,
autorizado nos termos da alínea a do presente parágrafo, possa ser atingido antes de primeiro de abril de
qualquer ano, a Comissão ou qualquer outro organismo que a Comissão poderá designar, determinará, na
base dos dados fornecidos, a data na qual o número máximo de capturas de baleias foi considerado como
tendo-se realizado, e notificará aos Governos contratantes esta data, pelo menos duas semanas antes do
término do prazo fixado. A captura de "baleias com barbatanas" por navios baleiros presos a usinas
flutuantes será ilegal em todas as águas situadas ao sul de 40º de latitude sul, após a data que for assim
determinada;
e) cada usina flutuante a ser utilizada para efetuar operações relativas à pesca da baleia em todas as
águas situadas o sul de 40º de ltitude sul, deverá ser objeto de uma notificação, que será feita conforme as
disposições do Artigo VII da Convenção.
9. Será proibido capturar ou matar "baleias-azuis" (balienes bleues), "rorquais comuns", "rorquais de
Rudolf", "baleias corcovas" (mégaptéres jubartes) ou "cachalotes" que não tenham atingido o seguinte
tamanho: a) "baleias-azuis" – 70 pés (21m30); b) "rorquais comuns" – 55 pés (16m80); c) "rorquais de
Rudolf" – 40 pés (12m20); d) "baleias corcovas" (mégaptères jubartes) – 35 pés (10m70); e) "cachalotes" –
35 pés (10m70).
Todavia, as "baleias-azuis" de menos de 65 pés (19,80 m), os "rorquais comuns" de menos de 50 pés
(15,20 m) e os "rorquais de Rudolf" menores de 35 pés (10,70 m) poderão ser capturados e entregues a
estações de terra, desde que a carne dessas baleias for destinada ao consumo local do homens e de
animais.
As baleias deverão ser medidas da maneira mais exata possível, quando forem depositadas no
tombadilho ou na plataforma, por meio de uma fita de aço graduado, cuja extremidade próxima ao ponto
zero será munida de um cabo pontudo, que possa ser fixado nas táboas do tombadilho, em linha com uma
das extremidades da baleia. Essa fita de aço deverá ser estendida em linha reta paralelamente ao corpo da
baleia, e o comprimento desta será medido até a outra extremidade. Em termos de medidas as
extremidades serão: a ponta do maxilar superior e a interseção das nadadeiras caudais. O comprimento,
depois de ser medido exatamente por meio da fita metálica, será consignado em número de pés do qual
mais se aproxime: em outros termos, toda baleia, medindo entre 75 pés e 6 polegadas, e 76 pés e 6
polegadas, será considerado como medindo 76 pés, e uma baleia entre 76 pés e 6 polegadas e 77 pés e 6
polegadas, será considerada como medindo 77 pés. Toda baleia, cujo comprimento incida exatamente em
1/2 pé, seu tamanho será marcado na unidade seguinte, isto é, uma baleia medindo 76 pés e 6 polegadas,
exatamente, será consignada como medindo 77 pés.
10. Será proibido fazer uso de uma estação de terra, ou de um navio baleeiro preso a esta, com o fim
de capturar ou tratar "baleias com barbatanas" em zonas ou quaisquer águas durante mais de seis meses
por período de doze meses, compreendendo-se que o dito período de seis meses deverá ser seguido.
11. Será proibido fazer uso de uma usina flutuante que tenha servido durante uma estação em águas
situadas ao sul de 40º de latitude sul, com o fim de tratar "baleias com barbatanas" (baleines à fanons) em
qualquer outra zona e com o mesmo fim, antes de decorrido um período de um ano a partir do fim dessa
estação.
12. a) Todas as baleias capturadas deverão ser entregues à usina flutuante ou à estação de terra,
e todas as partes dessas baleias deverão ser tratadas por ebulição ou outro qualquer processo,
com exceção dos órgãos internos, as barbatanas e nadadeiras de todas as baleias, a carne dos
cachalotes e das partes das baleias destinadas ao consumo humano e alimento dos animais;
b) o tratamento completo dos cadáveres de "Dauhval" e de baleias utilizadas como defesa
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não será exigido nos casos em que a carne ou os ossos dessas baleias estejam em mau estado.
13. A captura de baleias destinadas a serem entregues a uma usina flutuante será regulamentada ou
limitada pelo capitão, ou pela pessoa encarregada da direção da usina flutuante, de tal modo que nenhum
cadáver de baleia (exceto quando se tratar de uma baleia utilizada como defesa) não fique na água por
mais de trinta e três horas a contar do momento em que a baleia foi morta até o momento em que for içada
ao tombadilho da usina flutuante para ser tratada. Todos os navios baleeiros destinados à captura de
baleias, deverão informar, pelo rádio, à usina flutuante, da hora na qual uma baleia for capturada.
14. Os artilheiros e as equipagens das usinas flutuantes, das estações de terra e dos navios
baleeiros, deverão ser engajados em condições que façam depender sua remuneração, em larga escala, de
fatores tais como a espécie, o tamanho, o rendimento das baleias capturadas, e não apenas o seu número.
Nenhum prêmio ou qualquer remuneração serão pagos aos artilheiros ou às equipagens de navios
baleeiros, pela captura de baleias que tenham leite ou pela de baleias que estejam amamentando.
15. Serão transmitidas à Comissão cópias de todas as leis e regulamentos oficiais relativos às baleias
e à pesca da baleia, assim como as modificações feitas a essas leis e regulamentos.
16. Todas as usinas flutuantes e estações de terra transmitirão, conforme as disposições do Artigo VII
da Convenção, dados estatísticos indicando: a) o número de baleias de cada espécie capturadas, assim
como o número das baleias perdidas e o número de baleias tratadas por cada usina flutuante ou por cada
estação de terra, e b) as quantidades totais de óleo de cada qualidade, e as de pólvora, de óleos, de
esterco (guano) e outros subprodutos extraídos das baleias, assim como por cada baleia tratada na usina
flutuante ou na estação de terra, indicações relativas à c) data da captura, à latitude e à longitude
aproximadas do lugar dessa captura, à espécie e sexo da baleia, seu comprimento, se ela traz feto, o
comprimento desse e seu sexo, se puder ser determinado. Os dados apontados acima em a) e c) serão
verificados no momento do controle, e todas as informações a respeito dos lugares de reprodução e das
vias de migração de baleias serão igualmente objeto de uma notificação à Comissão. Ao transmitir essas
informações, deverá ser especificado: a) o número e a tonelagem bruta de cada usina flutuante; b) o
número e a tonelagem bruta global de navios baleeiros; c) uma lista das estações de terra em serviço
durante o período em questão.
17. Não obstante a definição da expressão "estação de terra" dada no Artigo II da Convenção, uma
usina flutuante que estiver sob a jurisdição de um Governo contratante, e cujos movimentos ultrapassem as
águas territoriais desse Governo, ficará sujeita aos regulamentos que governam o funcionamento das
estações de terra nas seguintes zonas: a) nas costas de Madagascar e suas dependências, e nas costas
ocidentais da África francesa; b) nas costas ocidentais da Austrália, na zona conhecida sob o nome de Baía
de Requim e, em direção norte até o Cabo Noroeste, e compreendendo a Baía Exmouth e o "King George
Sound", inclusive o Porto de Albany; e na costa oriental da Austrália, na "Twofold Bay" e a Baía Jervis.
18. As expressões abaixo têm, respectivamente, o sentido enunciado:
por "baleias com barbatanas" (baleen whale), entende-se toda baleia que não seja a baleia dentícete;
por "baleia-azul" (blue whale) entende-se toda baleia conhecida sob o nome de "blue whale", de
"rorqual azul", de "rorqual de Sibbald", ou de "sulphur bottom";
por "rorqual comum" (fin wrale), entende-se toda baleia conhecida sob o nome de "common finback",
de "common rorqual", de "finback", de "finner", de "fin whale", de "herring whale" de "razorback" ou de "true
fin whale";
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por "rorqual de Rudolf" (sei whale), entende-se toda baleia conhecida sob o nome de Balaenoptera
borealis, de "sei whale", de "Rudolphi's rorqual", de "pollack whale", ou de "coalfish whale", inclusive a baleia
conhecida sob o nome de baleia de Bryde, Balaenoptera brydei;
por "baleia-cinzenta" (gray whale) entende-se toda baleia conhecida so nome de "gray whale", de
"Califórnia gray", de "devilfish", de "hard head", de "mussel digger", de "gray back", de "rip sack";
por "megáptero jubarte" ou "baleia corcova" (humpback whale), entende-se toda baleia conhecida sob
o nome de "bunch", de "humpback", de "humpback whale" de "humplacked whale", de "hump whale" ou de
"hunchbakel whale";
por "baleia franca" (right whale), entende-se toda baleia conhecida sob o nome de "Atlantic right
whale" de "Arctic right whale", baleia de Discaye, de "bowhead", de "great polar whale", de "Greenland right
whale", de "baleia da Groenlândia", de "Nordkaper", de "North Atlantic right whale", do "North Cape whale",
de "Pacific right whale", de "baleia franca anã", de "Southern Pigmy right whale" ou de "Southern right
whale";
por "cachalote" (sperm whale), entende-se toda baleia conhecida sob o nome de "sperm whale", de
"spermacet whale", de "cachalote" ou de "pot whale";
por "dauhval", entende-se toda baleia morta não reivindicada e que seja encontrada boiando.
PARECERES
PARECER Nº 358, DE 1973
da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40 de 1973, (nº 1.298-B,
de 1973, na origem), que "fixa os valores de vencimento dos Cargos do Grupo-Artesanato, e dá outras
providências".
Relator: Sr. Benjamim Farah
De iniciativa do Senhor Presidente da República, a presente proposição dando continuidade à
implantação da nova sistemática na classificação dos cargos, trata do Grupo Ocupacional Artesanato,
previsto no inciso VII – art. 3º da Lei nº 5.645/70.
2. Elucidativo trecho da Exposição de Motivos do Diretor Geral do DASP ressalta o mérito do Projeto,
verbis:
"3. No ensejo, merece especial referência a contribuição oferecida pelos Ministérios Militares, calcada
nas peculiaridades identificadas nos trabalhos de levantamento e análise das tarefas, e, principalmente, na
experiência vivida nos respectivos parques industriais e setores de manutenção, onde se encontram os
maiores contingentes de artífices do serviço público, sendo, também, de destacar-se a efetiva participação
do Departamento de Imprensa Nacional, no fornecimento de valiosos subsídios em relação à área de artes
gráficas.
4. Ainda em decorrência da análise das referidas atividades técnico-profissionais, em função de
fatores pré-estabelecidos, e após promover-se a compatibilização dos trabalhos e sugestões apresentadas
pelos órgãos de pessoal, verificou-se que no Grupo em exame, talvez mais do que em qualquer outro,
delineiam-se, nitidamente, os graus de supervisão, coordenação, orientação, controle e avaliação da
produção de unidades e subunidades, do mesmo passo que se caracterizam, com precisão, os níveis de
execução especializada e qualificada, circunstância que exigiu o escalonamento hierárquico de cada
Categoria Funcional em 4 (quatro) classes: Mestre, Contramestre, Artífice Especializado e Artífice.
5. Doutra parte, demonstrou-se imprescindível a previsão de uma Categoria, que se
denominou Auxiliar de Artífice, que absorva a mão-de-obra destinada à execução de
tarefas mais elementares, principalmente nos casos em que não haja formação especializada fora
do órgão, com o que se evitará, inclusive, o encarecimento do custo da produção que
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decorreria, necessariamente, do deslocamento de funcionários mais qualificados e experientes, integrantes
das demais Categorias, para desempenho de atribuições meramente auxiliares. A criação dessa Categoria,
em nível auxiliar, apresenta, ainda, o mérito de permitir que o iniciante possa exercitar atividades inscritas
em áreas de especialidades diversas, dando-se-lhe oportunidades de escolha de acordo com seus
pendores vocacionais."
3. Mais uma vez, fixa-se concretamente o padrão de retribuição para os diversos níveis de
vencimento, expungindo-se do mesmo gratificações outras, exceção feita ao adicional por tempo de serviço
que, por sua própria natureza, incorpora-se ao vencimento-base.
4. Pretende-se, assim incentivar a criação, dentro dos próprios quadros da Administração Federal, de
um corpo de profissionais, especializado na atividade artesanal e, por tal motivo, visou a proposição ensejar
um recrutamento atento ao servidor jovem, inegavelmente com maior potencialidade ao serviço dessa
natureza, tanto assim é que o art. 4º limitou em 40 anos de idade, o máximo permitido para o ingresso
nessa Categoria Funcional.
5. É o esforço governamental no aprimoramento dos seus serviços de natureza técnico-industrial.
6. Atento à situação presente, cuidou o projeto de garantir, nas suas funções, os atuais artífices, sob
o regime trabalhista, permitindo, outrossim, a transformação de seus empregos, em cargos obedecidos os
critérios fixados pelo Poder Executivo.
7. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1973. – Amaral Peixoto, Presidente – Benjamim Farah, Relator –
Tarso Dutra – Celso Ramos – Jessé Freire – Magalhães Pinto – Heitor Dias.
PARECER Nº 359, DE 1973
da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1973.
Relator: Sr. Lenoir Vargas
O projeto em exame decorre de Mensagem presidencial, acompanhada de Exposição de Motivos do
Diretor Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, objetivando a fixação de valores de
vencimento dos cargos do Grupo Ocupacional Artesanato, cuja estruturação encontra-se prevista na Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970.
2. Prende-se a medida ao programa elaborado pelo Governo Federal, de classificação de cargos do
pessoal civil, atendendo a aproximadamente, 66.400 cargos.
3. Fixando os vencimentos dos cinco níveis previstos bem acima dos valores atuais, a proposição
visa a profissionalização real do servidor público, assim como a simplificação da forma retributiva,
consoante esclarece a Exposição de Motivos:
"A exemplo do que se tem estabelecido para outros Grupos, serão também absorvidas pelos valores
de vencimento acima indicados as gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva e de serviço extraordinário a este vinculado, bem como as diárias de Brasília e respectivas
absorções, percebidas pelos ocupantes dos cargos transpostos para o Grupo-Artesanato e as despesas
decorrentes de sua implantação deverão ser atendidas pelos recursos a esse fim destinados.
Com a estruturação do Grupo de que se trata, vence-se mais uma das
importantes
etapas
no
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pectivas para a Administração atrair a seus quadros mão-de-obra técnico-profissional qualificada, que se
constitui em suporte operacional indispensável no processo de desenvolvimento tecnológico e industrial do
Serviço Público."
4. Seguindo a orientação adotada na estruturação de outros Grupos Ocupacionais, o art. 3º veda toda
e qualquer contratação de serviços ou remuneração de colaboradores eventuais, para a execução de
atividades compreendidas no Grupo-Artesanato, como também prevê a extinção dos empregos existentes,
quando vagarem.
5. O estabelecimento de idade máxima para o ingresso na categoria funcional é inovação salutar,
tendo em vista a natureza do serviço.
6.Estimado o período provável de implantação do Plano no decorrer do ano em curso e do próximo,
as cifras previstas a serem dispendidas perfazem os totais de Cr$ 205.400.000,00 (duzentos e cinco
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) e Cr$ 351.100.000,00 (trezentos e cinqüenta e um milhões e cem mil
cruzeiros), respectivamente. Tais despesas, todavia, serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios
de cada órgão, obedecendo ao requisito expresso no art. 8º, III, da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e à regra geral contida no art. 12 da mesma Lei.
7. Dessa forma, o Poder Público se dispõe a resolver, de maneira justa e racional, a situação de
milhares de servidores que compõem a base sobre a qual se sustenta o Serviço Público.
Ante o exposto, nada havendo que se possa opor ao Projeto quanto aos seus aspectos financeiros,
somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Lenoir Vargas, Relator –
Virgílio Távora – Jessé Freire – Fausto Castelo-Branco – Geraldo Mesquita – Ruy Carneiro – Dinarte Mariz
– Lourival Baptista – Saldanha Derzi – Wilson Gonçalves.
PARECER Nº 360, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972, que
dispensa os empregados inscritos em curso do MOBRAL da obrigatoriedade de trabalhar fora do limite
normal de sua jornada e determina outras providências.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O Projeto sob exame foi apresentado pelo Senador José Lindoso e tem por objetivo dispensar os
empregados inscritos em curso do MOBRAL de trabalhar fora do limite normal de sua jornada de trabalho. A
matéria já foi exaustivamente apreciada nesta Comissão pelos brilhantes Pareceres nos 288 e 541, ambos
de 1972, de autoria do Senador Arnon de Mello.
Escusamo-nos, por isso, de repetir fatos que são do pleno conhecimento da Comissão e passamos a
analisar a emenda do Senador Nelson Carneiro, que determinou o retorno da proposição a esta Comissão.
Propõe a emenda em tela seja modificado o art. 3º do Projeto, com a redação aprovada em 1º turno,
que estabelece a obrigatoriedade do empregado analfabeto se inscrever em curso de alfabetização. A
emenda está assim redigida:
"Art. 3º – O empregado analfabeto que se inscrever em curso de alfabetização, recebera deste,
comprovante da referida inscrição em duas vias."
Ao justificar a alteração proposta, seu eminente autor acentua que o art. 176,
§ 3º, II, da Constituição, delimita a idade em que o ensino primário é obriga-
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tório. Afirma, ainda, que o texto atual do projeto, se mantido, violentaria aquele preceito.
Conclui, finalmente, realçando não estabelecer o Projeto sanções que respaldem a compulsoriedade
da inscrição por ele determinada. Assim, a inclusão daquele preceito seria pouco recomendável ou ineficaz.
Nada vemos, sob o aspecto jurídico-constitucional, que possa obstaculizar a aprovação da emenda
em tela, a qual, a nosso ver, atenderá, também, aos objetivos do Projeto.
Sala das Comissões, em 11 de abril de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – Carlos
Lindenberg, Relator – Mattos Leão – Heitor Dias – José Sarney – José Augusto – José Lindoso – Gustavo
Capanema – Wilson Gonçalves – Helvídio Nunes – Franco Montoro.
PARECER Nº 361, DE 1973
da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972.
Relator: Sr. Heitor Dias
O Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972, ao ser incluído na Ordem do Dia, para discussão em
segundo turno, recebeu emenda (em Plenário), de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, alterando o
art. 3º A emenda propõe a seguinte modificação: – onde se diz: "o empregado analfabeto é obrigado a se
inscrever em curso de alfabetização, devendo este fornecer-lhe comprovante da referida inscrição em duas
vias", diga-se: "o empregado analfabeto que se inscrever em curso de alfabetização, receberá deste,
comprovante da referida inscrição em duas vias".
A emenda torna mais claro o texto e corrige ponto controverso, de ordem constitucional, fruto da
nítida percepção jurídica do Autor.
No que nos compete examinar, entretanto, nada há que possa ser oposto à emenda, uma vez que a
mesma mantém o objetivo do art. 3º do Projeto, já anteriormente estudado por esta Comissão.
Chamamos, no entanto, a atenção dos ilustres membros da Comissão de Redação para dois tópicos
da "Redação do vencido para o 2º turno regimental", constantes do arts. 4º e 5º Primeiro, onde se lê: "o
responsável pelo MOBRAL" (arts. 4º e 5º), o aconselhável seria: "o responsável pelo curso do MOBRAL".
Segundo, no art. 5º, onde se lê: "ao constatar", a expressão conveniente, a nosso ver, seria – "ao verificar",
já que a constatação da infração, como dispõe o art. 6º, é da competência da autoridade fiscalizadora do
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Disciplinada a matéria, à luz dos preceitos jurídico-constitucionais, opinamos pela aprovação da
Emenda nº 1, de Plenário.
Sala das Comissões, em 10 de maio de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Heitor Dias, Relator –
Accioly Filho – Renato Franco.
PARECER Nº 362, DE 1973
da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972.
Relator: Sr. Tarso Dutra
A emenda de autoria do Senador Nelson Carneiro reveste mais aspectos jurídicos, talvez
endereçados a remover óbice de inconstitucionalidade existente na redação do vencido em primeira
discussão e aprovação do Projeto. Seu texto não oferece a exame qualquer argumento de sentido
educacional ou cultural. Nem matéria relacionada com a técnica legislativa.
Os pareceres das Comissões que antes se pronunciaram, lhe foram favoráveis. A de Legislação
Social formulou, ao final, observações a serem consideradas, com proveito, na redação final da proposição.
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Para que a justa e oportuna iniciativa do Senador José Lindoso não mais retarde a encontrar o termo
favorável que está a merecer, a Comissão de Educação e Cultura também se expressa no sentido da
aprovação da emenda Nelson Carneiro.
Sala das Comissões, em 14 de agosto de 1973. – Gustavo Capanema, Presidente – Tarso Dutra,
Relator – Helvídio Nunes – José Sarney.
PARECER Nº 363, DE 1973
da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 39/73 – Projeto de Lei nº
1.286-B, na origem –, que "fixa os valores de vencimento dos cargos do Grupo Pesquisa Científica e
tecnológica, e dá outras providências".
PARECER Nº 363, DE 1973
(Da Comissão de Serviço Público Civil)
Relator: Sr. Tarso Dutra
De iniciativa do Poder Executivo, o presente Projeto fixa os valores dos vencimentos do Grupo
Pesquisa Científica e Tecnológica, dando continuidade à gradativa implantação do novo plano de
classificação de cargos, tratado na Lei nº 5.645/70, e, com isso, deixando clara a preocupação
governamental em dotar a Nação de um corpo de pessoas altamente capacitadas, para constituir a
vanguarda intelectual que todo país desenvolvimentista necessita possuir, para consolidar tal aspiração.
2. A Exposição de Motivos do Diretor Geral do DASP, que embasa o Projeto,esclarece a validade do
objetivo visado, verbis:
"4. A análise das atividades de pesquisa, nos diversos campos em que se comporta a investigação
científica e tecnológica, fundamental ou aplicada, de desenvolvimento experimental e transferência de
tecnologia, permitiu escalonar os cargos de Pesquisador em 5 (cinco) níveis hierárquicos, distribuindo-se
pelas Categorias Funcionais de "Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza", "Pesquisador em
Ciências da Saúde", "Pesquisador em Ciências Sociais e Humanas" e "Pesquisador em Tecnologia e
Ciências Agrícolas".
5. Estabelece, ainda, o Projeto normas disciplinadoras do processo seletivo para a transposição dos
atuais ocupantes de cargos que envolvam atividades de pesquisa com as características acima indicadas,
bem como disposições reguladoras da progressão funcional e do ingresso, processos em que se ressalta a
participação, sempre efetiva, do Conselho Nacional de Pesquisas, órgão incumbido de promover e
coordenar, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o programa geral de
execução do "Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico".
6. Por essa razão mesma, preocupou-se este Departamento, antes de ultimar a montagem do
referido Projeto, em submetê-lo à apreciação de representantes daquele Ministério e do próprio Presidente
do Conselho Nacional de Pesquisas, os quais, inclusive, ofereceram valiosos subsídios para a elaboração
das especificações de classes do Grupo".
3. A proposição, fixando vencimentos em termos absolutos, faz cessar as absorções, vantagens e
demais acessórios da retribuição, exceção feita ao salário-família e à gratificação adicional por tempo de
serviço.
4. Meritória, ainda, é a disposição normativa do Projeto que só permite seja feito
o ingresso nas classes das diversas categorias funcionais do Grupo, por meio de
concurso
público
de
provas,
ou
de
provas
e
títulos
e,
assim
mesmo,
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somente dentre os que demonstrarem ser portadores de instrução em nível superior.
5. O nosso parecer é, pelos fundamentos expostos, pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 7 de agosto de 1973. – Amaral Peixoto, Presidente – Tarso Dutra, Relator –
Magalhães Pinto – Celso Ramos – Jessé Freire – Benjamim Farah – Heitor Dias.
PARECER Nº 364, DE 1973
da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara, nº 39, de 1973 (nº 1.286-B, de 1973.)
Relato: Sr. Ruy Carneiro
Com Mensagem do Senhor Presidente da República é encaminhado à deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do disposto no art. 51 da Constituição, o Projeto de Lei que fixa os valores de
vencimentos dos cargos do Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica, e dá outras providências.
A proposição se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Diretor Geral do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil.
Com essa medida o Governo dá prosseguimento à implantação gradativa do novo plano de
classificação de cargos, objeto da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que estabeleceu as diretrizes
para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais.
Justificando a iniciativa, diz a Exposição de Motivos do Diretor Geral do DASP:
"Na formulação de sua estratégia, o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), ao emprestar
especial destaque à implementação da Política Científica e Tecnológica, enfatiza, entre outros objetivos, a
necessidade de "...ordenar e acelerar a atuação do Governo, mediante:...........................................................
...................................................................................................................................................................
– Revigoramento da carreira de pesquisador, nas principais instituições de pesquisa do Governo
Federal (administração direta e autarquias), de modo que permita condições de trabalho adequadas,
principalmente em tempo integral com regime de remuneração satisfatória e com perspectivas de ascensão
funcional. Comissão integrada pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, DASP e CNPq irá
propor as bases dessa reformulação".
2. Em cumprimento a essa diretriz, que já se inscrevera nas "Metas e Bases para a Ação do
Governo", constitui-se grupo de trabalho integrado de ilustres representantes do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral, do Conselho Nacional de Pesquisas e de técnicos deste Departamento que depois
de identificar e equacionar o problema, logrou oferecer, ainda em 1971, esquema básico para a
concretização do objetivo colimado.
3. Partindo desses estudos, cuidou este Departamento de promover a sua compatibilização com os
princípios em que se alicerça a política do Governo, na área de Administração de Pessoal, com vistas à
elaboração do plano de classificação dos cargos de pesquisador existentes nos Ministérios e Autarquias,
mediante a estruturação do Grupo II – Pesquisa Científica e Tecnológica a que se refere o art. 2º da Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970."
O Projeto, em razão da análise das atividades de pesquisas nos diversos campos, escalona os
cargos de Pesquisador em 5 (cinco) níveis hierárquicos e estabelece as normas que disciplinam o processo
seletivo para a transposição dos atuais ocupantes dos cargos cuja atividade seja a pesquisa, bem assim as
disposições que regem o ingresso e a progressão funcional.
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A implantação do Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica alcançará cerca de 1.226 cargos, dentro
de um período estimado em 19 meses.
A despesa prevista, mediante projeções e estimativas, é de:
1973

1974

Cr$

Cr$

Administração direta .................................................................................

7.000.000

12.000.000

Autarquias deficitárias ..............................................................................

5.700.000

9.800.000

Autarquias superavitárias .........................................................................

78.800

–

Na Câmara dos Deputados, o Projeto obteve aprovação, após tramitar pelas Comissões de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Finanças.
Quanto ao aspecto financeiro, diz o art. 6º do Projeto que "as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários do órgão ou entidade, completados, quando
necessários, por outras fontes, inclusive o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT)".
Em face das razões apresentadas, nosso Parecer é pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Ruy Carneiro, Relator –
Virgílio Távora – Fausto Castelo-Branco – Geraldo Mesquita – Jessé Freire – Lourival Baptista – Dinarte
Mariz – Lenoir Vargas – Saldanha Derzi – Wilson Gonçalves.
PARECER Nº 365, DE 1973
da Comissão de Economia sobre, a Mensagem nº 166, de 1973 (nº 242/73, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, Exposição de Motivos do Senhor
Ministro da Fazenda para que seja levantada a proibição contida na Resolução nº 58, de 1968, do Senado
Federal, a fim de que a Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, possa contratar, com a
Caixa Econômica do Estado de São Paulo, operação de crédito no valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros), destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade e doadas ao Governo
da União para que seja implantado o "campus" da Universidade Federal de São Carlos.
Relator: Sr. Renato Franco
Com a Mensagem nº 166, de 1973 (nº 242/73, na origem), nos termos do art. 42, inciso VI, da
Constituição, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a proposta do
Senhor Ministro da Fazenda (EM nº 292/73), no sentido de que seja levantada a proibição contida na
Resolução nº 58, de 1968, do Senado Federal para que a "Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de
São Paulo, possa contratar, com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, operação de crédito no valor
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela
Municipalidade e doadas ao Governo da União para que seja implantado o campus da Universidade Federal
de São Carlos".
2. A Exposição de Motivos (EM nº 292/73) do Senhor Ministro da Fazenda acima referida, ao analisar
a solicitação em exame, diz:
"Ao justificar o seu pedido, esclarece a Prefeitura que decidiu, em 1968, desapropriar uma gleba,
inclusive com as benfeitorias encontradas – edificações em geral, açudes, plantações de eucaliptos, lavoura
de café, árvores frutíferas etc. –, declarando-a de utilidade pública, a fim de ali instalar-se a Universidade
Federal daquele Município.
O preço de Cr$ 1.278.810,00, que os peritos estimaram na época para a desapropriação, a par de
razoável, compatibilizava-se com as possibilidades financeiras municipais.
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Essa avaliação, no entanto, foi contestada pelos expropriados, que recorreram ao Egrégio Tribunal de
Alçada Civil do Estado de São Paulo, já em segunda instância, tendo aquela Corte acrescido o valor
principal para Cr$ 2.138.252,40, condenando ainda a Prefeitura a arcar com o pagamento da correção
monetária, juros e honorários advocatícios, o que correspondia a Cr$ 4.139.659,16 em 2 de maio de 1973,
montando atualmente em torno de Cr$ 5.000.000,00."
3. De acordo com dados do Banco Central, a dívida fundada da Municipalidade, representada por
empréstimos, é a seguinte:
Cr$ 131.113,65
Em 29-10-68

Cr$ 81.103,23
Em 30-4-73

4. "Conforme se pode depreender desses números – prossegue o mesmo documento – "a Prefeitura
em questão vem reduzindo gradativamente o seu endividamento, fato que demonstra eficiência em sua
programação financeira, em face da utilização de recursos orçamentários próprios para realizar
investimentos específicos".
5. Ao examinar o assunto, em sessão de 25 de julho de 1973, o Conselho Monetário Nacional
recomendou a adoção de providências visando ao levantamento da proibição estabelecida pela Resolução
nº 58, de 23 de outubro de 1968, revigorada pela de nº 79, de 21 de outubro de 1970, e prorrogada pela de
nº 52, de 3 de novembro de 1972, do Senado Federal.
6. O inciso VI, do art. 42, da Constituição Federal dispõe:
"Compete privativamente ao Senado Federal:
VI – fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais para o
montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo mínimo
e máximo, taxas de juros e demais condições nas obrigações por eles limitados, e proibir ou limitar
temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades."
7. A Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de nos 79, de 1970, e 52, de 1972, que proibiu, pelo
prazo de dois anos, "a emissão e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza, dos Estados e
Municípios", prevê, nos §§ 1º e 2º do art. 1º, o levantamento temporário da referida proibição "quando se
tratar de títulos especificamente vinculados a financiamento de obras ou serviços reprodutivos, no limite em
que o respectivo encargo de juros e amortizações possa ser atendido pela venda dos referidos serviços e
obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese,
cabal e minuciosa fundamentação". De qualquer forma, deve ser seguida a seguinte tramitação:
a) apresentada fundamentação técnica cabal ao Conselho Monetário Nacional;
b) aprovado o pedido, será encaminhado à apreciação do Senhor Presidente da República, por
intermédio do Senhor Ministro da Fazenda;
c) o Senhor Presidente da República o submete à deliberação do Senado Federal.
8. Embora a operação de crédito não se destine especificamente a fins reprodutivos, o empréstimo
pretendido visa ao atendimento do interesse público, reunindo características de inconteste importância
sócio-econômica para a região e para o País.
9. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais e constitucionais que
tratam do assunto, nada havendo, no âmbito desta Comissão, que possa ser oposto à solicitação constante
da Mensagem do Senhor Presidente da República, opinamos rio sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 1973
Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São Paulo, aumente o limite de endividamento público,
mediante operação de crédito, destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade.
Art. 1º – É suspensa a proibição do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de n os 79,
de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos,
São Paulo, aumente em Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), o limite de endividamento público,
mediante operação de financiamento com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinada ao
pagamento de terras desapropriadas pela municipalidade e doadas ao Governo da União, para que seja
implantado o campus da Universidade Federal de São Carlos.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1973, – Magalhães Pinto, Presidente – Renato Franco, Relator
– Arnon de Mello – Jessé Freire – Luiz Cavalcante – Helvídio Nunes.
PARECER Nº 366, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 42, de 1973, da Comissão
de Economia, que "suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de
1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São Paulo, aumente o limite de endividamento
público, mediante operação de crédito, destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela
Municipalidade".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Pela Mensagem nº 166, de 1973 (nº 242/73 – na origem), o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal na forma do art. 42, inciso VI, da Constituição, a proposta do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de que seja levantada a proibição contida na Resolução nº 58,
de 1968, do Senado Federal, para permitir que "a Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo,
possa contratar, com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, operação de crédito no valor de Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela
Municipalidade e doadas ao Governo da União para que seja implantado o "campus" da Universidade
Federal de São Carlos".
2. A Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Fazenda ao encaminhar o pleito da Prefeitura
Municipal de São Carlos, ao Senhor Presidente da República, estabelece as seguintes condições da
operação:
"A – Valor: Cr$ 5.000.000,00
B – Prazo de pagamento: 10 anos
C – Encargos:
1) juros: 12% a.a.;
2) correção monetária: idêntica a das ORTN com correção trimestral;
D – Prestação mensal inicial: Cr$ 64.561,93
E – Garantia: quotas-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias."
3. A Resolução nº 58, de 1968, em seu art. 1º, dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de
qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada,
bem como o processo a ser adotado, qual seja, o de submeter ao Conselho Monetário Nacional o pe-
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dido, acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovada, será a matéria encaminhada
ao Senhor Presidente da República, por intermédio do Ministro da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida
ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968.
4. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de estudar o assunto detalhadamente e
considerando terem sido atendidas todas as determinações legais pertinentes à espécie, concluiu por
apresentar projeto de resolução, aprovando o pedido.
5. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito do exame desta Comissão, que possa ser oposto ao
presente Projeto de Resolução, visto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode ter
tramitação normal.
Sala das Comissões, em 15 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – Nelson Carneiro – Wilson Gonçalves – Carlos Lindenberg – José Lindoso – Accioly Filho - Heitor
Dias – Italívio Coelho – Gustavo Capanema – José Augusto.
RELATÓRIO Nº 1, DE 1973
da Comissão do Distrito Federal, incumbida de apreciar o veto presidencial ao Projeto de Lei do
Senado nº 39, de 1973-DF (Mensagem nº 235, de 1973, na origem), que "dispõe sobre a remuneração dos
bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.
Relator: Sr. Heitor Dias
Nos termos do § 1º, do art. 59, da Constituição, o Senhor Presidente da República decidiu vetar,
parcialmente, o Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1973-DF, que dispõe sobre a remuneração dos
bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.
Diz o art. 59, § 7º, da Carta Constitucional que, "no caso do item V, do art. 42 o Projeto de Lei será
submetido apenas ao Senado Federal, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 3º", do mesmo artigo.
O art. 42, V, estabelece a competência privativa do Senado Federal de legislar para o Distrito Federal,
segundo o disposto no § 1º, do art. 17, e nele exercer a fiscalização financeira e orçamentária com o auxílio
do respectivo Tribunal de Contas. O § 1º do art. 17 está assim redigido: "Caberá ao Senado Federal discutir
e votar Projetos de Lei sobre matéria tributária e orçamentária. serviços públicos e pessoal da administração
do Distrito Federal."
Verifica-se, por conseguinte, a competência privativa do Senado Federal, para apreciar o veto
presidencial em exame, cujo relatório cabe a esta Comissão, na forma dos arts. 105, II, e 417, I, do
Regimento Interno.
O PROJETO: ORIGEM E FUNDAMENTOS
O Projeto de Lei, sobre o qual incidiu veto parcial, é oriundo do Poder Executivo. Foi encaminhado
com Mensagem nº 92, de 1973, na Presidência da República (nº 70, de 1973, no Senado), baseado no art.
51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição.
Acompanhou a proposição, exposição de motivos do Governador Hélio Prates da Silveira, com a
seguinte redação:
"Ao ser organizado o Corpo de Bombeiros do atual Distrito Federal, através do Decreto-lei nº 9, de
25 de junho de 1966, os militares que o integraram ficaram regidos pelo "Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares", instituído, então, pela Lei nº 4.328, de 30 de abril de 1964, por força, inicialmente
do Decreto-lei nº 315, de 13 de março de 1967 e, posteriormente, do Decreto-lei nº 792, de 27 de agosto de
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1969, a exemplo do que acontecia com aquela Corporação, ao tempo do então Distrito Federal, atual
Estado da Guanabara, até que lei especial viesse dispor a respeito.
A complexidade da legislação que rege os militares das Forças Armadas e a peculiaridade do Corpo
de Bombeiros, porém, estão a exigir um instrumento mais consentâneo e atualizado que disponha sobre os
vencimentos, indenizações, proventos e outras vantagens de seu pessoal.
Nessas condições, foi criado um Grupo de Trabalho para elaboração de um Anteprojeto de Lei
objetivando aquele fim, do que resultou a minuta anexa, devidamente apreciada e modificada pela
Inspetoria-Geral das Políticias Militares, do Ministério do Exército, de acordo com as disposições legais em
vigor (Decreto nº 66.862, de 8 de julho de 1970.)
Ante o exposto, venho, pelo presente, submeter à elevada consideração de Vossa Excelência a
inclusa minuta de Anteprojeto de Lei, que "institui os vencimentos dos bombeiros militares do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, dispõe sobre indenizações, proventos, outros direitos e dá outras
providências."
O VETO: SUAS RAZÕES
O Projeto de Lei, submetido às Comissões Técnicas do Senado, mereceu aprovação, com emendas.
O Plenário manteve o texto das Comissões, subindo, assim, o Projeto à sanção.
No prazo constitucional, o Presidente sancionou, com veto parcial, a proposição, encaminhando ao
Senado a Mensagem nº 164/73-DF, (nº 235/73, na origem), em que transmite as suas razões, verbis:
"O Projeto de Lei do Senado que dispõe sobre a remuneração dos bombeiros-militares do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, cujos autógrafos me foram encaminhados para sanção, consagra, no art. 128
e respectivos parágrafos, numerosas disposições que criam situações jurídicas especiais para os membros
dessa Corporação e que não encontram correspondência nas Leis que regem nossas Forças Armadas.
Como o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal constitui, nos termos do art. 13, § 4º, da
Constituição, força auxiliar e reserva do Exército, convém que, em pontos de relevância, se mantenha
simetria entre as normas jurídicas aplicáveis a essas instituições militares.
A matéria disciplinada, especialmente nos §§ 1º a 7º, do art. 128 do Projeto, constitui, entretanto,
inovação insólita introduzida no regime jurídico de força auxiliar, sob jurisdição de entidade federal, com a
indesejável conseqüência de estabelecer, para o Exército e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
regras legais de natureza diversa.
Pelos motivos expostos, resolvi vetar o art. 128 do Projeto e seus parágrafos, submetendo as razões
do veto à elevada apreciação dos senhores Membros do Senado Federal.
Uma vez mantido o veto, o Poder Executivo remeterá, incontinenti, à consideração de Vossas
Excelências Projeto de Lei que regule, segundo a orientação que determinou o veto, a matéria a que se
refere o dispositivo vetado."
O DISPOSITIVO VETADO
O art. 128, parágrafos e itens, do Projeto encaminhado à sanção está assim redigido:
"Art. 128 – São considerados dependentes do bombeiro-militar, para todos os efeitos desta lei:
I – esposa, e, em sua falta, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco) anos;
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II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou interditos;
III – filha solteira, desde que não receba remuneração;
IV – filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;
V – mãe viúva, desde que não receba remuneração;
VI – enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições dos itens II, III e IV deste artigo.
§ 1º – Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo a viúva do bombeiro-militar, enquanto
permanecer neste estado, a companheira, se não constituir nova união, e os demais dependentes
mencionados neste artigo, desde que vivam, conforme o caso, sob a responsabilidade da viúva ou da
companheira.
§ 2º – Não terá direito à pensão o cônjuge desquitado, ao qual não tenha sido assegurada a
percepção de alimentos, nem o que voluntariamente tenha abandonado o lar há mais de cinco anos, ou o
que, mesmo por tempo inferior, se encontre nas condições do art. 234 do Código Civil.
§ 3º – Não se adiará a concessão do benefício pela falta de habilitação de outros possíveis
dependentes. Desde que concedido o benefício, qualquer inscrição ou habilitação posterior, que implique
exclusão ou inclusão de dependentes, só produzirá efeitos a partir da data em que se realizar.
§ 4º – No caso de ter sido o bombeiro-militar condenado à prestação de alimentos, haja ou não
desquite, será assegurado à viúva até o valor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinando-se
o restante à companheira ou ao dependente designado.
§ 5º – A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos previstos na lei, quando do reajustamento da
pensão.
§ 6º – A pensão será devida integralmente à companheira, se o bombeiro-militar, for viúvo e sem
filhos capazes de receber o benefício.
§ 7º – Havendo filhos de qualquer condição capazes de receber o benefício, somente a metade da
pensão será atribuída à viúva ou a companheira."
ORIGEM DO DISPOSITIVO
O texto original compreendia o art. 128, itens de I a VI e parágrafo único.
O Senador Nelson Carneiro, na qualidade de Relator do Projeto, na Comissão de Constituição e
Justiça, apresentou as seguintes Emendas, que foram aprovadas:
"1) Redija-se assim o art. 128 e seu nº I:
Art. 128 – São considerados dependentes do bombeiro-militar, para todos os efeitos desta lei:
I – Esposa, e, em sua falta, a companheira, mantida há mais de cinco anos.
2) O parágrafo único do art. 128 passa a § 1º e lhe são aditados os §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, assim
redigidos:
§ 1º – Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo a viúva do bombeiro-militar, enquanto
permanecer neste estado, a companheira, se não constituir nova união, e os demais dependentes
mencionados neste artigo, desde que vivam, conforme o caso, sob a responsabilidade da viúva ou da
companheira.
§ 2º – Não terá direito à pensão o cônjuge desquitado, ao qual não tenha sido assegurada a percepção
de alimentos, nem o que voluntariamente tenha abandonado o lar há mais de cinco anos, ou o que,
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mesmo por tempo inferior, se encontre nas condições do art. 234 do Código Civil.
§ 3º – Não se adiará a concessão de benefício pela falta de habilitação de outros possíveis
dependentes. Desde que concedido o benefício, qualquer inscrição ou habilitação posterior, que implique
exclusão ou inclusão de dependentes, só produzirá efeitos a partir da data em que se realizar.
§ 4º – No caso de ter sido bombeiro-militar condenado à prestação de alimentos, haja ou não
desquite, será assegurado à viúva até o valor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinando-se
o restante à companheira ou ao dependente designado.
§ 5º – A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos previstos na lei, quando do reajustamento da
pensão.
§ 6º – A pensão será devida integralmente à companheira, se o bombeiro-militar for solteiro ou viúvo
e sem filhos capazes de receber o benefício.
§ 7º – Havendo filhos de qualquer condição, capazes de receber o benefício, somente a metade da
pensão será atribuída à viúva ou à companheira."
As Emendas do Senador Nelson Carneiro, portanto, além de modificarem o texto do item I,
suprimiram o parágrafo único e acrescentaram sete parágrafos. As justificativas apresentadas com as duas
Emendas estão assim redigidas:
"1) É a forma que se ajusta ao texto do art. 6º da Mensagem nº 26, de 1973, que deu nova redação
ao item I, do art. 11, da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1966.
2) A Emenda visa uniformizar o pagamento da pensão (seja previdenciária, seja, civil ou militar)
devida aos dependentes do de cujus. Os textos agora sugeridos são a reprodução dos arts. 6º, 8º e 17 (este
com a Emenda nº 75, aprovada com subemenda pela Comissão Especial) da Mensagem nº 26, de 1973,
ora em curso no Congresso Nacional.
Minha resistência pessoal, a de meu Partido, e de tantos ilustres membros da ARENA, à infeliz
iniciativa de reduzir-se a 50% (cinqüenta por cento) os proventos do aposentado da Previdência Social,
quando, geralmente por necessidade, se dedica a outras atividades, com as quais supre os encargos de
sua família, numa hora em que os preços das utilidades não foram contidos, impediu que sugerisse emenda
semelhante ao projeto ora em exame. Que medida tão injusta se generalize por iniciativa de outros, não
desta Comissão de Constituição e Justiça, depositária do encargo de zelar pelos direitos adquiridos e pela
inalterabilidade dos proventos.
Com essas Emendas, que atualizam a concessão da pensão aos dependentes do bombeiro-militar,
meu voto é, pela constitucionalidade e juridicidade da Proposição. Não invado o mérito do Projeto, apenas
ajusto seu texto à nova legislação, que, em boa hora, e corajosamente, afrontou o falso tabu da
ilegitimidade de muitos lares, livrando da miséria tantas mulheres que dedicaram mocidade, vida e destino
aos companheiros desaparecidos. Mas o faço sem prejuízo da esposa, sempre que, com ou sem desquite,
lhe são devidos alimentos. O art. 5º da Lei n.º 4.069, de 11 de junho de 1962, já estendeu à companheira o
direito à pensão deixada pelos funcionários civis, militares e autárquicos. Após encontro com o Senhor
Presidente da República, o eminente Senador Filinto Müller, Presidente do Congresso Nacional e da Aliança
Renovadora Nacional, "fez referência – escreve o Jornal do Brasil, de 5 de maio corrente – ao problema do
amparo às situações familiares constituídas à margem do casamento. Disse que não seria admissível que o
Governo continuasse ignorando o fato social que é do conhecimento de todos e lembrou que, desde 1945,
quando ele era Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, há decisões judiciais beneficiando a situação
da companheira".
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O Projeto em exame é tímido nessa parte, e a outros, que não à companheira, passará a referir-se o
nº VIII, do art. 129. Não pode haver duas morais. Uma, para o contribuinte da Previdência. Outra, para os
servidores civis e militares. As Emendas atendem à realidade social, sem ferir, antes dando prevalência, ao
casamento, enquanto ele existe."
Diante do exposto, julgamos estarem os Senhores Senadores devidamente habilitados a bem
decidir sobre a matéria.
Sala das Comissões, em 15 de agosto de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Heitor Dias,
Relator – Ruy Carneiro – Osires Teixeira – Antônio Fernandes – Eurico Rezende – Saldanha Derzi –
Fernando Corrêa – Dinarte Mariz – Waldemar Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O Expediente lido vai à publicação. Sobre a mesa
comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secretário.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Brasília, 14 de agosto de 1973
Excelentíssimo Senhor
Senador Paulo Torres,
DD. Presidente do Senado Federal.
Apraz-me comunicar a Vossa Excelência que, na qualidade de Presidente do Grupo brasileiro e a
convite do Grupo romeno da União Interplarlamentar, viajarei, nesta data, para Bucarest, onde, entre outros
encargos, serão verificadas as condições de funcionamento da 114ª Reunião do Conselho Interparlamentar,
em abril do próximo ano.
Meu regresso está previsto para o dia 4 de setembro próximo.
Queira aceitar os protestos de consideração e apreço. – Tarso Dutra, Senador-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Com referência ao expediente que acaba de ser lido pelo
Sr. 1º Secretário, esta Presidência, não havendo objeção do Plenário, considera autorizado, pela Casa, a
aceitar o convite do Grupo Romeno da União Interparlamentar o nobre Sr. Senador Tarso Dutra.
Há comunicação a fazer ao Plenário:
A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Pará, o Ofício S/14, de 1973 (nº 874/GG/73,
na origem), solicitando autorização do Senado Federal para que aquele Estado possa contrair empréstimo
externo no valor de US$ 10.000.000,00, junto ao Credit Comercial de France, para complementar o
programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período de 1973/1974.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça, de acordo com
o que dispõe o Regimento da Casa.
Ainda há outra comunicação a fazer à Casa:
Do expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1973 (nº 1.357-B/73, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e Energia créditos especiais, no
valor total de Cr$ 85.449.000,00, para os fins que especifica.
Nos termos do § 1º do art. 142 do Regimento Interno, o referido Projeto deverá receber emendas,
perante a primeira comissão a que for distribuído, pelo prazo de 5 sessões ordinárias.
Esgotado o período do Expediente.
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Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 35, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer nº 280, de 1973), que dispõe sobre suspensão de
execução de textos da Constituição de 1967 e de atos legislativos da Assembléia Legislativa do Paraná.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 35, DE 1973
Dispõe sobre suspensão de execução de textos da Constituição de 1967 e de atos legislativos da
Assembléia Legislativa cio Paraná.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 20 de maio de 1970, nos Autos de Representação nº 808, do Estado do Paraná, a
execução das disposições "atuais" e/ou "venham a contar, até a realização de concurso para provimento
dos respectivos cargos" do § 2º do art. 143 da Constituição de 1967 do Estado do Paraná, e o art. 2º da
Resolução nº 16/67, de 21 de agosto de 1967, o art. 20, e seus parágrafos 1º e 2º, e os arts. 24 e 25 do
Decreto Legislativo nº 537/67, e o art. 2º da Resolução nº 42/67, de 30 de novembro de 1967, todos da
Assembléia Legislativa do mesmo Estado.
Art. 2º – A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que revoga os arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe
sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade e dá outras providências", tendo:
PARECERES, sob nos 163 e 164, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Legislação Social, favorável.
Em discussão o Projeto em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
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Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 316 do
Regimento Interno.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 20, DE 1973
Revoga os arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a
verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São revogados os arts 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que
"dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras providências".
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 3
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos
do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que determina o reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais,
sempre que, no fim do exercício, for verificada a existência de superavit na execução orçamentária do
FUNRURAL, tendo:
PARECER, sob nº 106, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 39, DE 1973
Nos termos do art. 311, alínea "c" do Regimento Interno requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 16, de 1973, constante do item 3 da pauta, a fim de ser feita na Sessão de 23 do
corrente.
Sala da Sessões, 16 de agosto de 1973. – Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (para encaminhar a votação): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, este
Projeto refere-se ao reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais sempre que, no fim
do exercício, for verificada a existência de superavit na execução orçamentária do FUNRURAL.
O Art. 2º do Projeto dispõe expressamente que:
"Caberá à Coordenação dos Serviços Atuariais, do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
elaborar os estudos necessários, indicando qual o percentual de elevação possível no valor dos benefícios
previstos no Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, a ser aprovado por Decreto do Poder
Executivo."
No parecer da Comissão de Justiça, faz-se referência a um aumento de despesa que não teria
cobertura e, por isso, incidiria em proibição de dispositivo constitucional.
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Ora, não se pretende aqui estabelecer um aumento independentemente da existência de recursos;
pelo contrário, condiciona-se essa elevação à existência de recursos e, na justificativa do Projeto,
mencionamos os dados orçamentários do FUNRURAL, que revelam, no último ano, um superavit de 900
milhões de cruzeiros.
Essa aposentadoria anda por volta de 30% a 50% do salário mínimo, que já é uma insignificância.
Não se compreende que um instituto cuja finalidade é precisamente atender às necessidades do
trabalhador rural tenha lucros e os leve para exercícios sucessivos. O que se pede é apenas duas coisas:
primeiro, que havendo superavit, a Comissão Atuarial examine o aumento que pode ser dado; e ela própria
determinaria esse aumento sem exageros, sem excessos, dentro das possibilidades; segundo, determinar
que vai ser aumentada a aposentadoria e não qualquer benefício, porque os recursos do FUNRURAL
podem ser aplicados em muitos outros benefícios além da aposentadoria.
Acabamos de receber hoje uma publicação do Banco Nacional da Habitação que, segundo notícia
dos jornais, gastou um milhão de cruzeiros (um bilhão de cruzeiros antigos), num folheto de propaganda.
Então, neste sentido o que o Projeto pretende é vincular obrigatoriamente este superavit a uma
elevação da aposentadoria.
É evidente que a matéria pode comportar discussão. Há ainda dois ou três argumentos que pretendo
examinar com mais cuidado; e quero trazer à Casa novos subsídios, para discussão mais atenta desta
matéria, da qual se pode discordar quanto ao mérito, mas não podemos julgá-la inconstitucional.
É este o requerimento para o qual peço apoio da Maioria, a fim de possibilitar-se um debate maior da
matéria e uma oportuna apresentação de novos subsídios, que tornarão mais clara a argumentação que
acabo de expender. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como
Líder.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA (como Líder.): – Sr. Presidente, dentro da forma sintética com que damos
nossos pareceres, máxime quando da votação de matéria como esta, dizemos: primeiro, estamos a favor do
adiamento solicitado; segundo, não nos convenceram os argumentos do ilustre representante da Oposição,
quanto ao mérito da questão discutida. Reservamo-nos para, com mais vagar, rebatê-los, quando S. Ex.ª
apresentar a sua argumentação.
Para que não passe em julgado, porém, o que aqui foi dito, apenas leremos, para que conste dos
Anais desta Casa trecho do parecer inquinado por S. Ex.ª de não muito ajustado à realidade:
Ora, a majoração dos benefícios de aposentadoria e pensões, pela sua significação social, não pode
estar sujeita a fatores aleatórios. Tampouco, uma lei de caráter permanente como a proposta do projeto,
não poderia viger intermitentemente, ou seja, na eventualidade de ocorrência de superavits.
Nos termos do § 1º do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, "reputa-se ato jurídico perfeito o já
consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou". Assim, concedida a majoração, esta não
mais poderia ser revogada, pois o beneficiário da Lei estaria com direito adquirido à percepção dos novos
valores, ainda que a instituição não tivesse meios de pagá-los.
Dessa forma, ante à incerteza de que a fonte de custeio indicada seja tão permanente quanto
o benefício majorado, o Projeto incide, inevitavelmente, nas restrições do parágrafo único do
artigo 165 da Constituição. Por outro lado, estabelecendo um reajuste a s er feito de acordo
com
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cia de superavits, incorporem num bis In idem, pois o mesmo princípio já está previsto na Lei que se requer
alterar."
Assim sendo, Sr. Presidente, aguardamos, com prazer, as contra-razões anunciadas pelo ilustre
representante da Oposição, dando, no momento, nosso voto favorável, o voto da Maioria, para que a
matéria tenha a sua discussão e votação adiadas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Se nenhum outro Senador quiser fazer uso da palavra,
vamos passar à votação do requerimento de adiamento da discussão do projeto de lei do Senado nº 16.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a decisão do Plenário, a matéria será incluída na Ordem do Dia de 23 do corrente.
Item 4
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1972 (nº 535-B/67, na Casa de origem), que dá nova redação ao
art. 6º do Decreto-lei nº 710, de 28 de julho de 1969, que altera a legislação de Previdência Social.
Nos termos da alínea b do art. 372 do Regimento Interno, a matéria é declarada prejudicada, em
virtude da aprovação, pelo Congresso Nacional, na Sessão de 30 de maio de 1973, do Projeto de Lei nº 6,
de 1973 (CN), que se transformou na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973, que "altera a legislação de
Previdência Social e dá outras providências.
O Projeto será, assim, definitivamente arquivado.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Porto de São Sebastião, no litoral
norte de São Paulo é considerado o terceiro ancoradouro natural do mundo, pois sua profundidade varia
entre 25 e 30 metros, o que permite a entrada e atracação de navios de até um milhão de toneladas.
Além disso, o canal de São Sebastião não necessita de dragagens constantes, como vem
acontecendo com outros portos que são obrigados a manter permanentemente dispendiosos serviços de
desobstrução e dragagem.
Em virtude dessas condições naturais privilegiadas, realmente excepcionais, a construção
do Porto de São Sebastião, verdadeiro superporto, especializado em petroleir os,
navios contenedores e graneleiros, poderá atender, não apenas aos Estados de Minas Gerais,
Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Sul do País, como também ao Uruguai e Argentina, pois, como
já vem ocorrendo com o transporte de petróleo, os grandes navios graneleiros, de 400 mil
toneladas ou mais – sem acesso possível a outros portos do Continente – poderão aportar
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em São Sebastião e sua carga transportada ou transferida, em navios de menor calado, para nações
vizinhas.
O Paraguai, também, já ligado a São Paulo pela Estrada de Ferro Mogiana, poderá ter aí seu porto
natural de exportação e importação.
A esses fatores, é preciso acrescentar a localização intensiva de grandes indústrias que se vem
verificando no Vale do Paraíba, principalmente em Taubaté e São José dos Campos. Essas indústrias estão
pedindo uma saída natural de exportação em São Sebastião, conforme o parecer do ilustre engenheiro
naval, Contra-Almirante José Celso de Macedo Soares Guimarães, estudioso dos problemas de nossa
marinha mercante.
Pode-se avaliar a importância do empreendimento pelo interesse já demonstrado no exterior, como o
da empresa francesa Regis Financière, que se manifestou disposta a efetuar o financiamento necessário,
da ordem de 200 milhões de dólares.
De outra parte, o ritmo do desenvolvimento brasileiro indica claramente que, em breve, recairemos
nas condições dos grandes e graves congestionamentos anteriores, se não forem tomadas com urgência
medidas efetivas para a construção de outros portos no País.
Quase todos esses fatos estão fixados em documento apresentado e debatido na Câmara Municipal
de São Sebastião por seu Presidente, Vereador Sebastião Ferreira de Sant'Anna, e aprovado pelos demais
Vereadores, em sessão de 27 de junho de 1973; esse documento nos foi enviado.
A iniciativa, por, sua oportunidade, elevação e interesse público, honra aquela Câmara Municipal e
serve ao País.
Ele revela como as Câmaras Municipais, constituídas de representantes do povo, estão atentas aos
problemas das regiões e do País.
Para dar seguimento técnico a essa obra de profunda significação para a economia do País e do
Continente, solicitamos ao Ministério dos Transportes, em cooperação com o Governo de São Paulo, a
realização urgente dos estudos e providências necessários à construção do Porto de São Sebastião.
É a solicitação que fazemos aos Poderes da República e do Estado, para dar atendimento a essa
justa reivindicação dos representantes do povo do Município de São Sebastião. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Não há mais oradores inscritos.
O SR. MILTON TRINDADE: – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Trindade.
O SR. MILTON TRINDADE: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a produção e, principalmente, o
escoamento do minério de ferro das riquíssimas jazidas da Serra dos Carajás, situadas ao Sul do Pará e já
com escoadouro planejado para ser construído no Município de Itaqui, no Maranhão, constituem-se, no
momento, em tema dos mais palpitantes e absorventes para os interesses regionais em confronto. Nas
duas unidades da Federação, em termos altos, o debate em torno do assunto é o mais apaixonante. Além
da sucessão de conferências, entrevistas à imprensa, discursos nas Assembléias Legislativas dos dois
Estados, pronunciados por ilustres homens públicos em defesa de teses encampando seus próprios
interesses, também, nas duas Casas do Congresso Nacional o assunto vem tendo ampla e significativa
repercussão.
Nós, do Pará, temos alertado as autoridades competentes sobre a inconveniência e as repercussões
negativas à nossa economia regional se for levado a termo o escoamento do minério pelo porto
maranhense de Itaqui. Se tal acontecer, estar-se-á pondo em prática uma verdadeira política de
esvaziamento sócio-econômico contra o Pará.
E é em meio a esses acessos, compreensíveis e altos debates que quero fazer inserir
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jornal do meu Estado pelo Professor José Maria de Lima Paes, Diretor do Centro Tecnológico da
Universidade Federal do Pará, através das quais o emimente entrevistado situa com muito equilíbrio e
apoiado em dados técnicos o momentoso problema.
No decurso das entrevistas, em que o Professor Lima Paes defendia a criação na Universidade de
um Curso de Engenharia Naval, ressalta ele, com muita propriedade, que:
"...aos problemas ligados ao desenvolvimento da Amazônia, solução de caráter econômico e social,
deveríamos repudiar a que se pretende adotar no embarque de minério de Carajás, através da construção
de uma via ferroviária, ligando as suas jazidas de ferro a Itaqui, de vez que tal solução se afasta
completamente do aspecto social, por não poder este verdadeiro dreno de nossas riquezas ser utilizado
para interesse público.
Por isto ressaltamos a importância de seu escoamento através do rio Tocantins, apontando as obras
de engenharia que deveriam ser executadas, para torná-lo navegável ao longo de seu curso, de Marabá à
sua foz, com o que seriam criadas as condições de desenvolvimento econômico, vantagem que nenhum
país do mundo nega e sim, muito pelo contrário, é o transporte de minério por água que aconselha e adota
atualmente. Haveria ainda no nosso caso, às margens do Grande Rio, que passaria a ser de uso público, a
fixação de pequenas indústrias de aproveitamento de toda a matéria-prima existente no Vale, inclusive a
industrialização da bauxita, cuja presença já foi constatada no Vale do Xingu e Rio Capim, e até mesmo de
um complexo siderúrgico à beira mar, junto ao ponto de escoamento do minério.
Inegavelmente, por esta razão, tal solução traria o desenvolvimento econômico e social que se
pretende alcançar, na solução não só deste como de todos os demais problemas que como ele, são de
importância vital para a região, principalmente para o Estado do Pará, em cujo território se situam tais
riquezas e do que resultaria sem dúvida a implantação de uma infra-estrutura de ocupação, em que se
buscaria a ocupação dos vazios demográficos, reclamada pelo desenvolvimento integrado da região
amazônica.
Como exemplo típico do que afirmamos, no que se refere ao desenvolvimento trazido pelo rio, com a
construção de represas e comportas, com o fim de torná-lo navegável e atualmente transformado em
moderno canal de grande capacidade, pela introdução de melhoramentos em seu sistema de navegação,
citaremos o vale do Tennessee, ao leste dos Estados Unidos, os quais proporcionaram em conseqüência,
às grandes extensões de terras rurais desmatadas, por ele banhadas, antes já cansadas, pobres e sujeitas
às enchentes, o aparecimento de florescentes indústrias de iniciativa privada, criando mais empregos e
maiores rendas para os habitantes da Região do Vale..."
Em conseqüência já em 1965, segundo estudos realizados pela Administração Vale do Tennessee,
órgão criado pelo governo norte-americano para a administração do canal, mais de 30.000 trabalhadores
estavam empregados em estabelecimentos industriais ligados diretamente ao sistema de canais, atraídos
pelo menos em parte, pelo incremento da navegação que então se originou e a certeza do abastecimento
de água provido pelas nove empresas principais e as numerosas represas tributárias do sistema, número de
emprego, este duplicado pelo aparecimento de usinas-satélites, localizadas, afastadas do mesmo, para
suprir as usinas principais do sistema, ou para fazer uso de seus produtos.
O complexo que então se originou da implantação da indústria, do comércio que em
conseqüência surgiu e das condições favoráveis de trabalho no campo que se desenvolveram,
entrosou-se de tal forma, que para cada novo emprego criado em um, correspondia igual número de
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emprego criado nos demais setores de atividades a ponto de em 1965, pelo menos 120.000 dos empregos
na área, lá estavam como resultado do investimento da iniciativa particular, atraídos pela navegação no
canal.
A energia elétrica abundante e de baixo preço, representou também papel preponderante na atração
de indústrias para o Vale, o que gerou, além do aquático, a exigência de outras formas de transportes e
desta forma, surgiram as ferrovias e rodovias que, interligadas entre si, desenvolveram um sistema
eficiente, colocado a serviço do formidável progresso que hoje envolve aquela região.
Citamos o exemplo do Vale do Tennessee, em virtude de as obras de engenharia que se tornaram
necessárias à sua navegabilidade, muito se assemelharem às projetadas, como resultado dos estudos a
que se refere o relatório intitulado ESTUDO DE VIAS NAVEGÁVEIS – INTERIORES DO BRASIL –
HIDROVIA TOCANTINS-ITACAIÚNAS, apresentado pelo Consórcio SGTE-LASA, ao Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis – DNPVN, que através do Ofício nº 3.876, de 22 de outubro de 1971,
aprovou a sua fase, designada Fase IA, que inclui a análise das condições naturais da via fluvial e propõe,
no final dos diversos estudos nela realizados, a solução mais adequada para assegurar a navegação de um
trecho da via fluvial Tocantins–Itacaiúnas, de Tucuruí até as minas de ferro da Serra dos Carajás, o qual,
para quem leu nossa reportagem, corresponde ao trecho do grande Rio, em que obras e engenharia de
maior vulto deverão ser realizadas.
Aprovada a Fase IA, foi procedida a segunda etapa da Fase I, designada Fase IB, que definiu a
natureza e a localização de cada obra, no contexto da solução escolhida e que conclui o estudo da via
navegável em seu conjunto.
De um modo geral, a conclusão alcançada foi a de que o aproveitamento da hidrovia para o
transporte do minério, desde a jazida até um porto marítimo que possibilite o acesso de grandes graneleiros
surge como uma solução bastante racional, tendo em vista a grande distância – a jazida dista da costa
cerca de 80 km – e a importância da tonelagem a transportar, e o local marítimo e mais próximo e acessível,
está situado à jusante de Belém, na denominada Ponte do Espardate.
O meio de transporte poderá ser um comboio composto de um empurrador e de 4 chatas, acopladas
aos pares, com o calado de 4 metros a plena carga, e com as dimensões em conjunto de 23 metros de
largura e 160 metros de comprimento, ao qual se deve acrescentar 40 metros correspondentes ao
comprimento do empurrador.
O barato transporte em alvarengas pelo Rio Tennessee, ao alcance de todos, ajudou a reduzir o
custo do transporte, uma vez que as estradas de ferro e as empresas de caminhões que servem à região,
baixaram suas tarifas para atenderem à competição. Isto aliás foi previsto no projeto ora focalizado através
da utilização de grandes comboios integrados, a exemplo do que vem ocorrendo nas principais hidrovias do
mundo e como naquele exemplo, admite-se que também no nosso, tal medida permita um baixo custo na
tonelagem transportada.
Segundo é de nosso conhecimento, a ELETRONORTE, órgão recentemente constituído pelo
Governo, terá como uma de suas principais finalidades, a realização de estudos para a construção,
possivelmente em barragem situada às proximidades de Tucuruí, de uma hidrelétrica com capacidade para
600 mil kW (em algumas fontes consultadas, registra-se capacidade mais elevada), esclarecendo-se que
para sua concretização, haveria necessidade da construção de uma barragem cuja altura, anularia em parte
o maior obstáculo para a navegação no Rio Tocantins.
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Considerando que o aproveitamento da energia elétrica produzida, permitiria uma repartição das
despesas a serem efetuadas com a realização das obras necessárias à total navegabilidade do rio, como
entender se cogitar de sua construção isoladamente, quando estão em jogo os interesses de uma vasta
região, em que são miseráveis as condições de vida de seus habitantes, que no caso seriam os principais
beneficiados como desenvolvimento da área, provocado pela realização em conjunto de todas as obras
necessárias à integral condição de navegabilidade do rio, como frisamos acima?
Como pensar em progredir em igualdade de condições como os Estados vizinhos a ponto de
concordar em que o minério de Carajás, deva ser escoado pelo Porto de ITAQUI, pelo simples fato de que
sendo o Maranhão um Estado que faz parte "dessa gigantesca área conhecida como Norte", tem o direito
de "progredir sem desigualdades regionais" quando para isto, de nossas próprias mãos, teremos de deixar
escapar uma oportunidade que talvez não se repita dentro dos próximos 100 anos, de progredir também?
Por acaso se tal viesse a ocorrer não seriam invertidos os papéis?
O que importa saber é que a lógica e a razão, em que baseiam os estudos técnicos até agora
realizados, apontam invariavelmente como o mais indicado meio de escoamento do minério das jazidas de
Carajás a via fluvial, não se aceitando como válido o argumento de que tal sistema deva ser abandonado,
por se apresentar como de mais difícil execução.
Nem o fato de que, dos 600 mil kW que a hidrelétrica de Itaboca poderá concorrer para o
retardamento do início das obras, quando o que se estuda é a implantação de um plano pioneiro, que com
as características de penetração, deverá ir à frente, criando as condições de atrair o deslocamento e fixação
de indústrias para a área a desenvolver, pelas facilidades que poderá oferecer, aos que venham a se dispor
a colaborar neste desenvolvimento.
Nunca será demais repetir que somente entendemos o problema do desenvolvimento da Amazônia
quando nele se inclui o aspecto social, eis por que discordamos de todo aquele que aborda em seu
desenvolvimento, o aspecto exclusivamente empresarial, de vez que o próprio Governo Federal, em sua
corajosa arrancada para o progresso a que vem submetendo a Amazônia, em momento algum tem deixado
de enfatizar o aspecto social, imprimindo em sua implantação, a política salutar de situar o homem em
primeiro plano.
Sem dúvida alguma a construção da via férrea ligando as jazidas de Carajás a ITAQUI, consome
menor tempo de que a construção das obras de barragens e eclusas, que terão que ser realizadas no
trecho compreendido entre Tucuruí e as referidas jazidas, porém a sua utilização, como já tivemos
oportunidade de focalizar, é exclusiva e traz consigo o aspecto negativo de não desenvolver suas extensas
margens, além de ser muito mais elevado o preço de transporte por tonelada de minério e mais extenso o
seu percurso.
O que pretendemos alcançar no entanto, como no caso do Vale do Tennessee, é a fixação do
homem nas grandes faixas de terra às margens do Grande Rio, através do atendimento das condições
em que possa exercer qualquer atividade de trabalho, em torno das indústrias, do comércio, e
das atividades de campo, as quais, em conseqüência, se desenvolverão, e que possam dispor em comum
dos meios de transporte, que pela sua natureza, ficam ao alcance de todos, e da energia elétrica barata
e abundante, gerada por diversas fontes, em que poderão se transformar, gradativamente, as obras
de represamento que poderão surgir, através do sistema que sem dúvida surgiria em futuro, transfor-
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mando toda a margem do rio e mesmo as áreas mais afastadas, em um febril campo de atividade humana.
Repetimos que todas as fontes que temos consultado, sem exceção de nenhuma, nos têm conduzido
sempre à opção do embarque do minério das jazidas de Carajás por via fluvial e é com base nestas
conclusões, que apelamos a quem tem sobre os ombros a decisão final sobre assunto de tão grande
responsabilidade, que envolve o futuro de um Estado, que apesar de detentor de áreas territoriais imensas,
é pobre, carente de recursos para a sua própria manutenção, vivendo por isto de verbas federais, sem base
em que possa exercer um plano econômico de vida sólida, assistindo em consequência com o coração e
com a alma em prantos, a evasão dos técnicos que anualmente gradua, que de ano para ano aumenta de
número assustadoramente, alcançando atualmente percentagem elevadíssima, que emigram principalmente
para os Estados e Territórios vizinhos, à procura de campo em que possam exercer com segurança sua
profissão coisa que aqui no Pará a pobreza lhes nega, porém lhes é assegurado nas outras Unidades da
Federação, onde se desenvolve economia florestal, o que nos reduz às condições de simples espectador,
além do mais ameaçado de perder porções de suas mais ricas áreas, com a subdivisão de seu território de
que se cogita, alarmado com o que o futuro lhe possa reservar.
É por isto que se apega à oportunidade que agora se apresenta, de solidificar sua economia, por
força dos reflexos positivos que nela atuam o escoamento de suas próprias riquezas, por portos marítimos,
situados em seu território, aspiração justa de quem tem consciência do que possui em seu subsolo, e que
nem por isso se nega a reparti-lo com seus vizinhos, só que, neste momento, preocupa-se em garantir sua
própria sobrevivência, em recuperar as condições em que possa manter-se como Estado, criando mais
indústrias e mantendo em funcionamento as que aqui foram instaladas, as quais, como vimos
testemunhando com tristeza, aos poucos vão sendo silenciadas, ou adquiridas por alienígenas e capitalistas
do Sul, muitos deles, interessados em eliminar concorrentes incômodos.
Eis porque, apelamos mais uma vez a quem de direito, no sentido de que um exame mais detido da
matéria seja procedido, antes de uma decisão final, que possa envolver uma clamorosa injustiça aos
interesses de um Estado que já foi líder da Região, que tem sua capital dotada de um porto marítimo e
fluvial da mais alta importância, em conseqüência da privilegiada situação geográfica de que desfruta, que
tem uma história recheada de atos de heroísmo de seus filhos, que sempre estiveram prontos a participar
das lutas que se travaram pelas causas nobres e que pede apenas isto: que não lhe privem do direito de
usufruir as vantagens, aliás muito difíceis de serem repetidas, que agora se oferecem e que são as únicas
que poderão proporcionar dias melhores e futuro mais seguro e tranquilo para os paraenses.
É o que pedimos com o coração nas mãos.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON TRINDADE: – Com prazer.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Nobre Senador, em nome da Maioria, temos como encargo, após os
esclarecimentos que pretendemos fornecer ao nosso nobre colega, Senador Luiz Cavalcante, percutir
problemas do escoamento do minério de Carajás, face a apreciações havidas, não muito justas, quanto à
atuação do Governo Médici a respeito; lá, então, teremos ocasião, e com grande prazer, de discutir com V.
Ex.ª todos os aspectos do problema. Mas, desde já, gostaríamos de fixar um ponto: o estudo foi feito
da maneira mais desapaixonada, mais imparcial, levando em conta todos os fatores com os seus
devidos pesos, e com tanta prudência que, até o próprio projeto da SIDERBRÁS, que estará à
apreciação do Congresso por estes dias fala na siderúrgica a ser concluída no porto de embar-
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que de minério da Serra de Carajás, e nem toca no nome do ancoradouro a que se refere V. Ex.ª. O
Governo tem procedido, pode-se dizer, em termos absolutamente técnicos, absolutamente frios e levando
também em conta o problema social. Isso V. Ex.ª verá – esperamos talvez na outra semana ou não. A
apreciação de V. Ex.ª está serena; a de alguns representantes máximos estaduais da sua província não o
foi, porém, atribuindo ao Governo motivos outros que não aqueles que são os do supremo interesse do
País. Eram estas as explicações que queríamos dar a V. Ex.ª.
O SR. MILTON TRINDADE: – Senador Virgílio Távora, registro com muita honra o aparte de V. Ex.ª,
mas como acabo de frisar, no intróito do meu discurso, o palpitante assunto está em debate em termos
altos. O meu propósito não é outro senão o de levar a essas autoridades a que V. Ex.ª se referiu o parecer
técnico do Professor José Lima Paes, através do jornal da minha terra, como subsídio para essas soluções
futuras que V. Ex.ª preconiza.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Demos esse testemunho de que V. Ex.ª havia colocado o debate em
nível alto.
O SR. MILTON TRINDADE: – Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
(Os documentos a que se refere o Sr. Milton Trindade em seu discurso foram publicados no "DCN"
(Seção II) de 17 de agosto de 1973.)
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último dia 11, o Touring Clube do
Brasil, como parte dos seus festejos pela passagem do cinqüentenário de sua criação, inaugurou, nesta
capital, o seu Departamento Médico. Foi uma grande festa em que o espírito de confraternização
característico do Touring predominou. Ao novo Departamento foi dado o nome desse excepcional General,
Berilo Neves, presidente do Touring Clube do Brasil.
O General Berilo Neves não é apenas presidente do Touring Clube do Brasil, essa notável
organização que tantos e tão inestimáveis serviços presta ao Brasil e ao povo. É, sem exagero, a alma do
Touring, tamanho o idealismo, o amor com que se dá por inteiro ao que é uma de suas notáveis obras.
Espírito magnânimo, o General Berilo Neves, que todos conhecemos e estimamos, é homem de uma
vida exemplar, de rara fertilidade operacional, totalmente consagrada ao bem-comum, ao serviço da
comunidade. Há muitos anos tenho o privilégio de conhecê-lo e tê-lo entre meus amigos. E o Touring Clube
do Brasil, essa organização que se espalha por todo o território nacional e tantos e tão relevantes serviços
presta a seus associados – como a todo o povo, pois está sempre pronto a colaborar com as autoridades
em toda iniciativa de interesse público –, é bem uma demonstração do seu espírito idealista e criador.
Brasília teve a ventura de merecer especial carinho por parte do Touring Clube, aqui contando ele
com a presença dessa invulgar figura que é o Sr. Francisco Neves, seu gerente-geral. Possuidor de
qualidades preciosas, o Sr. Francisco Neves se integra perfeitamente no espírito criador e na grande
capacidade organizadora do General Berilo Neves. Aos dois, devemos, sem dúvida, as magníficas
instalações dos diversos serviços que o Touring Clube do Brasil presta à população desta capital, bem
como a todos que a vêm conhecer. E, como se não bastasse, tornou-se o Touring de Brasília um grande
apoio para toda iniciativa, particular ou oficial, aqui adotada, de caráter social e cultural. Não apenas pela
cessão de suas excelentes instalações para a realização de exposições, conferências, etc., como dando
todo o apoio de sua experiência às iniciativas de caráter cultural ou de nítido interesse público.
A cerimônia de inauguração do Departamento Médico Presidente Berilo Neves foi
uma grande festa, que repercutiu de forma a mais favorável nesta Capital. A
ela
compareceram
dirigentes,
funcionários
e
associados
do
Touring
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Clube do Brasil, como admiradores dessa notável obra e autoridades federais e locais.
Fiel ao seu lema de "bem servir", o Touring possui em Brasília instalações esplêndidas, onde estão
instalados serviços os mais perfeitos, à disposição de seus milhares de associados, por cujo bom
atendimento o seu gerente-geral, Sr. Francisco Neves, está sempre vigilante e atuante. Naquele mesmo dia,
foi inaugurada uma pequena loja de acessórios para automóveis, que poderão ser adquiridos pelos preços
mais baixos da cidade, em mais um favorecimento aos seus associados.
Grande o número de serviços que o Touring já presta aos seus associados da capital federal, cujo
número cresce continuamente, pois não há quem não queira beneficiar-se das inúmeras vantagens que lhe
propicia a organização. Não os citaremos, pois longa é a relação. E, também, porque o Touring Clube de
Brasília, sempre fiel aos ensinamentos e ao espírito do seu grande presidente, General Berilo Neves, não
pára de crescer, nem de ampliar seus serviços, sua ajuda amiga aos associados e ao povo em geral.
É com grande satisfação que registro, desta tribuna, a cerimônia realizada no último dia 11,
congratulando-me pela homenagem prestada a esse notável brasileiro que é o General Berilo Neves, com o
Sr. Francisco Neves, a quem tanto Brasília já deve, e, sobretudo, com esta cidade e os associados do
Touring Clube do Brasil, tão favorecidos e beneficiados com tantos serviços prestados pela organização, em
suas esplêndidas instalações, sem dúvida, das melhores do país!
Sr. Presidente, esperamos, e conosco Brasília, que esta cidade continue se beneficiando do amor
com que tem sido vista pelo presidente Berilo Neves, bem como dispondo de um homem raro como é o Sr.
Francisco Neves na gerência-geral do Touring desta capital! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da
palavra, vou encerrar a mesma Sessão. (Pausa).
Antes de fazê-lo, porém, convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com seguinte:
ORDEM DO DIA
–1–
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1973 (nº 109-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e
a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 333, 334 e 335, de 1973, das Comissões:
– de Relações Exteriores,
– de Economia e
– de Finanças.
–2–
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação Técnica e
Científica, firmados entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a
27 de outubro de 1972, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 340, 341, 342 e 343, de 1973, das Comissões:
– de Relações Exteriores,
– de Educação e Cultura,
– de Economia e
– de Agricultura.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 15 minutos.)

98ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 16 DE AGOSTO DE 1973
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. ANTÔNIO CARLOS
Às 18:30 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José Esteves –
Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Fausto CasteloBranco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves –
Dinarte Mariz – Jessé Freire – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Wilson Campos – Luiz Cavalcante – Augusto
Franco – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico
Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema –
José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Accioly
Filho – Mattos Leão Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido
Mondin – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER
PARECER Nº 367, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 29, de 1973, que "revoga o
art. 2º da Resolução nº 65, de 1970, que estabeleceu as alíquotas máximas do imposto sobre as operações
relativas à circulação de mercadorias".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Através do Projeto de Resolução nº 29, de 1973, pretende o ilustre Senador Franco Montoro a
revogação do art. 2º da Resolução nº 65, de 1970, do Senado Federal, que "estabelece alíquotas máximas
do Imposto sobre as operações relativas à Circulação de Mercadorias".
A parte que a proposição procura erradicar é a seguinte:
"Art. 2º Consideram-se operações internas:
I – aquelas em que remetente e destinatário da mercadoria estejam situados no mesmo Estado;
II – aquelas em que o destinatário, embora situado noutro Estado, não seja
contribuinte
do
Imposto
sobre
operações
relativas
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Circulação
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Mercadorias, ou sendo contribuinte, tenha adquirido a mercadoria para uso ou consumo próprio;
III – as de entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria importada do exterior pelo
titular do estabelecimento."
2. A disposição transcrita resultou da Mensagem Presidencial nº 116, de 1970, que se transformou na
Resolução nº 65, também de 1970.
Com efeito, diz o art. 23 da Constituição Federal:
"Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir Imposto sobre:
II – operações relativas à Circulação de Mercadorias, realizadas por produtores, industriais e
comerciantes, impostos que não serão cumulativos e dos quais se abaterá nos termos do disposto em lei
complementar, o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.
§ 5º A alíquota do imposto a que se refere o item II será uniforme para todas as mercadorias nas
operações internas e interestaduais; o Senado Federal, mediante resolução tomada por iniciativa do
Presidente da República, fixará as alíquotas máximas para as operações internas, as interestaduais e as de
exportação."
Com base no dispositivo constitucional citado, o Presidente da República enviou ao Senado Federal a
prefalada Mensagem nº 116, acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda, da
qual vale destacar os tópicos que se seguem:
"...a medida ora proposta representa efetivo apoio à melhoria das condições econômicas de parcela
significativa das populações de mais baixa renda"... "O comportamento da economia brasileira, revelando
uma constante tendência para o aumento da produção nacional, autoriza seja, desde logo, planejada a
redução das alíquotas vigentes para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias"... "Seria conveniente
ainda que a mesma resolução deixasse claro o conceito de operações internas, de forma a prevenir
conflitos entre contribuintes e os fiscos estaduais".
3. Escudado no art. 215 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional, o Decreto-Lei nº 28, de 14 de novembro de 1966, estabeleceu que a Lei Estadual
autorizará o Poder Executivo "a fixar, entre os limites de 12% (doze por cento) e 16% (dezesseis por cento),
a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias" e "a reajustar a alíquota do imposto, no curso do
primeiro semestre de 1967", "dentro dos limites Indicados... e de acordo com os resultados da
arrecadação".
O Decreto-Lei nº 407, de 31 de dezembro de 1968, no art. 1º, dispôs que as alíquotas máximas do
ICM serão:
"I – nas operações internas, as alíquotas vigentes em cada Estado em 31 de dezembro de 1968;
II – nas operações interestaduais e nas operações de exportação para o estrangeiro, 15% (quinze por
cento)."
Antes, o Ato Complementar nº 34, de 30 de janeiro de 1967, atendendo a recomendação inserta no
art. 213 da Lei nº 5.172, de 1966, visando o estabelecimento de alíquotas uniformes, ordenou aos Estados e
Territórios, situados na mesma região geoeconômica, a celebração de convênios com o propósito de
estabelecer uma política comum em matéria de isenções, reduções ou outros favores fiscais, relativamente
ao ICM.
Surgiu, posteriormente, a Resolução nº 65, de 19 de agosto de 1970, que estabeleceu alíquotas
máximas do Imposto sobre as operações relativas à Circulação de Mercadorias, manteve, nas operações
internas, as alíquotas vigentes em cada Estado, fixou em 15% (quinze por cento) a alíquota nas operações
interestaduais e nas de exportação (art. 1º), e que, no art. 2º, definiu o conceito de operações internas.
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É precisamente contra as regras definidoras de operações internas que investe a proposição do
ilustre Senador Franco Montoro.
A primeira questão a examinar é a da legitimidade da via por meio da qual o autor do Projeto de
Resolução nº 29, de 1973, pretende alcançar a revogação, certo que "o Senado Federal, mediante
resolução tomada por iniciativa do Presidente da República, fixará as alíquotas máximas para as operações
internas, as interestaduais e as de exportação".
Ora, se a competência original é do Chefe do Executivo, pela importância fundamental da matéria que
disciplina, com repercussão nas esferas federal e estadual, parece-me inadequado o caminho seguido,
sobretudo porque o "Imposto sobre Circulação de Mercadorias é tributo estadual regido, tão-somente, pela
legislação federal em suas diretrizes gerais...". Seria o caso do legislador ordinário federal, então, invadir a
seara estadual, no campo da sua particular competência.
Ademais, a boa lógica recomenda que aquele que tem o poder exclusivo de propor a criação, assume
também o de pedir alterações. Assim, no sistema do "judicial controle", somente por intermédio da
fiscalização que os Poderes mutuamente desenvolvem, é possível chegar-se à declaração de
inconstitucionalidade de tais normas.
Aliás, o que a justificação do projeto visa atingir é, declaradamente, podar da Resolução nº 65
disposições que acoima de inconstitucional.
Importante é que não apenas afirma, mas também assegura com o suporte de três arestas do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Na verdade, a invocação ao Excelso Pretório, no julgamento de Recurso Extraordinário nº 72.285,
não serve ao nobre representante de São Paulo.
A espécie versa sobre operações interestaduais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cuja
definição o Decreto Estadual nº 51.345, de 31 de janeiro de 1969, na parte em que deu nova modificação ao
§ 2º do art. 6º do Decreto nº 47.763, de 17 de fevereiro de 1967, procurou modificar.
Daí o alcance do voto do Ministro Luiz Gallotti:
"Não pode uma Lei ou decreto do Estado dizer que não é operação interestadual a venda feita de um
Estado para outro, somente porque, neste, o comprador não é contribuinte e sim consumidor (pessoa física
ou jurídica). A distinção não é autorizada pela Lei e, menos ainda, pela Constituição, que, além de se referir,
como a Lei, a operações interestaduais, ainda define estas como sendo as que se destinem a outro
Estado."
A decisão envolveu, portanto, interesses fazendários claramente localizados.
De idêntico mal sofre o invocado apoio do Recurso Extraordinário nº 71.410, de 14 de abril de 1971,
que objetivou segurança contra ato do Diretor do Departamento da Receita do Estado de São Paulo, que
compelia ao pagamento do ICM incidente nas operações em que a mercadoria se destinava "a outro
Estado, com base em alíquota superior ao limite estabelecido pela legislação federal".
De fato, no relatório diz o Ministro Oswaldo Trigueiro:
"Não resta a menor dúvida sobre que, nas vendas para fora do Estado, a alíquota não pode ser
aumentada, mesmo que se destinem a não contribuinte, senão através de Resolução do Senado Federal,
tomada por iniciativa do Presidente da República."
Também sobre ato estadual trazido à colação pelo Senador Franco Montoro, desta feita relativo ao
Governo do Rio Grande do Sul, é a matéria no Recurso Extraordinário nº 73.301, de 26 de maio de 1972,
que fulmina de ilegal, pela acolhida unânime do voto do relator, Ministro Thompson Flores, a majoração da
alíquota sobre mercadorias destinadas a outros Estados.
A alíquota para as operações internas, em qualquer dos arestos referidos, não foi
objeto de contestação. Apenas o entendimento de que é o destino da mercadoria,
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dica, que configura a operação interestadual, é que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre,
porém, no apreciar a legislação estadual que elevou a alíquota do ICM nas operações interestaduais, fixada
em 15% (quinze por cento) pela Resolução nº 65.
4. Quanto ao mais, a revogação pretendida conduziria inevitavelmente, à falta de definição, a
variadas interpretações, que sempre seriam construídas pelas regiões geoeconômicas mais prósperas em
detrimento das menos desenvolvidas.
Ademais, ainda que desprezada a discussão sobre se a espécie versa matéria tributária ou de direito
financeiro certo é que a Constituição Federal dispõe:
"Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I – processar e julgar originariamente:
1) a representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade de Lei ou ato
normativo federal ou estadual."
Incontestável é que sem provocação legítima, de terceiros ou do Procurador-Geral da República, não
poderá o SIF apreciar e decidir sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 2º da Resolução nº 65. E,
positivamente, o simples temor, ainda que para evitar iminente declaração de inconstitucionalidade, não
ampara a via escolhida pelo eminente Senador Franco Montoro.
O parecer é pela inconstitucionalidade do Projeto de Resolução nº 29, de 1973.
Sala das Comissões, em 15 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – Wilson Gonçalves – Nelson Carneiro, vencido – Carlos Lindenberg – José Augusto – Accioly Filho
– Gustavo Capanema – José Augusto – Italívio Coelho – Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O expediente lido vai à publicação.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
– Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1973 (nº 109-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e
a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 333, 334 e 335, de 1973, das Comissões:
– de Relações Exteriores;
– de Economia; e
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

– 58 –
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21, DE 1973
(Nº 109-B/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da
Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o texto do Acordo Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e
a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação Técnica e
Científica, firmados entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a
27 de outubro de 1972, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 340, 341, 342 e 343, de 1973, das Comissões:
– de Relações Exteriores,
– de Educação e Cultura,
– de Economia e
– de Agricultura.
Em discussão o projeto. Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 1973
(Nº 110-B/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmado
entre a República Federativa da Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de
1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação Técnica e
Científica, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a
27 de outubro de 1972.
Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concluída a votação da Ordem do Dia, a Presidência
lembra aos nobres Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão Conjunta a
realizar-se hoje, às 19 horas, no recinto da Câmara dos Deputados.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a sessão. (Pausa.)
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Designo para a Sessão Ordinária de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
348, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1973, que estende aos delegados sindicais destinados
a direção das delegacias ou seções as garantias do art. 543 a CLT, e dá outras providências.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1973 (nº 1.264-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Encargos
Gerais da União – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral – o
crédito especial de Cr$ 23.500,00, para o fim que especifica, tendo:
PARECER. FAVORÁVEL, sob nº 344, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1973 (nº 1.265-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que concede pensão especial, vitalícia e intransferível,
a Celso Lima da Silva, tendo:
PARECER. FAVORÁVEL, sob nº 336, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 40, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 320, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Macoco, São Paulo, aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa
Econômica do Estado de São Paulo, para financiar obras de pavimentação e instalações de hidrômetros,
tendo:
PARECER, sob nº 321, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.)

99ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 17 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. ANTÔNIO CARLOS E ADALBERTO SENA
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco – Alexandre
Costa – Clodomir Milet – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Wilson Gonçalves – Dinarte
Mariz – Ruy Carneiro – Paulo Guerra – Augusto Franco – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor
Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco
Montoro – Fernando Corrêa – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Daniel Krieger – Guido
mondim.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sr. 1º Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 368, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1973, que
"assegura aos trabalhadores avulsos e especialmente aos estivadores, conferentes e assemelhados, o
direito de manterem a qualidade de segurados, quando lhes faltar trabalho".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
De iniciativa do ilustre Senador Franco Montoro, o presente projeto determina a aplicação do disposto
no art. 9º da Lei nº 3.807, de 1960, "aos segurados avulsos da previdência social e especialmente aos
estivadores, conferentes e assemelhados".
2. O citado art. 9º dá ao segurado que deixar de exercer emprego ou atividade que o submeta ao
regime da Lei Orgânica da Previdência Social a faculdade de manter a sua qualidade de segurado,
contribuindo em dobro.
Afirma o Autor, em sua Justificação, que a Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho
e Previdência Social tem negado esse direito a algumas categorias de trabalhadores, especialmente os
avulsos, e cita parecer exarado no Processo nº MTPS-128.690/70 (D.O.U. de 20-1-72).
Entende aquele órgão que, não podendo o avulso, devido às peculiaridades do seu serviço, sem
vínculo empregatício, contratado e realizado sob o controle dos Sindicatos, ser configurado como
"desempregado" pelo Departamento Nacional de Mão-de-Obra, não há como se admitir o recolhimento em
dobro, nos termos do art. 9º da Lei nº 3.807, de 1960.
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3. É de se notar que a recente Lei nº 5.890, de 1973, em seu art. 1º, modificou o art. 4º da Lei nº
3.807, de 1960, passando a definição constante de sua alínea c a ser a seguinte:
"trabalhador autônomo – o que exerce, habitualmente, e por conta própria, atividade profissional
remunerada; o que presta serviços a diversas empresas, agrupado ou não em Sindicato, inclusive os
estivadores, conferentes e assemelhados; o que presta, sem relação de emprego, serviço de caráter
eventual a uma ou mais empresas; o que presta serviço remunerado mediante recibo, em caráter eventual,
seja qual for a duração da tarefa".
Esclarece o caput do art. 20 da mesma Lei:
"Art. 20 – A atual categoria de trabalhadores avulsos passa a integrar, exclusivamente para fins de
previdência social, a categoria de autônomos, mantidos os sistemas de contribuição e arrecadação em
vigor."
4. Essa nova conceituação veio resolver a situação que o projeto pretendia corrigir, pois,
considerados os avulsos como autônomos para fins de previdência social, deixam de existir as razões
invocadas pelo eminente Autor. Mesmo que os atuais avulsos, em sua maioria, contribuam por intermédio
dos Sindicatos, que lhes arranjam emprego, nada obsta, numa eventualidade, passem a efetuar os
pagamentos, na qualidade de autônomos, diretamente ao INPS. Assim, na ocorrência da hipótese do
desemprego, o pagamento direto será possível, porquanto agora são classificados como autônomos,
contribuindo na base de 16%.
5. Como se verifica, o objetivo pretendido pelo projeto – de garantir a continuidade de pagamentos
por parte dos avulsos, especialmente os estivadores, conferentes e assemelhados – foi plenamente
alcançado com a modificação introduzida pela Lei nº 5.890, de 1973.
6. Ante o exposto, opinamos pelo arquivamento do projeto, em conseqüência da sua prejudicialidade.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Carlos Lindenberg,
Relator – Franco Montoro – Antônio Carlos – José Lindoso – José Sarney – Accioly Filho – Wilson
Gonçalves.
PARECER Nº 369, DE 1973
da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1973
Relator: Sr. Renato Franco
De autoria do eminente Senador Franco Montoro, o Projeto de Lei em exame visa a assegurar aos
trabalhadores avulsos, em especial àqueles que exercem atividade na faixa portuária, o direito de manter a
sua condição de segurado da Previdência Social nos períodos em que estiverem sem trabalho.
A proposição, à época da sua apresentação, tinha o elevado objetivo de resolver sério problema que
atingia aquela laboriosa classe, vez que, trabalhando sem vínculo empregatício, era freqüente o "avulso"
ficar desempregado por sucessivos períodos no ano, face às peculiaridades do trabalho na orla marítima.
É bem verdade que a Lei nº 3.807/60 já continha dispositivo que garantia, por algum tempo, a
condição de segurado da Previdência Social aos trabalhadores que, ocasionalmente, deixassem de
contribuir para o INPS. Entretanto, o permissivo legal referia-se àqueles que deixavam de exercer emprego
ou atividade (art. 9º), condições que eram interpretadas, na própria área do Instituto, como não aplicáveis
aos "avulsos".
O projeto, assim, teria inteiro cabimento, não fosse a intercorrência, durante a
sua tramitação, da Lei nº 5.890/73, aprovada pelo Congresso Nacional, que incluiu,
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gurados obrigatórios da Previdência Social, fazendo menção expressa, na alínea c do seu art, 1º, aos
"estivadores, conferentes e assemelhados".
O projeto, destarte, perdeu a sua razão de ser, restando a esta Comissão, ante às razões expostas,
opinar pela sua prejudicialidade e arquivamento.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Renato Franco, Relator
– Guido Mondin – Heitor Dias – Accioly Filho.
PARECER Nº 370, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o substitutivo da Comissão Diretora aos Projetos de
Resolução nos 1, 3, 7, 11, 24 e 27, todos de 1973, que denominam "Rui Barbosa", Epitácio Pessoa",
"Bernardo Pereira de Vasconcelos", "Coelho Rodrigues", "Clovis Bevilacqua" e "Lourival Fontes", as salas
destinadas às reuniões das Comissões Técnicas do Senado.
Relator: Sr. José Augusto
Os Projetos de Resolução nos 1, 3, 7, 11, 24 e 27, de 1973, que dão denominação às salas
destinadas às reuniões das Comissões Técnicas do Senado Federal, ao tramitarem na Comissão Diretora,
em conjunto, face ao Requerimento nº 74, de 1973, receberam parecer favorável, com o substitutivo ora em
exame.
A proposição da Comissão Diretora teve por escopo, ao acolher os seis projetos apresentados, com
objetivos correlatos e idênticos, unificar o processo legislativo, atendendo às homenagens que se
pretendem prestar aos ilustres vultos de nossa História, numa única resolução.
Assim, o substitutivo, fiel aos projetos originais, estabelece que as Salas A, B, C, D, E e F, que
servem de plenário às Comissões Técnicas do Senado, passarão a denominar-se, respectivamente, "Clóvis
Bevilacqua", "Rui Barbosa", "Bernardo Pereira de Vasconcelos", "Epitácio Pessoa", "Coelho Rodrigues" e
"Lourival Fontes".
No entanto, acolhendo subemenda do nobre Senador Nelson Carneiro, abaixo transcrita, aprovada
pela Comissão, somos pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão Diretora.
SUBEMENDA Nº 1-CCJ
Onde se diz:
"Lourival Fontes",
diga-se:
"Martinho Garcez".
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Augusto, Relator –
Gustavo Capanema – Nelson Carneiro – Italívio Coelho – Carlos Lindenberg – Helvídio Nunes, com
restrições – Accioly Filho – José Lindoso – Heitor Dias, com restrição.
PARECER Nº 371, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1973.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1973, que dispõe sobre
o fornecimento ou divulgação, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aos Municípios
brasileiros interessados, dos dados demográficos necessários ao cumprimento do § 2º do art. 15 da
Constituição, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – José Augusto – Ruy Carneiro.
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ANEXO AO PARECER Nº 371, DE 1973
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1973, que dispõe sobre o fornecimento ou
divulgação, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aos Municípios brasileiros
interessados, dos dados demográficos necessários ao cumprimento do § 2º do art. 15 da Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá, às Câmaras de
Vereadores dos Municípios que, no censo de 1970, revelaram população superior a 190.000 (cento e
noventa mil) habitantes, certidão declaratória da respectiva população em 1971, 1972 e 1973, calculada
pelo processo de amostragem, para cumprimento do preceituado no § 2º do art. 15 da Constituição.
Art. 2º – Na forma do processo estabelecido no artigo anterior e para o fim ali previsto, a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgará, trienalmente, estimativas populacionais dos
Municípios brasileiros que alcançaram 200.000 habitantes.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER Nº 372, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei nº 37, de 1973.
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1973, que institui o dia
nacional do aço.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente José Augusto,
Relator – Cattete Pinheiro – Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER Nº 372, DE 1973
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1973, que institui o dia nacional do aço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É instituído o dia nacional do aço, a ser comemorado, anualmente, na data de 9 de abril.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 373, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei nº 15, de 1973.
Relator: Sr. Ruy Carneiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1973, que altera
disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de tornar obrigatório, em caso de recurso, o
depósito de quantia equivalente ao valor total da condenação, sem limite máximo.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Ruy Carneiro,
Relator – Cattete Pinheiro – José Augusto.
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ANEXO AO PARECER Nº 373, DE 1973
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1973, que altera disposições da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de tornar obrigatório, em caso de recurso, o depósito de quantia equivalente ao
valor total da condenação, sem limite máximo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os § § 1º e 2º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Iei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1º – Nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante
prévio depósito da importância total da condenação. Transitada em julgado, a decisão recorrida, ordenar-seá o levantamento imediato da importância do depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho
do juiz.
§ 2º – Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for
arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito."
Art. 2º – É revogado o § 6º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER Nº 374, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de
1973 (nº 108-B/73, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1973 (nº 108-B/73,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, firmado entre a
República Federativa do Brasil e a República Federativa da Nigéria, em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – José Augusto – Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER Nº 374, DE 1973
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1973 (nº 108-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, ........................................................, Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e a
República Federativa da Nigéria, firmado em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a República Federativa do
Brasil e a República Federativa da Nigéria, firmado em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
Art. 2º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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PARECER Nº 375, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1973.
Relator: Srs. Ruy Carneiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1973, que revoga os
arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial da
insalubridade e periculosidade, e dá outras providências.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Ruy Carneiro,
Relator – Cattete Pinheiro – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER Nº 375, DE 1973
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1973, que revoga os arts. 3º e 4º do Decreto-lei
nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e
periculosidade, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São revogados os arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que
"dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras providências."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 376, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de
1973 (nº 109-B/73, na Câmara dos Deputados.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 21 de 1973 (nº 109-B/73,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial, firmado entre a República Federativa
do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – Ruy Carneiro – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER Nº 376, DE 1973
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1973 (nº 109-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu ....................................................., Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova o texto do Acordo Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa
do Marfim, firmado em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo Comercial entre a República Federativa do Brasil e a
República da Costa do Marfim, firmado em Abidjan, a 27 de outubro de 1872.
Art. 2º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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PARECER Nº 377, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de
1973 (nº 110-B/73, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73,
na Câmara dos Deputados), que aprova o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação
Técnica e Científica, firmados entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em
Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso,
Relator – Ruy Carneiro – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER Nº 377, DE 1973
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, ...................................................., Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova os textos do Acordo Cultural e Educacional e do Acordo de Cooperação Técnica e Científica
entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, firmados em Abidjan, a 27 de
outubro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovados os textos do Acordo Cultural e Educacional e do Acordo de Cooperação
Técnica e Científica entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, firmados em
Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Art. 2º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Cattete Pinheiro, primeiro orador inscrito.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília – esta cidade que representa
o marco de afirmação do povo brasileiro e o início da ocupação efetiva do imenso vazio interiorano –
continua incompreendida pelos analistas apressados ou mal interpretada pelos observadores que valorizam
detalhes talvez inexistentes e subtraem aspectos da mais alta significação. Os que acumulam má vontade,
em relação à Capital brasileira, às vezes afirmam simpatia por este ou aquele aspecto, a fim de emprestar
maior ênfase aos ataques formulados à parte que objetivam minimizar.
Ainda no mês de julho último, Brasília foi criticada por dois arquitetos estrangeiros: Pierre Vago,
francês, Presidente honorário da União Internacional dos Arquitetos, e Wolfgang Tochtermann, Diretor da
Seção Cultural da UNESCO. Jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo divulgaram a opinião dos referidos
profissionais, de que "o planejamento muito simétrico gera uma sensação de monotonia". Vago foi além,
dizendo:
"Brasília é um anacronismo. Hoje em dia, quando a preocupação primordial dos arquitetos e
urbanistas é construir cidades para as pessoas, visando ao seu bem-estar, o plano urbanístico de Brasília
foi concebido para o automóvel, num total esquecimento do homem. Numa cidade onde o principal ponto de
encontro é o posto de gasolina, não há um contato espontâneo entre as pessoas. Daí resulta a falta de
comunicação entre seus habitantes – fenômeno bem evidente em Brasília."
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As expressões do arquiteto francês conduzem à convicção de que ele buscou os postos de gasolina,
para comunicar-se com os habitantes da cidade. E talvez se tenha decepcionado, pois a atividade que o
homem de Brasília desenvolve é concentrada nas repartições públicas, nos estabelecimentos comerciais,
nos centros educacionais. Procurasse o Sr. Pierre Vago as Universidades e as casas de diversão; visitasse
ele os pontos de ajuntamento humano clubes e templos, notadamente, e deixaria de ter encontrado a
anticidade ou a cidade anacrônica pintada pela sua imaginação.
Houve tempo em que os inimigos desta Capital cantavam, em prosa e verso, a chamada "angústia de
Brasília", que seria resultante do isolamento, da solidão. Agora, dois arquitetos, que vieram para a I Bienal
de Arquitetura, em São Paulo, destilam idiossincrasias, mas se vêem forçados a reconhecer a grandeza de
Brasília O Estado de S. Paulo de 17 de julho, por exemplo, registra:
Apesar de tudo, Wolfgang demonstrou surpresa com a rapidez com que a cidade foi construída,
admirou seu aspecto monumental e seu caráter simbólico de afirmação de um povo. Neste aspecto,
coincidiu Com Pierre Vago, que se confessa emocionado com o gesto grandioso que a construção de
Brasília significa.
Como habitante da Capital, e na qualidade de Presidente da Comissão do Distrito Federal, li,
examinei e analisei a posição de cada qual dos arquitetos estrangeiros, considerando-as desprovidas de
razão. E por isso mesmo julguei imperativa uma tomada de posição. Era necessário, porém, consultar o
arquiteto Lúcio Costa, autor do Plano-Piloto de Brasília e que, sob o ângulo técnico, poderia esclarecer o
assunto. O urbanista respondeu-me e, hoje, trago ao conhecimento da Casa a carta que me escreveu,
atendendo gentilmente à solicitação que fizera.
Diz Lúcio Costa:
"Na verdade essa atitude negativa e preconcebida data de 1959-60, quando se realizou uma
promoção prematura e infeliz da nova capital, e sinto-me em parte culpado por esse desencontro porque,
contrário à iniciativa, escusei-me de participar dela.
Reconheço o desacerto dessa minha atitude, porquanto os participantes prevenidos contra Brasília,
desconhecendo-lhe o plano, mal informados dos antecedentes e das circunstâncias, não perceberam o
sentido da concepção e o alcance do empreendimento. E vejo agora que, no caso em apreço e apesar das
sucessivas visitas, os tais preconceitos, do início ainda meio vagos, cristalizaram-se.
Já cansei de explicar que Brasília foi um caso a parte, singular, onde o urbanista teve de proceder de
forma oposta à usual.
Salvo casos excepcionais, quando o planejamento parte ela estaca zero e se processa sob o signo
de uma vontade todo poderosa, capaz de impor limites de prazo fatais à implantação de um arcabouço de
cidade – nos demais casos, quando se trata de planejar o futuro de um organismo urbano vivo, cujas raízes
mergulham na história e na ecologia, não se deve querer abarcar o espaço e o tempo com o
estabelecimento, a priori, de estruturas por demais rígidas, destinadas a conter um corpo que se há de
conformar e crescer sob a ação de condicionantes variáveis, algumas imprevisíveis. Não se deve pretender
engaiolar o futuro. O que importa é a fração de uns tantos critérios fundamentais, decorrentes de certas
idéias e intenções que se revelarão, em termos de realidade urbanística, através da escolha de
determinados partidos de implantação. Assim, quando os tempos mudarem e a vontade for outra, as
proposições originais poderão sempre ser repensadas e atualizadas sem quebra – talvez – daquelas
proposições fundamentais que, até certo ponto, servirão para balizar a futura configuração da cidade.
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Tratava-se, com efeito, no caso de Brasília, de uma Capital a ser construída num prazo exíguo, mas
já na escala do Brasil definitivo. De um ato de vontade que, embora pessoal, estava na medida da vontade
coletiva. Um ato de posse.
Como pretender-se então que, em tais condições, a cidade devesse surgir pouco a pouco, aos
arrancos, a mercê do capricho e da iniciativa de cada um, como se se tratasse de uma cidade qualquer?
Isto, e a regularidade e ordenação do seu traçado, não impedem que a construção de Brasília tenha sido
um ato eminentemente democrático no mais alto sentido.
O próprio nome atribuído à sua praça magna é testemunha disto. Praça onde os Três Poderes como
que se oferecem ao povo na palma da mão do braço estendido da Esplanada dos Ministérios.
O crítico parece confundir democracia com desarrumação, com desordem. Ora, para quem convive
com a desordem total, a desordem institucionalizada, das nossas velhos metrópoles, pareceu conveniente
incutir no nascedouro, serenidade e ordenação urbana à nova capital. Aquela mesma severidade, aquela
"ordounance" que era o charme de Paris e agora se vai aos poucos destruindo. O tal período de 15 anos,
referido pelo crítico, não é válido quando se trata de uma capital. Os seus elementos básicos e certos
princípios devem manter-se íntegros. Ela deve infundir sentido de permanência. Não vejo por que a Praça
da Concórdia, por exemplo, deva ser periodicamente considerada "inatual e insatisfatória".
As limitações impostas no caso de Brasília são, na verdade, mínimas, conquanto fundamentais.
Assim, nas superquadras restringem-se apenas à obrigatoriedade dos pilotis e ao gabarito de seis
pavimentos, ficando, portanto, as crianças que brincam ao alcance da voz, o que contribui para humanizar
essas áreas residenciais apesar do vulto das edificações, cuja configuração e dimensões não foram
impostas pelo plano; se uns tantos partidos de implantação se repetem, isto resulta simplesmente do
comodismo e da falta de imaginação dos organismos ou empresas responsáveis.
Aliás, não vejo inconveniente numa relativa uniformidade urbana. No passado sempre foi assim. O
que ainda falta, e me exaspera, são as cortinas verdes compostas por árvores de copa pesada, previstas
para dar aconchego e definir espacialmente cada quadra. É fácil imaginar como o aspecto da cidade seria
diferente se esses enquadramentos vegetais já existissem justapostos em extensão e profundidade ao
longo de todo o eixo rodoviário-residencial.
As calçadas foram apenas recuadas da borda das pistas para estas faixas arborizadas que lhes vão
paralelas ou perpendiculares, garantindo-se, de espaço em espaço, contato com elas para o embarque e
desembarque de passageiros.
A criação dessas áreas de vizinhança onde o automóvel convive com o pedestre, que dispõe da
referida periferia arborizada, contígua ao comércio local, para o seu uso exclusivo, não mereceu a atenção
do crítico que reputa a concepção da cidade anacrônica porque pretendeu facilitar a circulação dos
veículos, quando anacrônica é atitude dos que, sem dispensar-lhes o uso, pretendem afastar os carros dos
outros.
Anacrônicas são as soluções sistemáticas que confinam os automóveis fora de um alcance razoável,
como se o pedestre não fosse, afinal, cada vez mais, apenas o passageiro ou motorista que apeou.
O que importa – fora das áreas centrais onde o estacionamento acessível, em subsolo ou em altura,
se impõe – é a criação de áreas de convivência, e a "superquadra" é um exemplo disto.
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Os gramados não contribuem unicamente, como um "passe-partout", para a serenidade ambiente,
são os tapetes da cidade e, como tais, devem ser pisados; sempre o entendi assim. Quando certas áreas se
apresentem gastas, bastará isolá-las por algum tempo; e as trilhas eventuais deverão ser mantidas pois
indicam a necessidade de um caminho ali. Mas as extensas áreas gramadas têm, de fato, um valor
simbólico, e o crítico, que conheceu Brasília quando coberta de barro e poeira, de ponta e ponta, deveria ter
tido a sensibilidade de perceber o que isto representou de esforço às sucessivas administrações.
Quanto ao centro de convergência da cidade, ainda está em construção.
Tudo dependerá da maneira como venha a ser ocupado; as lojas térreas ao longo da plataforma
rodoviária deveriam destinar-se principalmente a cafés, lanchonetes e restaurantes, com mesas na calçada,
em contato direto com as duas praças privativas de pedestres, cuja existência os brasilienses talvez até
ignorem, embora o projeto pormenorizado de uma delas, fronteira ao pavilhão do Touring, date de 1963.
Finalmente, com respeito à uniformidade arquitetônica dos edifícios destinados aos Ministérios,
excetuados os do Exterior e da Justiça, ela é – além de bela – simples decorrência do fato de já então se
pretender, como agora, que a máquina administrativa deveria constituir-se como um todo articulado e
orgânico, e não como um ajustamento de setores autônomos. Tanto mais que, à vista dos programas,
constatou-se que as necessidades eram comuns e equivalentes, não se justificando assim individualizá-los,
como prima-donas, mas encará-los como um coro subordinado a uma regência comum. Os ministérios
menores poderiam coabitar e aqueles que necessitassem de espaço maior ocupariam mais de um bloco,
articulados ao rés-do-chão. Aliás, para mostrar como são aleatórias estas questões de programa, lembre-se
que a rede bancária liquidou, num passe de mágica, a exigência de espaços térreos gigantescos, no
Ministério da Fazenda, para abrigar as deprimentes, filas à boca dos guichês.
Em conclusão, não faz sentido dizer-se que o homem foi esquecido no planejamento de Brasília. Os
moradores mais antigos reconhecem o que o turista não percebe – a cidade propicia um estilo de vida
diferente, mais saudável e mais sereno.
Brasília pode – e deve – ser criticada, mas é uma cidade que se preza, que já tem, brio. Não se pode
detratá-la impunemente.
Aos Senhores Vago e Tochtermann cabia primeiro informarem-se sobre a memória descritiva do
plano-piloto; confrontar o que ali se diz com o que foi feito; constatar as discrepâncias e lacunas; debater o
assunto com o autor, para, então sim, criticar com conhecimento de causa.
Em contraste com essa atitude deliberadamente hostil, o construtor de Brasília, Israel Pinheiro –
personalidade que aprendi a admirar e respeitar durante o acidentado período de implantação da cidade –,
receoso de que a pressão do crescimento lhe viesse a desfigurar a concepção original, procurou-me,
poucos dias antes de sua morte, devidamente autorizado pelo Conselho, a fim de solicitar a indicação de
elementos da minha confiança a serem contratados para proceder a um balanço da situação urbanística
atual e planejar (com o meu assessoramento na qualidade de urbanista da cidade ainda vinculado à
NOVACAP) a expansão do centro urbano e a ocupação carente das áreas disponíveis no chamado PlanoPiloto, de modo a impedir o seu espraiamento na direção dos núcleos satélites, tendo em vista a articulação
destes com o desenvolvimento ordenado e global da região."
Sr. Presidente os esclarecimentos que, a meu pedido, foram, enviados pelo
Professor
Lúcio
Costa,
fornecem
os
elementos
imprescindíveis
à
avaliação
dos comentários feitos por Pierre Vago e pelo seu companheiro Wolfgang Tochter-

– 70 –
mann. Desta tribuna os transmito a todos os brasileiros para que conheçam, cada vez mais a grandeza de
Brasília.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, segundo orador inscrito.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, do dia 31 do corrente mês a 2 de
setembro, será realizado no meu Estado o II Festival de Arte de São Cristóvão, uma promoção da
Universidade Federal de Sergipe que, no ano passado, alcançou êxito excepcional, repercutindo de forma
intensa no Estado e em todo o Nordeste.
Trata-se de uma festa de cultura e arte que, pelo sucesso alcançado no ano passado, já adquiriu
renome em todo o Nordeste, daí ter sido incluído no calendário oficial do ano turístico não apenas de
Sergipe mas de todo o Brasil. Por duas vezes ocupei esta tribuna, no ano passado, para falar sobre o I
Festival de Arte de São Cristóvão – antes e depois de sua realização. Aqui relatei o êxito invulgar que
alcançou essa bela promoção da Universidade Federal de Sergipe, que tem hoje como Reitor o professor
Luís Bispo e Vice-Reitor o professor José Lopes Gama.
O II Festival de Arte de São Cristóvão, que este ano terá êxito ainda maior, foi organizado com a
colaboração do Governo do Estado, da Prefeitura de Aracaju, Secretaria de Educação e Cultura, Empresa
Sergipana de Turismo, Embratur, Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, e Prefeitura de São
Cristóvão.
São Cristóvão, cidade histórica do meu Estado, de riqueza arquitetônica e artística que a
celebrizaram e a tornam inesquecível para todos que têm a ventura de conhecê-la, constitui cenário
magnífico para uma promoção como o Festival de Arte.
Não se trata apenas de uma festa, ou de uma iniciativa de largo alcance turístico. Maior e mais
importante sua significação para a cultura brasileira, sobretudo devido ao seu bem elaborado programa.
O II Festival de Arte de São Cristóvão será aberto a 31 deste mês, na Praça São Francisco, de
grandiosa beleza, pelo operoso Governador Paulo Barreto de Menezes, seguindo-se a mudança simbólica
da capital sergipana para aquela cidade, a apresentação do grupo vencedor do I Festival Nordestino de
Ginástica Moderna e apresentação do grupo Unidos de Ginástica do Estado da Guanabara.
Nesse mesmo dia terá início intenso programa de espetáculos e concertos; cursos de teatro, cinema,
artesanato, música erudita e popular, folclore, difusão cultural. Por toda São Cristóvão, cursos, conferências,
exposições, concertos e toda uma vasta série de empreendimentos de natureza cultural e artística serão
realizados, propiciando espetáculos primorosos aos visitantes, bem como oportunidade para o
aperfeiçoamento de seus conhecimentos.
Contará o II Festival de Arte de São Cristóvão com a participação de intelectuais, artistas e grupos
folclóricos de Sergipe. Lá estarão também, entre outros, o Teatro Universitário de Alagoas, Bandinha de
Pífanos de Caruaru, Pernambuco, Coral da Universidade de Alagoas; Grupo de Dança Contemporânea da
Universidade Federal da Bahia; Coral da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul;
Quinteto Armorial do Recife; Grupo do Conservatório Lavignac, de São Paulo. Estas referências, as faço
para que este Plenário tenha noção das proporções que terá o Festival, cuja importância para o Nordeste é
hoje por todos reconhecida.
Sr. Presidente, o II Festival de Arte de São Cristóvão terá êxito semelhante
ao que o antecedeu, beneficiando-se, ainda, da experiência colhida por seus or-
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ganizadores, cuja Comissão Central tem como presidente uma pessoa verdadeiramente excepcional e que
imenso benefício tem feito à educação e ao ensino no meu Estado, a Professora Madre Albertina Brasil
Santos. Serão dias de alegria, festa e estudo que tornarão São Cristóvão a capital cultural e de fato do meu
Estado, pois lá estará instalado o governo sergipano.
É preciso, Sr. Presidente, que a imprensa sulina dê ao Festival de Arte de São Cristóvão a divulgação
que está a merecer, descobrindo-o para todo o Brasil.
Concluindo, congratulo-me com os promotores dessa grande festa de arte e cultura pela dedicação e
capacidade com que organizaram o Festival, bem como com a professora Madre Albertina Brasil dos
Santos. E apresento minhas congratulações ao magnífico Reitor Luís Bispo, ao Governador Paulo Barreto
de Menezes que deu sua decisiva colaboração para o empreendimento e todos os responsáveis pelos
órgãos do Governo estadual que colaboraram para o êxito seguro do II Festival de Arte de São Cristóvão.
Devo registrar, finalmente, que será ele encerrado no domingo, dia 2 de setembro, à noite, pelo Governador
do Estado, na honrosa presença do Ministro do Planejamento, Professor João Paulo dos Reis Velloso.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última quinta-feira, o ilustre Senador
Lourival Baptista teve oportunidade de registrar a eleição e posse dos novos titulares do Diretório Nacional
da ARENA com os quais me congratulo cordialmente – e focalizou, de modo especial, o nome do exGovernador Luiz Viana Filho, o que deu margem à espressiva e honrosa solidariedade das várias Bancadas
que têm assento nesta Casa.
Ausente do Plenário, naquele instante, vi-me privado de me associar à justa homenagem que então
se prestava ao eminente homem público.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA – Permite V. Ex.ª um aparte, eminente Senador Heitor Dias?
O SR. HEITOR DIAS: – Com muito prazer.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Lamentei bastante a ausência de V. Ex.ª quando fiz meu discurso.
Depois soube que V. Ex.ª, justamente naquela hora, encontrava-se num Ministério, tratando de interesse do
seu Estado. Proferi um discurso, através do qual me congratulei com a eleição de Luiz Viana Filho para 3º
Vice-Presidente da ARENA e sei muito bem que se V. Ex.ª aqui estivesse, nobre Senador Heitor Dias, terse-ia incorporado às numerosas manifestações de amizade e admiração ao ex-Governador da Bahia, de
quem V. Ex.ª foi operoso auxiliar, como Secretário da Justiça, a ele estando ligado por grande afeição.
Agradeço a V. Ex.ª a oportunidade que me deu ao conceder-me este aparte.
O SR. HEITOR DIAS: – Eu é que agradeço o aparte de V. Ex.ª, que traduz uma realidade, já que
bem conhece o grau de estima e apreço que me liga ao ex-Governador Luiz Viana Filho.
Senti-me, então, no dever de um pronunciamento, por isso que à efeição do amigo alio a grande
honra de seu colaborador imediato, modesto embora, situação que tanto mais me distingue quanto mais
sobressai o valor de sua fecunda admiração no Governo da Bahia.
O meu silêncio, no particular, poderia ensejar interpretação equivoca, que desejo evitar, menos pelo
alvo das homenagens, porque ele bem pode aquilatar as afeições colhidas, por suas virtudes, no curso da
sua vida, do que por mim mesmo, que tanto lhe devo de consideração e apreço. Posso, assim, até parecer
suspeito na solidariedade que ora também formalizo. Mas, em verdade, a voz do amigo perde o sabor da
suspeição quando o elogio deixa de ser simples extravasamento da estima, para ganhar o cunho de um
julgamento. E este, para ser verdadeiro, não pode decorrer do simples conhecimento, mas há de fluir da
longa convivência, quando as pessoas, por força das circunstâncias, se deixam ver dentro do coração,
evidenciando sensibilidade, ou intimidade da consciência, exteriorizando convicções e propósitos. O meu
testemunho a respeito do Governador Luiz Viana Filho é exatamente este: um cidadão exemplar, um de-
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ditado amigo, intelectual de mérito e homem público de sensibilidade notável, a grande alavanca de sua
vida política, e que se torna hoje indiscutível nos marcos que assinalam o seu quatriênio governamental.
Não sei de um setor, na imensa área administrativa do Estado, que não revele a sua presença, seja
engolfando-se nos problemas para lhes dar solução adequada, seja contaminando-se de sua realidade para
não lhes ser nunca indiferente. E assim o literato da Academia, que já havia provado os seus méritos no
desempenho de sucessivos mandatos legislativos, mostrou-se um grande homem de governo. E no
particular tem o consenso unânime da Bahia.
Não seria eu, portanto, que iria faltar-lhe com a minha solidariedade, que desejo registrada, não como
deferência ao amigo, mas, acima de tudo, como depoimento do colaborador que concorreu, embora com
apenas alguns seixos, para a construção da grande obra que realizou à frente do Governo da Bahia. Posso
não chegar no instante da escalada das alturas, jamais porém, falto no instante do encontro na planície. É
que a exemplo das grandes árvores, que precisam do húmus da terra onde se assentam e aprofundam as
raízes, as verdadeiras amizades não prescindem do ambiente em que se realiza o convívio desinteressado
e fraterno, e onde melhor se reconhecem as fisionomias, e se identificam os sentimentos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, O Estado de S. Paulo publicou há
dias uma análise da revista inglesa Flight International, conceituada publicação britânica sobre Aviação, cujo
diretor Mark Lambert, esteve recentemente no Brasil. Ele escreve que "mesmo quando as Forças Armadas
evitavam tradicionalmente a atuação política, foi constatada sua alta educação e qualificação técnicas,
dispondo de grande experiência e capacidade administrativas".
Na matéria de 20 páginas do semanário, Lambert examina a economia do Brasil em seu conjunto,
situando o País como uma das nações de mais rápido crescimento, passando em revista os progressos
alcançados pela sua Força Aérea, sua aviação civil e a indústria aeronáutica. O diretor da revista britânica
visitou o Brasil no mês passado para se colocar a par da próxima exposição aeroespacial em São Paulo.
Dedica a primeira parte de seu longo artigo a um estudo histórico, político e econômico do Brasil.
"O atual sistema de governo – disse Lambert – pode ser definido como democracia dirigida, uma
autocracia benevolente ou tecnocracia. Embora o visitante, homem de negócios, possa de imediato sentir
uma clara intervenção do Estado em alguns setores importantes, o sistema tirou o País do caos político e
econômico que o ameaçava, encaminhando a Nação para a expansão, fazendo esforços definidos para
melhorar a sorte da população menos favorecida. O mais notável, pelo menos para este observador, é que
isto é conseguido sem nenhum aparente "ismo" ou ideologia preconcebida..."
O artigo examina a economia brasileira e seu planejamento, e entra em detalhes sobre as empresas
aéreas, incluindo a VARIG, Cruzeiro do Sul, VASP e TRANSBRASIL. Lambert informa também sobre o
programa aeroespacial do País, a pesquisa nesse setor, e a produção de empresas na indústria
aeronáutica, como a EMBRAER, Neiva e AEROTEC.
Baseado nessas observações, o diretor de Flight International conclui que o Brasil alcançará em
breve a posição de potência mundial em aeronáutica.
Sr. Presidente, desejo agora ler para os Srs. Senadores o perfil de um empresário, coluna publicada
no Jornal do Brasil:
Perfil
ÂNGELO MÁRIO CERNE, A FALTA DE UM LÍDER.
Na segunda-feira, os seguradores perderam Ângelo Mário Cerne, um companheiro e um líder a que
sempre recorriam nas ocasiões decisivas.
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Dele agora ficam os exemplos, sobretudo o do culto ao trabalho, a que manteve fiel até o limite de
suas resistências físicas.
Cerne era um homem prático, mas de um pragmatismo que não excluía o suporte de uma sólida
formação cultural. Era organizado, metódico, realista e um planejador minucioso, com aguçada
sensibilidade política. Esses atributos o tornaram um administrador eficiente e o projetaram, na classe
seguradora, como um líder de visão.
Essa capacidade de liderança o levou, durante longo período, a colecionar mandatos eletivos,
presidindo órgãos de classe (Fundação Nacional das Empresas de Seguros e o Sindicato dos Seguradores
da Guanabara) ou representando a classe no Conselho Técnico do Instituto de Resseguros do Brasil.
Por seu desempenho, teve reconduções sucessivas àqueles postos, que ele ocupou em atribulada
fase do setor de seguros no País. Uma fase de reconhecidas mudanças estruturais na economia do Brasil,
dando, conseqüentemente, origem a toda problemática para o ramo de seguros, a qual se ajuntaram, para
agravá-la, a aceleração do processo inflacionário e a exaltação do intervencionismo do Estado. Ângelo
Cerne, nesse período, foi um condutor lúcido, certo do rumo para o qual se deveria conduzir o seguro.
A mesma problemática, com variações e nuanças regionais, enfrentavam os mercados seguradores
de todas as Américas, fazendo surgir no âmbito da iniciativa privada a Conferência Hemisférica de Seguros,
como um verdadeiro órgão de intercâmbio e cooperação internacional. A essa nova entidade Ângelo Mário
não faltou com sua adesão, vindo a se tornar, algum tempo mais tarde, seu presidente honorário, como
reconhecimento e homenagem à sua larga folha de serviços prestados.
Foi detentor, por serviços prestados, da Medalha Marechal Sousa Aguiar, do Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro; Diploma de Mérito da Segurança no Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Indústria e do
Comércio; do Diploma da Legião de Honra do Seguro Mundial, expedida pela Associação Mexicana de
Seguros.
Deixa, no prelo, o livro O Seguro Privado no Brasil, prefaciado pelo Sr. José Lopes de Oliveira,
Presidente do IRB.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O nobre Senador Ruy Carneiro solicitou inscrição para
fazer uma comunicação importante.
De acordo com o que dispõe o § 2º, art. 184, do nosso Regimento Interno, concedo a palavra a S.
Ex.ª o Sr. Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu prezado conterrâneo e amigo, Dr.
Djacir Arruda, Procurador do INPS, em Brasília, acaba de procurar-me para dar a infausta notícia do
desaparecimento do ex-Senador João Arruda, em São Paulo. Este nosso eminente Colega que aqui nesta
Casa representou com tanto brilho, equilíbrio e espírito público, o Estado da Paraíba, entre janeiro de 1955
e fevereiro de 1963, foi vítima, na Capital paulista, onde residia, de um brutal enfarte do miocárdio, que lhe
roubou a vida.
Esta Casa, onde ele atuou com absoluta correção e competência, honrando sempre o mandato que
lhe conferiu a Paraíba, receberá, como recebi, com muito pesar, a dolorosa notícia que agora transmito ao
Plenário.
Senador João Cavalcânti de Arruda nasceu na cidade de Bonito de Santa Fé, no alto sertão
paraibano, e veio muito jovem para Campina Grande, com o seu digno genitor, José Arruda, que ali se
estabeleceu e prosperou no comércio do algodão.
Iniciou seus estudos no Colégio Pio X, de João Pessoa, concluindo o Curso Jurídico na Faculdade de
Direito de Recife.
Em 1954, integrante dos quadros da UDN na Paraíba, chefiada à época pelo
eminente
Senador
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grande brasileiro, nas vagas dos dois terços e, aqui, tomaram posse em janeiro de 1955.
Sr. Presidente, os Senadores que tiveram oportunidade, e aqui deve haver vários, de conhecer,
acompanhar a ação do ex-Senador João Arruda nesta Casa, não somente terão recebido com profunda
tristeza esta informação, mas também ratificarão os conceitos que estou expendendo nesta comunicação
urgente que me trouxe à tribuna e o faço com a maior consternação.
A Mesa do Senado posteriormente receberá um requerimento, assinado pelos companheiros da
Bancada paraibana e outros elementos da Bancada da ARENA e do MDB, para que a Casa preste ao exSenador João Arruda uma homenagem especial, como a que ontem foi prestada ao grande e saudoso exSenador José Ermírio de Moraes.
O ex-Senador João Arruda, que depois de encerrar o seu mandato em 1963 não quis mais continuar
na vida pública, passou a consagrar-se unicamente às atividades no setor privado, no Estado de São Paulo,
aliás, onde anteriormente já se vinha dedicando. Sem perder seus vínculos afetivos com o Estado da
Paraíba, continuou desenvolvendo suas indústrias, tanto assim que deixou a grande Fábrica de Tecidos
Santana e uma fábrica de azulejos que formam um complexo industrial poderoso, fruto da sua notável
capacidade de trabalho e do seu espírito criador e progressista, da sua luta construtiva para bem servir e
enriquecer o Brasil.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o nosso saudoso Colega João Arruda – de quem fui adversário
político no meu Estado, mas seu amigo, admirando sempre as suas virtudes cívicas, suas altas qualidades
de cidadão e de paraibano que tanto amou à sua terra, trabalhador, honesto e inteligente – possuía o dom
admirável de liderança, daí conseguir sempre reunir em torno de sua pessoa colaboradores preciosos que
tanto o ajudaram na grandiosa obra que conseguiu brilhantemente realizar em São Paulo.
Não quero esquecer de citar dentre os seus valiosos colaboradores dois dos seus preciosos
companheiros, o Dr. César de Oliveira Lima, de uma das mais importantes famílias do Estado da Paraíba,
que conquistou lugar de grande destaque em brilhante concurso realizado no Ministério da Fazenda e que
deixou o cargo para lutar ao lado de João Arruda; e o engenheiro brilhante, Rodrigo Guedes Pereira
Mesquita, também paraibano ilustre, que deixou suas atividades em outros setores para atuar sob o
comando de João Arruda.
Era o nosso saudoso Colega, por conseguinte, um homem de qualidades excepcionais e, por isso
mesmo, lutou e venceu galhardamente em todas as suas atividades no curso de sua vida limpa, correta e
cheia de realizações para um Brasil cada vez mais poderoso e feliz.
Nessas ligeiras considerações, Sr. Presidente, quero prestar as minhas homenagens pessoais ao
grande Colega desaparecido e a homenagem do nosso Estado àquele paraibano ilustre que morreu ontem,
aos 59 anos de idade – ainda não tinha completado essa idade, que ia verificar-se em 1º de outubro de
1973. A Paraíba e o Brasil perderam um grande filho e o Senado deve recordar com saudade e render a
homenagem a que ele faz jus, numa próxima Sessão que, certamente, a Mesa vai anunciar depois do
recebimento do nosso requerimento.
Era esta dolorosa comunicação que tinha a fazer ao Plenário da nossa Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra-se em tramitação nesta
Casa o Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 1973, que submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Convenção de Berna para proteção de Obras Literárias e Artísticas, revista na Conferência
realizada em Paris a 24 de julho de 1971.
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É evidente o interesse, comum a todas as Nações, em criar um sistema jurídico que assegure efetiva
proteção às obras científicas e artísticas no plano mundial e reprima a utilização indevida da propriedade
intelectual.
Entretanto, é necessário evitar que o instrumento jurídico, elaborado no plano internacional, ponha
em risco os legítimos interesses dos autores e editores nacionais.
Ato Internacional que ora tramita pelo Senado Federal vem acompanhado de um Anexo – que faz
parte integrante do Tratado – no qual estão fixadas algumas normas destinadas a beneficiar os países em
vias de desenvolvimento.
Cabe, em primeiro lugar, salientar que, para os fins específicos da aplicação do ato internacional em
apreço, o Brasil dificilmente poderia ser considerado como "País" em vias de desenvolvimento – senão
vejamos:
Segundo o art. V do referido anexo, os países serão conceituados como em vias de desenvolvimento
"de conformidade com a prática estabelecida na Assembléia-Geral das Nações Unidas" – o que,
convenhamos, é uma definição um tanto vaga. Entretanto, não basta que o País seja considerado "em vias
de desenvolvimento" para se beneficiar das facilidades previstas no Anexo. É necessário, ainda, que "em
vista de sua situação econômica e de suas necessidades sociais e culturais, não se considere estar, de
imediato, em condições de tomar as medidas adequadas para assegurar a proteção de todos os direitos,
tais como os previstos no presente Ato".
Ora, o Brasil jamais poderia vir a alegar, no plano mundial, sob pena de estar agindo de má fé, que,
dada a sua atual situação econômica, social ou cultural, encontra-se impossibilitado de assegurar a
proteção dos direitos autorais.
Assim, convém deixar patente que se o Brasil vier a ratificar o anexo em questão, o fará na qualidade
de País desenvolvido, pois não se enquadra absolutamente na caracterização de "País em
desenvolvimento" fornecida pelo Anexo.
Passemos a analisar, em síntese, as facilidades "concedidas" aos países em desenvolvimento:
Em matéria de tradução.
Admitiu-se que as pessoas interessadas (dos países conceituados como "em vias de
desenvolvimento") em traduzir para sua língua nacional uma "obra publicada sob forma impressa ou sob
qualquer outra forma análoga", e não conseguirem autorização do titular do direito autoral, poderão, ao final
do prazo de um ano (se a língua não é de uso geral num ou em vários países desenvolvidos) após a data
da publicação original, traduzir a mesma sem autorização do autor, pagando apenas uma soma que será
fixada pela autoridade local competente (artigos II e IV do Anexo).
Em matéria de reprodução.
"Se depois de expirado o período aplicável – 3 anos para obras científicas e tecnológicas e 7 anos
para obras do campo da imaginação – não haja exemplares à venda no país em questão, durante o período
de 6 meses, poderá a pessoa interessada do país em via de desenvolvimento solicitar à autoridade
competente licença para reimprimir a obra".
O mesmo sistema foi estendido a publicações audiovisuais, filmes de televisão ou registros sonoros,
destinados ao ensino.
Verifica-se, pois, que o autor, editor ou titular de direito autoral brasileiro que "não for encontrado" ou
não desejar conceder autorização para tradução ou reimpressão de suas "obras" a um editor ou pessoa
interessada de um país considerado "em vias de desenvolvimento", não terá meios legais para impedir que
este último utilize, traduza ou reimprima sua obra. É, em resumo, o que se encontra estabelecido nos
artigos II, III e IV do Anexo à Convenção.
Essas medidas constituem verdadeira subversão de toda a estrutura legal e dos princípios vigentes
em matéria de propriedade intelectual.
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O art. 153, § 25, da Constituição, erigiu em norma constitucional a proteção do direito autoral, nos
termos seguintes:
"Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las."
É, assim, patente que as disposições contidas nos arts. II, III e IV do Anexo à Convenção, são
flagrantemente inconstitucionais.
Qualquer interessado, caso esta Convenção venha a ser aprovada sem restrições, poderá recorrer ao
Poder Judiciário para ver declarada a inconstitucionalidade das referidas disposições. Isto colocaria o
Estado brasileiro numa situação extremamente delicada, tanto no plano externo quanto no interno.
– No plano internacional, seria obrigado a respeitar disposições que violentam suas normas
constitucionais.
– No plano interno, seria obrigado a ressarcir os prejuízos causados a inúmeros particulares pelo fato
de haver ratificado um tratado internacional eivado de inconstitucionalidade.
Mas o absurdo das normas contidas no referido Anexo vão além de um "mero problema de
constitucionalidade". É que o direito autoral é protegido, não somente pelo valor patrimonial que encerra,
mas, também, e sobretudo, pelo valor moral – e este é inestimável – que traz consigo. A reprodução de
determinada obra num momento inoportuno (a critério do autor) ou mutilada por uma tradução ou
reimpressão defeituosas, são apenas dois exemplos de como poderia ser prejudicado o autor brasileiro pela
utilização indevida e desautorizada de sua obra.
Somos de opinião que a Convenção de Berna, tal como foi revista em Paris, em 1971, deve ser
amplamente debatida, ouvidas as pessoas e entidades diretamente interessadas; e nesta Casa, a
Comissão de Constituição e Justiça, para a defesa de direitos fundamentais dos autores brasileiros. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Comunico aos Srs. Senadores que terça-feira, dia 21 do
corrente, às 10 horas, Sua Excelência o Senhor Ministro Marcus Vinícius Pratini de Morais, da Indústria e do
Comércio, comparecerá perante a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 10,
de 1973 (CN), que autoriza a constituição da SIDERBRÁS S.A., ocasião em que exporá o ponto de vista do
Executivo sobre a matéria.
Presidirá a Comissão o nobre Senador Carlos Lindenberg.
Devendo realizar-se, de 22 a 26 do corrente mês, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo,
a"XVII Festa do Peão de Boiadeiro", esta Presidência designa, de acordo com as indicações das
Lideranças, para representar o Senado naquelas festividades os Srs. Senadores: Carvalho Pinto, Orlando
Zancaner e Nelson Carneiro.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita – Flávio Brito – Milton Trindade – Waldemar Alcântara – Jessé Freire – Milton
Cabral – Wilson Campos – Luiz Cavalcante – Amaral Peixoto – Paulo Torres – José Augusto – Orlando
Zancaner – Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Accioly
Filho – Mattos Leão – Lenoir Vargas – Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Finda a Hora do Expediente, passo à:
ORDEM DO DIA
– Item 1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
348, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1973, que estende aos delegados sindicais destinados
à direção das delegacias ou seções as garantias do art. 543 da CLT e dá outras providências.
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Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A redação final é considerada como definitivamente aprovada, nos termos do art. 362 do Regimento
Interno.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1973, que estende aos delegados sindicais
destinados à direção das delegacias ou seções as garantias do art. 543 da Consolidação das Leis do
Trabalho, e dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 523 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único – Aos delegados sindicais a que se refere este artigo aplica-se o disposto no art.
543 desta Consolidação."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1973 (nº 1.264-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Encargos
Gerais da União – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral – o
crédito especial de Cr$ 23.500,00, para o fim que específica, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 344, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 1973
(Nº 1,264-B/73, na Casa da origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Autoriza o Poder Executivo a abrir a Encargos Gerais da União – Recursos sob Supervisão do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral – o crédito especial de Cr$ 23.500,00, para o fim que
específica.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a Encargos Gerais da
União – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral – o crédito especial de Cr$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos cru-
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zeiros) para atender despesas com pagamentos de execução de sentenças judiciais contra a União.
28.00 – ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Cr$ 1,00
28.02 – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2364 – Execução de Sentenças Judiciais Contra a União.
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 – DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.4.0 – Encargos Diversos
23.500
Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão de anulação parcial de dotação
orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 – ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Cr$ 1,00
28.02 – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
2802.1800.2029 – Reserva de Contingência
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.6.0 – Reserva de Contingência
23.500
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1973 (nº 1.265-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que concede pensão especial, vitalícia e intransferível,
a Celso Lima da Silva, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 336, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 1973
(Nº 1.265-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Concede pensão especial, vitalícia e intransferível, a Celso Lima da Silva.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida a Celso Lima da Silva, filho de Arlindo Oliveira da Silva
(falecido)
e
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mensal, equivalente a três vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País.
Art. 2º – A pensão especial de que trata esta Lei será devida a partir de 30 de outubro de 1972.
Art. 3º – A despesa decorrente da execução desta Lei correrá à conta de Encargos Gerais da União –
Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 40, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 320, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções nos 58, de 1968; 79, de 1970; e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Mococa, São Paulo, aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa
Econômica do Estado de São Paulo, para financiar obras de pavimentação e instalações de hidrômetros,
tendo:
PARECER, sob nº 321, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
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 40, DE 1973
Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968; 79, de 1970; e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Mococa, São Paulo, aumente o limite de endividamento público,
mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, para financiar obras de
pavimentação e instalações de hidrômetros.
Art. 1º – É suspensa a proibição constante no art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas
de nos 79, de 1970; e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Mococa, São Paulo, aumente em Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros) o limite de
endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo,
cujos recursos serão utilizados para financiar obras de pavimentação de vias públicas e instalações de
hidrômetros.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O Sr. Antônio Carlos deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos
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O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa e outros meios de
comunicação e informação têm, nos últimos dias, dedicado especial atenção ao problema da produção
nacional de trigo e do abastecimento deste cereal a nosso País.
A par dos dados referentes à queda da produção mundial do cereal, juntam-se números que apontam
índices consideráveis de elevação do consumo. Um e outro fatores têm provocado a escassez do produto e
uma tendência à elevação de seu preço, com reflexos no preço de seus derivados. Nesta Casa, a questão
foi focalizada na Sessão do dia 9 do corrente mês, pelo nobre representante das Alagoas, Senador Luiz
Cavalcante.
Inicialmente, disse S. Ex.ª:
"jornais dos últimos dias deram notícia de que a Argentina suspendera a exportação de trigo,
inclusive quanto aos contratos anteriormente firmados. Uma superestimação do excedente comercializável
teria acelerado o esgotamento dos estoques; daí o drástico embargo das vendas ao exterior.
O Brasil havia comprado um milhão e trezentas mil toneladas do cereal àquele País, com entrega
escalonada ao longo deste ano. Para completar o total, falta, ainda, o embarque de 450 mil toneladas, que
não mais virão.
O preço estipulado no contrato é de 105 dólares a tonelada, enquanto a cotação no mercado
internacional ascendia ontem a 156 dólares.
Segundo o último relatório do Banco Central, em 1972 o Brasil importou dois milhões de toneladas do
produto, no valor de 112 milhões de dólares. Logo, a tonelada custou, em média, 56 dólares.
Mas já em abril nós pagamos 87 dólares e 74 centavos pela tonelada; em junho, compramos a 112
dólares e 42 centavos; a 25 de julho, adquirimos 100 mil toneladas a 136 dólares e 90 centavos, e seis dias
depois fechamos cinco contratos a preços que variam de 145 dólares e 45 centavos a 154 dólares e 15
centavos.
Anuncia-se para amanhã, dia 10, o julgamento de concorrência internacional, aberta pelo Ministério
da Agricultura, para aquisição de 300 mil toneladas. Desta vez, a suspensão das exportações argentinas
será mais um fator a influir na majoração do custo unitário, que deverá alcançar a casa dos 160 dólares.
Vejam V. Ex.as como, em vinte e quatro horas, os preços variam, como se decorridos fossem vinte e
quatro dias ou mesmo vinte e quatro anos. Concatenando, ontem, os dados para este discurso, fixei-me
neste vaticínio, de esperar que na concorrência de amanhã o trigo atinja 160 dólares.
Pois bem, Srs. Senadores, está nas primeiras páginas de O Estado de S. Paulo de hoje, e do Jornal
do Brasil, a notícia de que, ontem, o Brasil comprou mais 295 mil toneladas de trigo aos Estados Unidos,
para entrega a partir de outubro, a preços que vão de 183 a 220 dólares, a tonelada FOB.
Desse modo, o preço médio, no corrente ano, situar-se-á acima de 125 dólares, ou seja, mais do
dobro, talvez mesmo o triplo do que havíamos pago em 1972. E, com os três milhões de toneladas que
importaremos neste ano, despenderemos nada menos de 370 milhões de dólares, isto é, mais de três vezes
que no ano passado.
Neste ritmo, em 1974 pagaremos quantia superior a 500 milhões de dólares pela importação
inevitável de 2,2 milhões de toneladas."
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E prosseguiu o nobre representante das Alagoas:
"Infelizmente, nada poderá ser feito para que aumentada seja a colheita de março próximo, já que
ficou para trás a época de semenadura – junho e julho. A safra 73/74 é estimada em 1,8 milhões de
toneladas, das quais 300 mil se destinarão a sementes. Ao milhão e meio restante deverão ser adicionadas
2,2 milhões de toneladas do exterior para complementar o consumo interno."
E, finalmente, conclui o nobre Senador Luiz Cavalcante:
"A frustração da última safra, na qual os dois milhões de toneladas esperados reduziriam-se a 680
mil, e o baixo preço oficial de Cr$ 40,23 por saco vieram desestimular fortemente o triticultor, levando-o a
reduzir de dois milhões de hectares para 1,6 milhões a área cultivada. O prêmio de Cr$ 1,80 por saco
instituído pelo Governo quase nenhum efeito surtiu, tanto porque veio tardiamente, como pelo
condicionamento à área mínima semeada."
Aqui Sr. Presidente, termino as citações do discurso do ilustre Senador alagoano.
Antes de focalizar o tema, em termos de atualidade, permito-me fazer uma ligeira incursão na história
da produção do trigo em nosso País.
Registra a crônica que na época colonial, na Região Sul, a triticultura prosperou, trazida da Europa
pelos primeiros colonizadores e imigrantes. A iniciativa, contudo, esbarrou nos obstáculos nascidos pela
falta de adaptação das sementes à nossa ecologia. Passamos, então, a ser – à medida que crescíamos –
um País importador do cereal, cujo consumo limitava-se, essencialmente, aos centros populacionais da
região litorânea.
Essa situação perdurou até a década de 1930, quando Getúlio Vargas, à frente do Governo do Rio
Grande do Sul, lançou-se, numa campanha, em favor da triticultura nacional. Para executá-la fez que viesse
ao Brasil o grande técnico Ivar Beckmann, que promoveu a execução de um programa de pesquisa que se
coroou na seleção de uma série de espécies adaptadas ao nosso meio, com uma característica principal, a
resistência à denominada ferrugem da folha, inimiga maior das nossas lavouras desse cereal. Surgiram,
assim, os chamados trigos Bagé, Frontana, Rio Negro e outros que foram os responsáveis pelo êxito do
renascimento da triticultura brasileira.
A campanha estendeu-se a Santa Catarina, que, sob o Governo de Adolpho Konder, apresentou
resultados os mais encorajadores. Houve, até, por falta de infra-estrutura nos setores de transportes,
armazenamento e distribuição, perda de parte das safras. A produção mundial do trigo, por outro lado, cuja
comercialização era e ainda é, em grande parte, comandada por grandes organizações internacionais,
frustrou, em termos econômicos, todo aquele esforço.
O Ministério da Agricultura, a partir de 1940, voltou a se preocupar com a produção tritícola nacional,
tendo, inclusive, criado, em sua estrutura, um órgão específico para estimulá-la e expandi-la – o Serviço
Nacional do Trigo.
Essa preocupação ganhou especial relevo na administração exemplar do nosso eminente Colega, o
nobre Senador João Cleofas. S. Ex.ª atacou o problema sob todos os aspectos. No setor da pesquisa,
através do Instituto Agronômico do Sul, sediado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, cujas obras
foram concluidas na sua gestão, logrou selecionar novos tipos de sementes, já agora imunes à ferrugem da
folha e do colmo e de características físicas adaptadas às nossas condições ambientes. Foram as
chamadas espécies Iasul I, II e III.
O trabalho dirigido pelo grande fitotecnista Raul Ady da Silva foi a base das
tarefas
realizadas
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setores
do
fomento
à
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trans -
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porte e comercialização do produto. Para se ter uma idéia do trabalho realizado no setor de fomento basta
registrar que a distribuição de sementes selecionadas aos triticultores no Estado de Santa Catarina que
tenho a honra de representar nesta Casa de 1953 a 1951, mais que decuplicou. Foram, no território do meu
Estado, construídos armazéns de trigo em Joaçaba, Concórdia, Caçador, Canoinhas e Tubarão. Um silo
aéreo em Joaçaba, um silo subterrâneo em Videira e .projetados armazéns metálicos ,de pequeno porte em
vários outros municípios. Foi instalado o Núcleo Tritícola de Curitibanos, obra pioneira no setor da produção
de trigo.
A questão do preço mínimo para o produtor, problema então de difícil solução pela falta de estrutura
dos órgãos financeiros responsáveis, foi encaminhada satisfatoriamente e, pela primeira vez, naqueles
anos, o preço mínimo foi fixado antes do início das safras.
Todas essas medidas provocaram um notável incremento na produção tritícola nacional tendo-se,
inclusive, realizado experiências novas na região Centro-Sul e na região Nordeste, como no Sul de São
Paulo, na região de Patos, em Minas, e na região de Jaguaquara, na Bahia.
Quando, em 1954, fui eleito pela primeira vez Deputado Federal, a minha primeira iniciativa, após
assumir o mandato, foi a apresentação de um projeto de resolução criando uma comissão de inquérito para
estudar todos os problemas ligados à triticultura brasileira. Daí nasceram as mesas-redondas e as festas
nacionais do trigo que tiveram lugar em Passo Fundo, Cruz Alta, Joaçaba e Concórdi, no Estado do Rio
Grande e de Santa Catarina.
Ocorreu, porém, que nos anos seguintes a superprodução mundial do trigo ensejou aos Estados
Unidos da América do Norte a execução de uma política de abastecimento do cereal a países em
desenvolvimento, como o Brasil. O nosso Governo celebrou, então, os chamados Acordos do Trigo, cujas
condições financeiras eram extremamente favoráveis e cuja execução garantia o abastecimento do nosso
mercado em condições tranqüilas. Essa circunstância que permitiu, inclusive, a celebração de contratos
com prazos de pagamento até 40 anos e com cláusulas determinando que parte desse pagamento fosse
em cruzeiros e parte destinada a investimentos em nosso País, refletiu-se na política de expansão da
triticultura brasileira. Velhas e superadas teses, como a da inadaptação da cultura tritícola ao nosso meio,
ressuscitaram. Não será exagero consignar que o esforço até então realizado foi, aos poucos, sendo
abandonado.
A partir de 1964, com a interrupção dos chamados Acordos do Trigo, destinados à colocação dos
excedentes norte-americanos e uma maior conscientização da necessidade de o Brasil não ser totalmente
dependente do mercado externo para a satisfação de seu consumo, fez-se renascer o trabalho em favor do
trigo nacional.
Para evitar a distorção que ficou conhecida como "trigo-papel" e irregularidades praticadas por
determinados setores da indústria moageira, com a finalidade de obter maiores quotas de trigo estrangeiro,
cujo preço, por motivos óbvios, sempre foi mais favorável, manteve-se a política de controle da expansão da
indústria , moageira nacional e se atribuiu ao Banco do Brasil a tarefa de adquirir todo o trigo nacional e
todo o trigo estrangeiro para proceder a uma distribuição racional entre as indústrias e as regiões
consumidoras.
O grande esforço realizado nos últimos governos foi no sentido do estabelecimento de uma política
racional, no que toca aos preços mínimos.
Os
Governos
revolucionários
foram
os
que
enfrentaram
e
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vitoriosamente a questão do estabelecimento dos preços mínimos para os produtos
agrícolas. Esse esforço e mais uma série de medidas de natureza agronômica
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provocaram um extraordinário desenvolvimento da triticultura brasileira. As estatísticas apontam os dados
referentes a produção e ao consumo:
EXERCICIO
PRODUÇAO (*)
CONSUMO (*)
1965
221.576
990 (**)
1966
298.523
2.447.523
1967
364.870
2.855.137
1968
693.598
2.866.495
1969
1.146.319
2.907.855
1970
1.734.972
3.033.611
1971
2.034.317
3.209.356
1972
650.000 (***)
3.377.699
1973
3.550.000 (***)
( *) as cifras de produção e consumo são correspondentes a toneladas;
( **) dados computados no período de 9/8 a 31/12 de 1965
( ***) a queda da produção foi motivada em virtude da calamidade que assolou o Sul do País (Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul)
(****) estimativa
A partir de 1972, contudo, as condições meteorológicas presentes nas regiões produtoras, durante o
período do plantio até à colheita, foram extremamente adversas; nossas safras sofreram reduções
drásticas. Basta que se analise a estatística acima citada.
Essa conspiração da natureza teve profundos reflexos no problema da economia tritícola. Os preços
mínimos, com a queda da produtividade, passaram a ser insuficientes.
No momento, o Governo enfrenta, no que toca à produção e ao abastecimento de trigo, dois
problemas: um de natureza interna, relativo à queda da produção e à insatisfação quanto ao preço mínimo
esse problema refletiu-se na diminuição da área plantada no corrente ano. O outro problema é de natureza
internacional e refere-se à escassez do produto no mercado externo.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre Senador.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Ouço com muita atenção e grande júbilo o seu magnífico discurso
sobre o trigo. Caiu respeito à queda da nossa produção, V. Ex.ª deve acrescentar que, no Rio Grande, que
é o nosso maior produtor de trigo, a diminuição da área plantada desse produto se deve também à
influência da plantação da soja. O Rio Grande produziu quase quatro milhões de toneladas, mas ao lado
desse fator quero citar outro, com satisfação: é que no meu Mato Grosso, no Planalto de Maracaju, de
Campo Grande a Ponta Porã, numa extensão de trezentos quilômetros, recebendo agora um número semfim de gaúchos, paranaenses e catarinenses, estão começando outra vez a plantar, não somente a soja,
mas também o trigo, o que me faz ficar convencido de que, dentro de duas ou três safras, a nossa produção
suplantará a deficiência nacional desse precioso alimento.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Sou muito grato ao nobre Senador Fernando Corrêa. Realmente S.
Ex.ª veio corrigir oportunamente o meu raciocínio. Eu não me voltara para o importantíssimo fator relativo à
queda da produção tritícola que S. Ex.ª acaba de apontar. Realmente, ao lado das condições desfavoráveis
do tempo, do clima, há que se registrar a preferência que os produtores do Estado do Rio Grande do Sul e
do Oeste catarinense tiveram para a soja.
Registro, com júbilo e satisfação, a notícia objeto da segunda parte da intervenção de S. Ex.ª. Estou
absolutamente seguro de que as condições naturais da região sul de Mato Grosso irão propiciar grande
produção de trigo, capaz de atender à solução do problema. Grato mais uma vez.
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O SR. HEITOR DIAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – O pronunciamento de V. Ex.ª, como todos que faz nesta Casa, é
absolutamente objetivo. V. Ex.ª não se limita a palavras mas cita dados, compara números, para tirar
ilações seguras. Da exposição que V. Ex.ª fez, percebe-se, sem nenhum esforço, que a política que havia
sido adotada para o trigo era acertada. Deduz-se isto dos dados comparativos que V. Ex.ª trouxe ao
conhecimento desta Casa. Se é verdade que havia um crescimento constante da demanda, havia,
paralelamente, um crescimento permanente da oferta – sempre uma diferença que demonstrava que o
Brasil ainda não é auto-suficiente neste particular. Mas o nobre Senador Fernando Corrêa, aparteando V.
Ex.ª, procurou demonstrar que a essas razões que V. Ex.ª citou – da adversidade do clima, da natureza, da
situação internacional –, uma outra surgia em decorrência da preferência pelo plantio da soja.
Inegavelmente, quem acompanha as publicações especializadas constata essa vantagem que todos vêm
dando ao cultivo da soja, sobretudo pelo seu rico teor em proteínas. Mas, embora não seja eu elemento
especializado em Economia, quero, associando-me ao pronunciamento de V. Ex.ª, pela oportunidade com
que é feito, dizer que, até certo ponto, não entendo como tal preferência possa e deva prejudicar essa
cultura do mais alto interesse para o nosso País, sobretudo porque, se é verdade que em decorrência da
exportação da soja adquirimos divisas, também conseqüentemente, importando trigo, estamos
descapitalizando as divisas adquiridas. Então, entendo que o Governo, que vinha adotando política tão
adequada, tão justa relativamente a esse plantio, sobretudo com o estabelecimento de preços mínimos, do
modo como V. Ex.ª citou, e que, inegavelmente é uma medida salutar, deve continuar com essa orientação
para que o País retome aquela situação anterior e possa levar-nos, mais tarde, a uma situação melhor para
o atendimento das nossas necessidades internas. Eu me congratulo com V. Ex.ª pelo seu magnífico
pronunciamento.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Nobre Senador Heitor Dias, V. Ex.ª enriquece e completa o meu
pronunciamento.
Como representante do Estado da Bahia, onde, na administração João Cleofas, se fizeram
satisfatórias experiências da cultura de trigo, V. Ex.ª representa, ainda assim, um Estado que, no momento,
não é produtor de trigo. Pode, pois, com isenção e maior perspectiva, dar um depoimento sobre o problema
que estamos enfrentando: de um lado, a avassaladora concorrência da soja à preferência dos nossos
agricultores e, de outro, a necessidade de medidas do Governo para que possamos não só nos preocupar
com a obtenção de divisas, como também, e principalmente, ter preocupação em economizá-las, em reduzilas quanto ao seu dispêndio.
Grato a V. Ex.ª
Prossigo, Sr. Presidente:
Uma série de acordos, de negociações e de providências adotadas pelo Poder Executivo está
perseguindo medidas capazes de impedir a falta do produto ou a elevação de seus preços a níveis
incompatíveis com a política de contenção inflacionária em execução. E, como se poderá verificar, uma
questão conjuntural.
Em declarações à imprensa, o vice-Presidente do Sindicato da Indústria do Trigo, recentemente,
colocou a questão do abastecimento em seus devidos termos. Senão vejamos. Diz aquele dirigente:
"Estamos com o suprimento nacional do trigo perfeitamente garantido até o próximo ano. Em 1974,
as providências normais das autoridades impedirão, também, que haja qualquer situação de falta.
Falar em escassez sempre provoca uma corrida. Esta, em nosso meio, seria por todos
os títulos, injustificada, pois não temos problemas atuais ou para os próximos meses. O
trigo comprado, mesmo não levando em conta a colheita nacional, que se inicia em fins de
outubro, é suficiente para chegarmos ao fim do ano, O Brasil vai colher 1 milhão e 800 mil tonela -
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das de trigo, das quais 300 mil são para sementes é 1 milhão e 500 mil comerciáveis, entregues aos
moinhos, portanto, para o suprimento de nosso território.
O consumo do País é de 3 milhões e 550 mil toneladas, perfeitamente coberto neste ano de 1973.
Vai haver ligeiro aumento de demanda, mas será atendido plenamente."
Cuida-se, pois, da adoção de providências capazes de resolver a questão ou pelo menos atenuá-la.
Uma delas quero aqui citar: é aquela referente à obrigatoriedade da mistura à farinha de trigo, em
percentagem razoável, da fécula de mandioca. Determinações nesse sentido não virão comprometer a
qualidade do produto, atendendo, por outro lado, à grande safra de fécula estocada em Santa Catarina.
Acabo de receber telegrama subscrito pelo Vereador, Sr. Armando Hosang, que fortalece esse meu
ponto de vista. Diz aquele representante de Taió, Município da grande região produtora de fécula de
mandioca, em meu Estado, o Alto Vale do Itajai:
"... Favor lutar inclusão mistura três por cento fécula de mandioca vg na farinha de trigo vg motivo
grande safra estocada Santa Catarina vg produtores com grandes problemas pt"
Creio que se o Governo determinar a mistura da fécula de mandioca na farinha de trigo virá atender
aos produtores de meu Estado e certamente de outros Estados da Federação e resolver a questão do
abastecimento interno de trigo.
De outra parte, é mais do que oportuno, é imperioso, que o Ministério da Agricultura atualize os seus
programas de fomento à triticultura brasileira. A publicação desse Ministério "Agricultura 71" consigna:
"Trigo.
Manteve-se constante o fluxo da oferta de trigo à indústria moageira, que pode assim programar suas
atividades, livre dos lag de comercialização, com reflexos favoráveis à regularidade do abastecimento de
derivados.
O grande incremento ocorrido na produção interna de trigo se deve, em parte, aos estímulos do
Governo aos produtores, através de portarias editadas anualmente pela SUNAB. Tal crescimento,
suplantando a capacidade de ensilagem, obrigou a adoção de um esquema mais dinâmico de escoamento
do produto das zonas de produção, a fim de evitar o congestionamento dos estoques na época da colheita."
Pela simples leitura dessa informação autorizada, constata-se que a questão, hoje, é completamente
outra; há necessidade de o Ministério, desde o setor da pesquisa até o da comercialização, dedicar-se
intensamente a um programa de revitalização da triticultura brasileira.
Se não possuímos uma ecologia ideal para essa cultura básica para a economia nacional; está
comprovado, suficientemente, que ela não é incompatível com o desenvolvimento de lavouras econômicas
de trigo.
Nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e mesmo no Sul de São Paulo, as
espécies selecionadas pelo Instituto Agronômico do sul e aquelas outras resultado do trabalho de Ivar
Beckmann podem e devem ser aproveitadas.
De outro lado, o avanço da tecnologia nesse setor é extraordinário. Tive ocasião de verificá-lo
quando, em 1968, na índia, participando da Segunda Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento, presenciei os primeiros resultados da cultura do trigo nascido das sementes obtidas no
México pelo sábio americano Norman Borlang, Prêmio Nobel da Paz de 1969; fora o milagre da
transformação de algumas características genéticas do chamado trigo-anão, de grão vermelho para torná-lo
igual ao branco, sem perda de suas excepcionais condições de adaptação às mais diversas e estranhas
ecologias.
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O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre Líder Virgílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Meu caro Senador, ouvindo o discurso de V. Ex.ª, em que é citado
tópico bem grande do nosso companheiro Luiz Cavalcante, gostaria de, para aliviar o trabalho da Liderança,
com sua permissão, acrescer às palavras brilhantes de V. Ex.ª mais algumas referentes a críticas que
fazem, ao atual Governo, setores diversos, aliás, por não ter sido sensível ao apelo da Federação da
Cooperativa de Triticultores, quando pleiteava o preço mínimo de Cr$ 46,56 por saca para quem lavrasse
terra própria e Cr$ 51,35 para cultivo em terra alheia. Restabelecendo a verdade histórica dos fatos, em
1972 – uma divisão aritmética mostra – o número de toneladas importadas sendo o divisor, o dividendo se
constituindo do mantante de dólar pago, que a tonelada do trigo importado andou por volta de 56 dólares.
Muito bem! Sabe V. Ex.ª, responsável maior pela obra que João Cleofas fez quando Ministro e, portanto,
bem enfronhado nos problemas do trigo, que o Brasil, pelo seu Poder Executivo, tem praticamente o
monopólio da compra do trigo. Ele compra trigo tanto nacional quanto estrangeiro. O preço estabelecido,
portanto, não é um preço mínimo. Não! É o preço desembolsado pelo Governo. O preço estabelecido pelo
Conselho Monetário, na reunião de 19-2-73, que teria que tomar como base pelo menos aquilo que havia
sido o resultado de 1972, foi de Cr$ 40,32. por saca, o que representa 112,60 dólares por tonelada – quase
que o dobro, não fosse a fração, do preço pago pelo trigo importado. Mas o que foi solicitado? Foi solicitado
para terra própria, Cr$ 46, 56. Se fosse em terra arrendada, Cr$ 51,35. Isto corresponde respectivamente a
130 e 145 dólares. O Governo deu, com subsídio já em abril deste ano, diminuindo de Cr$ 0,03, que dava
Cr$ 1,80 por saco, a quem plantasse 85% da área do ano passado. Isto ainda aumentava o valor, em dólar
conseqüentemente, mais 1/4 de dólar, 25 centavos, no preço que já era de 112,85. Quando se critica o
Governo, não se leva em conta que isso é dinheiro realmente desembolsado pelo Tesouro, por todos os
brasileiros; que não se poderia, numa previsão, como dizem alguns dos críticos apressados de última hora,
numa previsão tão inesperada quanto este aumento que houve no trigo internacional, atribuir números
esses que naturalmente qualquer pessoa de mediano juízo haveria de dizer estavam muito além do alcance
do Tesouro Nacional – 145 dólares e 130 dólares. Grato pelo tempo que tomei de V. Ex.ª, mas era a
explicação que não podia deixar de dar quando os engenheiros de última hora lançam pedras sobre o
edifício já construído.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sou muito grato ao aparte do nobre Líder, não só por ter inserido em
meu discurso informações oficiais, como pelo fato de ter trazido esclarecimentos sobre esse aspecto
singular do problema, que é aquele referente ao preço mínimo. Já declarei, neste meu discurso, que
considero excepcionalmente bem executada a política de preços mínimos para os produtos agrícolas do
nosso País.
No corrente ano, contudo, em virtude de problemas de ordem internacional que tumultuaram o
mercado dos chamados produtores primários, como tive ocasião de fazer referência quando aqui pronunciei
discurso sobre o problema do algodão, sentimos nós, no mercado interno, os reflexos daqueles fatos
singulares que ocorreram no mercado internacional dos produtos de base.
Fiz questão de transcrever grande parte do pronunciamento do eminente Senador Luiz Cavalcante,
para poder dar ao meu discurso uma seqüência natural ao clima de debates desta Casa, e agora creio que
o meu pronunciamento modesto é completado com os oportunos e completos esclarecimentos do nobre
Senador Virgílio Távora, Líder da nossa Bancada, no que se refere à execução da política de preços
mínimos.
Prossigo, Sr. Presidente:
Borlang já esteve no Brasil e tenho notícia de que discípulos seus realizaram ou ainda realizam
trabalhos em nosso País.
A conjuntura internacional está a aconselhar que o Governo brasileiro se volte decidido para a
expansão da cultura tritícola em nosso Pais. Só assim resolveremos o problema definitivamente.
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A mim, Sr. Presidente, não alarma a situação transitória por que atravessamos no corrente ano; ela
atingiu outros produtos primários como o algodão, a soja e mesmo o cacau. Neses fomos beneficiados
como produtores e exportadores. que somos. Quanto ao trigo, fomos ou poderemos ser um pouco
prejudicados. A situação vale como uma advertência capaz de fazer com que redobremos o nosso trabalho
no sentido de dotar o Pais de uma economia tritícola estável e forte.
Vale, aqui, assinalar o trabalho extraordinário realizado no setor pelo Banco do Brasil. O crédito rural
é hoje, em nosso País, uma realidade, graças á ação pioneira e corajosa do Banco do Brasil. Ainda agora,
anuncia-se que o Banco, hoje atendendo a agricultura brasileira de forma expedita e satisfatória, pretende
condicionar os financiamentos às lavouras de soja e outras cujos resultados financeiros ganham aspectos
espetaculares, à obrigatoriedade do plantio de outras espécies vegetais que constituem a base da dieta do
povo brasileiro como o milho e o feijão. Creio que essa medida pode e deve, feitas as devidas adaptações,
ser estendida ao trigo.
Como representante de um Estado de clima temperado e com tradição na cultura do cereal-rei,
julguei do meu dever tecer estas considerações onde, menos que conhecimentos técnicos especializados,
coloco a minha inabalável confiança na superior orientação do Governo, chefiado pelo eminente Presidente
Emílio Garrastazu Médici. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores incritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a próxima, de segunda-feira,
dia 20, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
346, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1973 (nº 94-B/73 na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica, Científica e Cultural
entre a República Federativa do Brasil e a República do Zaire, firmada em Kinshasa, a 9 de novembro de
1972.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
345, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 1973 (nº 103-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República de Gana, firmado em Acra, a 2 de novembro de 1972.
3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
356, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1973 (nº 107-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre a República Federativa do
Brasil e a República Árabe do Egito, na Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
357, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1973 (nº 113-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e a
República do Zaire, a 28 de fevereiro de 1973.
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5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que institui o Dia do Petróleo Brasileiro, a ser comemorado a 3 de outubro, tendo:
PARECERES, sob nos 216 e 217, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Minas e Energia, favorável.
PROJETO QUE DEVERÁ. RECEBER EMENDA PERANTE A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÂO E
JUSTIÇA:
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1973; que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das
Minas e Energia créditos especiais, no valor de Cr$ 85.449.000,00, para os fins que especifica.
Prazo: até 24-8-73.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 15 minutos.)

– 89 –
100ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 20 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES
Às 14:30 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco
– Alexandre Costa – Clodomir Milet – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Wilson
Gonçalves – Ruy Carneiro – João Cleofas – Augusto Franco – Lourival Baptista – Antônio Fernandes –
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Paulo Torres – Benjamin Farah – Emival Caiado – Osires
Teixeira – Fernando Corrêa – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Guido Mondin.
O SR PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:
MENSAGEM Nº 174, DE 1973
(Nº 255/73 na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
Nos termos dos arts. 42, item III, e 128 da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração
do egrégio Senado Federal o nome do General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos para exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General-deExército Adalberto Pereira dos Santos.
Os méritos do General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho desse elevado cargo constam do anexo curriculum vitae.
Brasília, em 17 de agosto de 1973. – Emílio G. Médici.
"CURRIGULUM VITAE" DO GEN-EX RODRIGO OCTAVIO JORDAO RAMOS Gen-Ex Rodrigo
Octávio Jordão Ramos (IG-65,884)
(Oriundo da Arma de Engenharia)
Nasceu no dia 8 de julho de 1910, no Estado da Guanabara; filho de Henrique Ramos e Philomena
Jordão Ramos.
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Praça e Promoções:
Praça – 1º de abril de 1927
Aspirante a Oficial – 21 de janeiro de 1930
2º-Tenente – 21 de janeiro de 1930
1º-Tenente – 19 de fevereiro de 1931
Capitão – 2 de outubro de 1934
Major – 25 de dezembro de 1942, merecimento
Tenente-Coronel – 25 de março de 1947, merecimento
Coronel – 25 de abril de 1953, merecimento
General-de-Brigada – 25 de julho de 1964
General de Divisão – 25 de março de 1966
General-de-Exército – 25 de novembro de 1969
Operação de Guerra:
– Cumpriu durante a 2ª Guerra Mundial missões de vigilância, segurança e defesa nas costas da
Bahia e Espírito Santo, como Adjunto da 3ª Secção do Estado-Maior da 4ª Região Militar. Internamente,
tomou parte nas revoluções de 1930, 1932, 1935, 1954, 1961 e 1964.
Comandos, Chefias e Comissões Militares:
– Comandante do 2º Batalhão Ferroviário, sediado em Rio Negro – Paraná (1949-1952).
– Subchefe do Gabinete Militar da Presidência da República (1954).
– Comandante do 1º Grupamento de Engenharia, sediado em Natal – Rio Grande do Norte (1955).
– Diretor interino da Diretoria de Vias e Transportes (1956).
– Comandante do 1º Batalhão Ferroviário, sediado em Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul (19591961).
– Chefe da 4ª Secção do Estado-Maior – Logística das Forças Armadas (1961-1964).
– Subchefe do Exército no Estado-Maior das Forças Armadas (1964-1965).
– Diretor de Material de Comunicações do Exército (1965-1966).
– Comandante da 7ª Região Militar e 7ª Divisão de Infantaria (1966-1968).
– Comandante do Comando Militar da Amazônia e 8ª Região Militar (1968-1970).
– Comandante do Comando Militar da Amazônia e 12ª Região Militar (1968-1970).
– Chefe do Departamento de Produção e Obras (1970-1971).
– Chefe do Departamento de Engenharia e Comunicações (1971).
– Comandante da Escola Superior de Guerra.
Comissões de Interesse Militar:
De Estado-Maior:
Estado-Maior do Exército
12-2-44 a 26-4-44
28-8-44 a 28-5-4
6-11-47 a 19-10-49
20-1-56 a 14-5-56
6-3-61 a 21-3-61
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Estado Maior da 4ª Região Militar
23-9-43 a 2-2-44
Diretoria de Engenharia
2-6-47 a 6-11-47
17-5-56 a 10-10-56
Escola Superior de Guerra
24-4-52 a 25-8-54 (Corpo Permanente)
Diretoria de Vias e Transportes
10-10-56 a 1º-7-58
18-10.58 a 8-7-59
Estado-Maior das Forças Armadas
22-3-661 a 17-5-65

Cairo.

Diversos:
– Presidente da Delegação Brasileira à Conferência Internacional de Radiocumnicações, realizada no

– Instrutor da Escola Militar do Realengo
– Representante do Estado-Maior do Exército no Conselho Rodoviário
– Membro da Comissão Técnica de Rádio, como representante do Ministério da Guerra
– Auxiliar de Instrutor do Curso de Oficiais Brasileiros realizado em Fort Belvoir, na Engineer School,
dos Estados Unidos da América.
– Representante do Ministério da Guerra na Conferência. Latino-Americana de Florestas e Produtos
Florestais, como Assessor Militar da Presidência do Instituto Nacional do Pinho.
– Membro do Conselho Ferroviário, como representante do EMFA.
– Membro do Conselho Nacional dos Transportes, como representante do EMFA.
– Presidente do Conselho Ferroviário Nacional
– Delegado do Brasil na Conferência do Conselho da Aliança para o Progresso, realizada em Lima –
Peru.
– Coordenador Executivo do MVOP.
– Ministro da Viação.
– Ministro interino do Superior Tribunal Militar.
Cursos Civis:
– Engenharia Civil da Escola Politécnica Nacional.
Cursos Militares:
– Escola Militar do Realengo – Arma de Engenharia (1º-4-27 a 8-2-30).
– Curso de Transmissões (1933)
– Curso da Escola das Armas, Aperfeiçoamento – Arma de Engenharia (1939).
– Curso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (8-3-41 a 6-8-43).
– Curso da Escola Superior de Guerra (1952).
Bibliografia:
– Artigos no Boletim de Transportes, da Diretoria de Vias e Transportes.
– Projeto da Fábrica de Material de Comunicações.
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– Conferência na Escola Superior de Guerra: – "Conceito estratégico nacional" – "Os transportes na
região sul" – "Ensaio de planejamento".
– Aula inaugural da Escola Técnica do Exército: "A ciência e tecnologia e a Segurança Nacional".
– Pareceres e exposições no Conselho Nacional de Transportes e Conselho Ferroviário Nacional.
– Plano de Viação Nacional (em colaboração).
– Programa da Ação Imediata do MVOP 64-66 (em colaboração).
– Conferência na AMAN, EsAO e ECEME.
– Aula inaugural no Instituto Militar de Engenharia: "A Amazônia – uma estratégia para sua
preservação no campo do desenvolvimento e da segurança".
Condecorações:
– Ordem do Mérito Militar (Grã-Cruz)
– Ordem do Mérito Aeronáutico (Grande Oficial)
– Ordem do Mérito Naval (Comendador)
– Ordem do Mérito Judiciário Militar (Alta Distinção)
– Medalha Militar de 40 anos de serviço (Platina)
– Medalha de Guerra
– Medalha do Pacificador
– Medalha Marechal Trompowsky
– Medalha Prêmio Conde de Linhares
– Medalha Marechal Hermes Aplicação e Estudos, em bronze, com uma coroa
– Medalha Rio Branco
– Prêmio Thomas Coelho (Colégio Militar)
– Ordem Del Condor de los Andes (Bolívia)
– Cruz Peruana al Mérito Militar
Outros Dados:
Esposa: D. Celeste César Jordão Ramos
Filhos: Major Com. Rodrigo Octávio César Jordão Ramos e Rosely Maria Ramos Ferraz.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para cargo cujo provimento
depende de prévia autorização do Senado Federal:
– Nº 175/73 (nº 254/73 na origem), de 17 de agosto de 1973, referente à escolha do Sr. Carlos
Frederico Duarte Gonçalves da Rocha para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Domínio do
Canadá.
De agradecimento de remessa de autógrafo de decreto legislativo:
– Nº 176/73 (nº 258/73 na origem), de 17 de agosto de 1973, referente ao Decreto Legislativo nº 35,
de 1973, que aprova o texto do Decreto-Lei nº 1.276, de 1º de junho de 1973.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo do Distrito Federal e o
Banco do Brasil assinaram sexta-feira, no Palácio do Buriti, convênio que permitirá a este último erguer, em
terreno próximo à Torre de Televisão, seu Centro de Recursos Humanos, empreendimento de incalculável
significado não apenas para o Banco do Brasil e Brasília, como para todo o Pais.
O convênio foi asinado pelo Governador Hélio Prates da Silveira e pelo Presidente Nestor Jost. Na
ocasião foi apresentada, pela primeira vez, a maquete do centro, projeto arquitetônico de Sérgio Bernardes,
que será dotado dos mais modernos requisitos para programas de desenvolvimento de pessoal
semelhantes aos realizados pelas grandes empresas de todo o mundo.
Brasília e todo o Centro-Oeste serão os grandes beneficiários desse empreendimento. A par da
utilização em programas de desenvolvimento de pessoal do Banco do Brasil, o Centro de Recursos
Humanos abrigará, também, todo o acervo atualmente no Rio, do Museu, e Arquivo Histórico do banco,
sendo que sua biblioteca será ampliada para 150 mil volumes e cerca de 22 mil moedas. Poderá, ainda, ser
utilizado como sede de convenções internacionais.
Sr. Presidente, o Centro de Recursos Humanos será mais um marco da notável administração do exDeputado Nestor Jost à frente do Banco do Brasil, que todos conhecemos e admiramos. É preciso, porém,
que se realce o trabalho do professor Admon Ganem, que verá, com o Centro a ser erguido nesta cidade,
coroada brilhante obra que vem realizando, com talento e persistência, no Banco do Brasil, visando ao
desenvolvimento do pessoal daquele estabelecimento, para o que lá se criou o Departamento-Geral de
Seleção e Desenvolvimento do Pessoal, uma de suas inúmeras iniciativas como um dos diretores do banco.
É-me grato ressaltar que Admon Ganem representa bem o clima democrático da sociedade brasileira;
de origem humilde. começou, na infância, como vendedor de jornais, partindo daí para uma vida de estudo e
dedicação que fê-lo alcançar uma cadeira de professor de ensino superior na Universidade Federal da
Bahia. Obteve ainda, em oito cursos de pós-graduação de Administração de Empresas que fez em São
Paulo, sempre o primeiro lugar e o grau de master na mesma especialidade, pela Universidade de Michigan,
onde foi laureado, colocando-se entre os dez primeiros, em meio de cinco mil alunos de vinte e uma
universidades americanas, na turma de 1962.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Pois não, eminente Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – Nobre Senador Lourival Baptista, de modo muito particular associo-me às
referências que V. Ex.ª faz à administração do Banco do Brasil, e, de modo direto, ao professor Admon
Ganem. A iniciativa da presidência de nosso principal estabelecimento de crédito, de criar um centro de
recursos humanos, vem demonstrar que o Brasil vai saindo do empirismo para entrar, verdadeiramente, na
esfera do conhecimento tecnológico. Já não há mais lugar para improvisações na administração pública,
sobretudo na administração de um estabelecimento bancário. Os objetivos a que visa esse empreendimento
estão à vista de todos e se encontram bem ressaltados no discurso de V. Ex.ª. E desejo traduzir esta minha
alegria porque vejo a ascensão de um jovem que foi meu aluno no curso secundário, no antigo Ginásio
Municipal de Ilhéus, por mim instalado e inaugurado e do qual fui diretor durante seis anos. Admon Ganem
revelou-se, desde o começo, um aluno exemplar, tanto quanto à sua conduta como ao seu aproveitamento.
Fez-se querido de todos os professores do estabelecimento, e hoje aqueles seus antigos mestres
participam dessas suas vitórias, fazendo votos por novos triunfos, porque, uma vez conquistados, não serão
apenas de Admon Ganem, pois que os distribuirá em benefício da causa comum e, de modo direto, do
estabelecimento do qual é um dos dignos e operosos diretores.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, Senador Heitor Dias, pelo aparte que
acaba de dar ao meu pronunciamento.
Sei muito bem dos laços afetivos que ligam V. Ex.ª ao Diretor Admon Ganem. Sei que foi seu aluno
como tambem sei que Admon Ganem é um grande amigo de V. Ex.ª e que muito lhe estima. O depoimento
de V. Ex.ª, que conhece Admon Ganem há tantos anos, é extremamente valioso, porquanto mostra ser ele
um homem que venceu pelo esforço, pelo trabalho e pela inteligência.
O Centro de Recursos Humanos terá forma circular e capacidade para proporcionar diferentes cursos
a 600 participantes. Será dotado dos mais modernos e avançados aportes técnicos, inclusive circuitos
fechados de televisão. Disporá de auditório, com cabines para tradução simultânea de conferências.
Disporá, inclusive, de um setor de "marketing" que formulará toda a campanha publicitária do Banco do
Brasil. O Centro será destinado aos vários cursos existentes atualmente no Banco do Brasil e a outros que
serão, oportunamente, criados para o incessante e sempre maior aperfeiçoamento de seu pessoal. É de se
destacar os cursos de pós-graduação e de preparo de executivos de alto nível para as Agências do exterior
e as de maior importância em nosso País. Em etapa futura, se constituirá numa Universidade do Banco do
Brasil, que permitirá a seus servidores formação universitária especializada. O Centro estará concluído em
doze meses, quando começará a funcionar – para imenso proveito desta Capital.
Muito nos alongaríamos se fôssemos falar do notável trabalho executado pelo Professor Admon
Ganem desde que foi eleito para uma das Diretorias do Banco do Brasil, sempre com o apoio e o incentivo
do Presidente Nestor Jost.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Nobre Senador Lourival Baptista, o discurso de V. Ex.ª,
registrando nos Anais de nossa Casa esse novo empreendimento do Banco do Brasil, vem dar
conhecimento à Nação da obra extraordinária que Nestor Jost e seus companheiros de Diretoria
realizam à frente do nosso maior estabelecimento de crédito. Acredito mesmo que o Centro de
Recursos Humanos, que está sendo planejado e em breve será executado pelo Banco do Brasil, e o
coroamento da grande obra que esse Banco realiza em nossa Pátria, desde os primórdios da
nacionalidade – assim posso expressar-me – fundado que foi quando da transferência da Corte
portuguesa para o Rio de Janeiro. O Banco do Brasil, principal estabelecimento de crédito oficial em
nosso País, verdadeiro termômetro da vida financeira brasileira e organismo regulador do crédito,
após 1964 ganhou expressão e principalmente no setor do crédito agrícola, passou a cobrir todo o
território nacional. Sou testemunha do trabalho extraordinário que o Banco do Brasil empreende em
meu Estado, sob a Presidência de Nestor Jost e a direção firme, corajosa e eficiente de Walter
Peracchi de Barcelos. Hoje Santa Catarina é atendida pelo Banco do Brasil em quase todos os seus
municípios. E o Banco não só tem-se preocupado com o atendimento ao comércio, à indústria e à
agricultura através da facilitação do crédito e da baixa porcentagem de juros –, como também com a
instalação de novas agências, construção de novos prédios e . principalmente, com a assistência ao
seu funcionalismo. Hoje, o Banco do Brasil atende aos seus servidores não só no setor da recreação,
através das associações dos seus funcionários, que se distribuem por todos os municípios
onde existem agências do Banco do Brasil, mas também através do aprimoramento profissional
de seu pessoal. O Governo Revolucionário tem como principal ferramenta o estabelecimento – e
sempre faço questão de frisar, não é restabelecimento de uma Democracia plena em nosso
País através da educação. E este Centro de Estudo que Admon Ganem, com a sua experiência, com
o seu conhecimento, com a sua capacidade, vai instalar em Brasília, será mais um fator
desse desenvolvimento educacional indispensável ao progresso e à afirmação do Brasil. Está
V. Ex.ª de parabéns ao assinalar que o Banco do Brasil coroa sua tarefa civilizadora com
a instalação desse Centro. Tenho certeza de que a iniciativa há de remarcar o êxito da admin is-
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tração Nestor Jost e, uma vez mais, revelar ao Brasil o grande administrador que é Admon Ganem.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador Antônio Carlos, por
este aparte com que vem honrar em muito o nosso pronunciamento.
A partir da criação de um departamento especializado para o desenvolvimento do pessoal em 1965, o
Banco passou a dar, nos últimos anos, ênfase especial a tais programas. Mais de vinte mil funcionários, de
um total de 50 mil, já passaram pelos vários cursos que vão, desde os destinados a contínuos e vigilantes
até aqueles dedicados a funcionários em nível de administração, como, por exemplo, o Curso Intensivo para
Administradores, com a duração de dois meses e que ja preparou cerca de 2.500 funcionários.
Atualmente, toda a equipe de professores dos vários cursos é composta de funcionários da própria
Casa, que dispõe de mais de cem elementos com pós-graduação proporcionada por bolsas de estudo no
exterior, em nível de mestrado ou de especialização em áreas prioritárias.
Recentemente foi aberta seleção para enviar dez servidores aos Estados Unidos, para um curso de
18 meses que proporcionará especialização em Contabilidade, Pessoal, "marketing" e Finanças. Esses
funcionários já freqüentam o curso e outros dez serão agora selecionados para o próximo ano. Isso em
conformidade com o convênio efetuado pelo Professor Admon Ganem com a Michigan State University e
que prevê, inicialmente, a pós-graduação de 50 funcionários do Banco do Brasil. No momento está-se
realizando, também, uma seleção para que vinte servidores realizem estágios nas diversas agências do
Banco localizadas no Exterior. Essas escolhas, em todos os níveis, são feitas através de critérios
rigorosamente técnicos e objetivos.
O Banco do Brasil dispensa, ainda, atenção muito cuidadosa às áreas críticas para um melhor
atendimento aos seus clientes. Assim é que foram realizados 350 cursos para Caixas-Executivos
(atendimento direto) e seus supervisores. Existem ainda cursos de técnica de ensino, audiovisual,
especialização em câmbio e comércio exterior, além de muitos outros. No mês findo foram reunidos, em um
programa intensivo de reciclagem, nesta capital, os gerentes de 17 das principais agências do Banco em
nosso território e que, conjuntamente, respondem por 60% das aplicações em todo o País.
Sr. Presidente, o que acabamos de dizer serve para a boa compreensão do vertiginoso crescimento
do Banco do Brasil, especialmente da melhoria incessante de seus serviços, de tamanha relevância para o
desenvolvimento brasileiro, do qual é grande instrumento. Acompanhando de perto o trabalho de homens
como o Professor Admon Ganem, bem como dos demais diretores do Banco do Brasil, sob a inteligente e
dinâmica presidência do ex-deputado Nestor Jost, bem compreenderemos o crescimento do Banco do
Brasil. E, mais importante, teremos reforçada ao máximo nossa confiança no pleno desenvolvimento
brasileiro. No que é, hoje, o Banco do Brasil, podemos antever o que seremos em futuro muito próximo. Não
é mais lícito ter dúvidas de que o Brasil, mais breve do que tantos supõem, se tornará grande potência. A
vastidão dos seus recursos naturais se somam a inteligência e a cultura de nossa gente que, como se dá no
Banco do Brasil, vai-se preparando para as mais sofisticadas tarefas que nosso crescimento vem
reclamando!
É de justiça reconhecer, à hora em que louvo este grande empreendimento do nosso maior
estabelecimento de crédito, que todo esse progresso nasceu da concretização dos ideais revolucionários e
da açao administrativa do Governo do eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici.
Encerrando estas palavras, felicitamos mais uma vez, o presidente Nestor Jost, seus companheiros
de direção no Banco do Brasil, de forma especial o professor Admon Ganem, e, através deles, a todos os
seus funcionários pelo novo empreendimento a ter início nesta capital e cuja importância para o País não é
preciso acentuar além do que já fizemos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin Farah.
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O SR. BENJAMIM FARAH: – Sr. Presidente, ocupo a tribuna para encaminhar à Mesa Projeto de Lei
que acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar, ao
exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda-de-custo a titulo de compensação de despesas
de representação.
Diz o art. 1º do projeto:
"O art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo, passando seu atual parágrafo único a
parágrafo primeiro:
Art. 521 – ..................................................................................................................................................
§ 1º – ........................................................................................................................................................
§ 2º – Além da gratificação prevista no parágrafo anterior, a assembléia-geral poderá conceder ao
associado, quando no exercício de mandato na administração sindical, ao interventor ou a membro da Junta
Governativa, uma ajuda-de-custo não excedente a três salários mínimos regionais, destinada a atender a
despesas de representação compatíveis com o respectivo cargo.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
O projeto tem a seguinte justificativa:
Consoante o parágrafo único do art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, "quando, para o
exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de
profissionais liberais, de se afastar de seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela assembléia-geral uma
gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva".
Com o advento do Decreto-Lei nº 229, de 28-2-67, foram incluídos no art. 444 da Consolidação das
Leis do Trabalho diversos estímulos à sindicalização.
O Decreto nº 70.861, de 25 de julho de 1972, por sua vez, ampliou esses estímulos, com uma política
de valorização do trabalhador.
Os dirigentes sindicais, em virtude dessas normas legais, chamados à participação no atendimento
das prioridades à política de valorização do trabalhador, desenvolvem maior atuação, o que os submete a
gastos extraordinários não só para condigna representação, como, também, para custeio das despesas de
alimentação e de transporte.
No âmbito administrativo, a situação é, às vezes, conforme a compreensão das autoridades,
atenuada, com a autorização do pagamento de uma ajuda-de-custo, citando-se precedente administrativo
objeto do processo MTPS-129 893/63 com bem lançada fundamentação, da lavra do então Diretor-Geral do
Departamento Nacional do Trabalho, Ildélio Martins, integrante da bancada paulista na Câmara dos
Deputados.
É justo, pois, que se faça ressarcimento aos dirigentes sindicais dos gastos extraordinários a que se
vêem forçados quando no efetivo exercício de cargo de administração sindical.
O presente projeto visa, assim, a transformar em direito uma reparação que tem ficado, até então, a
critério da direção administrativa.
LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 521 – São condições para o funcionamento do sindicato:
a) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses
da Nação, bem corno de candidatura a cargos eletivos estranhos ao sindicato;
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b) proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com, o de emprego remunerado pelo
sindicato de grau superior;
c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos;
d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no art, 511,
inclusive as de caráter político-partidárias;
e) proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede a entidade de índole políticopartidária.
Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato tiver o associado de sindicato de empregados,
de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe
arbitrada pela assembléia-geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na
profissão respectiva.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – Arnon de Mello – Mattos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Ninguém mais pedindo a palavra, passa-se à:
ORDEM DO DIA
– Item 1
Discussão, em, turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nº 346, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1973 (nº 94-B/73 na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica, Científica e
Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República do Zaire, firmada em Kinshasa, a 9 de
novembro de 1972.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1973 (número 94-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
............... , Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprovo o texto da Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica, Científica e
(Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República do Zaire, firmada em Kinshasa, a 9 de
novembro de 1972.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto da Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica,
Científica e Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República do Zaire, firmada em Kinshasa, a
9 de novembro de 1972.
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Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2
Discussão, em, turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nº 345, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 1973 (nº 103-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República de Gana, firmado em Acra, a 2 de novembro de 1972.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 1973 (nº 103-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprovo o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Gana, firmado em Acra, a 2 de novembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Gana, firmado em Acra, a 2 de novembro de 1972.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
356, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1973 (nº 107-B/73, na. Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre a República Federativa do
Brasil e a República Árabe do Egito, no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada,
Não havendo emendas nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1973 (nº 107-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE .1973

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica, entre a República Federativa do Brasil
e a República Árabe, do Egito, firmado no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a República
Federativa do Brasil e a República Árabe do Egito, firmado no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
357, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1973 (nº 113-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e a
República do Zaire, em Brasília, a 28 de fevereiro de 1973.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 302 do
Regimento Interno:
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1973 (nº 113-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ternos do art. 44, inciso I, da Constituição, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho
Executivo Nacional da República do Zaire, firmado em Brasília, a 28 de fevereiro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Conselho Executivo Nacional da República do Zaire, firmado em Brasília, a 28 de fevereiro de 1973.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que institui o Dia do Petróleo Brasileiro, a ser comemorado a 3 de outubro, tendo:
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PARECERES, sob nos 216 e 217, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Minas e Energia, favorável.
A matéria figurou na Ordem do Dia de 20 de julho passado, tendo sua discussão adiada para esta
data, a pedido do nobre Senador Virgílio Távora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 140, DE 1973
Nos termos do art. 311, alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 45, de 1973, constante do item 5 da pauta, para a seguinte diligência: audiência do
Ministério das Minas e Energia.
Sala das Sessões, em, 20 de agosto de 1973. – Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Não havendo número para deliberação, a matéria constará
da Ordem do Dia da próxima Sessão, dependendo da votação do requerimento.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária de amanhã, 21 de agosto de 1973, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1973 (nº 1.263-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dá nova redação ao artigo 7º do Decreto-lei nº
191, de 24 de fevereiro de 1967, que "autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
21.000.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros) como reforço ao Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 332, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1973 (nº 1.293-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que concede pensão especial a João Gomes
Monteiro, ex-combatente da Marinha Mercante Nacional, e dá outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 322, de 1973, da Comissão
– de Finanças, favorável.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 39, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 318, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São
Paulo aumente o limite de endividamente público, mediante contrato de financiamento, destinado à
implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano na Grande São Paulo, tendo:
PARECER, sob nº 319, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
4
de

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1973,
autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que inclui a aposentadoria espontânea
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entre as cláusulas excludentes da contagem do tempo de serviço do empregado readmitido, tendo:
PARECERES, sob nos 266 e 267, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e
– de Legislação Social, favorável.
5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que institui o "Dia do Petróleo Brasileiro", a ser comemorado a 3 de outubro, tendo:
PARECERES, sob nos 216 e 217, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Minas e Energia, favorável; dependendo da votação do Requerimento nº 140, de 1973, do Sr.
Senador Virgílio Távora, solicitando adiamento da discussão para audiência do Ministério das Minas e
Energia.
6
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 71 de 1973, de autoria do Sr. Senador Clodomir Milet,
que modifica dispositivos do Decreto-lei nº 1.142, de 30 de dezembro de 1970, e dá outras providências,
tendo:
PARECER, sob nº 353, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 10 minutos.)

101ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 21 DE AGÔSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TÔRRES, ANTÔNIO CARLOS E RUY SANTOS
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco – Fausto
Castelo-Branco – Helvídio Nunes – Milton Cabral – Ruy Carneiro – Wilson Campos – Luiz Cavalcante –
Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Eurico Rezende – Paulo Torres – Benjamim Farah –
Danton Jobim – Nelson Carneiro – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Osires Teixeira – Fernando
Corrêa – Celso Ramos – Guido Mondim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – 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
OFÍCIOS
DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– Nº S/15/73 (Nº 16/73-P/MC, na origem), de 15-8-73, encaminhando ao Senado Federal, cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos da Representação nº 864, do Estado da
Guanabara, o qual declarou a inconstitucionalidade, do § 6º do art. 42, da Constituição da Guanabara, com
a redação da Emenda nº 4, de 30-10-69.
– Nº S/16/73 (Nº 18/73-P/MC, na origem), de 15-8-73, encaminhando ao Senado Federal, cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos da Representação nº 882, do Estado de São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei s/nº de 3-12-71, daquele Estado.
– Nº S/17/73 (Nº 15/73-P/MC, na origem), de 15-8-73, encaminhando ao Senado Federal cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos da Representação nº 880, do Estado do
Paraná, o qual declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Código de Organização e Divisão
Judiciárias do Estado do Paraná.
(As matérias serão despachadas à Comissão de Constituição e Justiça.)
DO SR. MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ASSUNTOS DO GABINETE CIVIL
– Nº 337-SAP/73, de 20-8-73, encaminhando ponto de vista do Ministério da Aeronáutica contrário ao
Projeto de Lei do Senado nº 57, de 1973, de autoria do Sr. Senador Tarso Dutra, que dá denominação de
"Antônio Xavier da Rocha" ao Aeroporto de Santa Maria, localizado em Camobi, no Rio Grande do Sul.
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DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado, autógrafo do seguinte Projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 1973
(Nº 1.301-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Estabelece a obrigatoriedade de filiação ao IPASE dos servidores públicos, regidos pela legislação
trabalhista, que menciona, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A partir de 1º de janeiro de 1974, os servidores regidos pela legislação trabalhista, que
prestam serviços à Administração Pública Federal, direta e indireta, bem como os servidores do Distrito
Federal e dos Territórios, serão, obrigatoriamente, segurados do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos servidores:
I – do Instituto Nacional de Previdência Social;
II – do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários;
III – das Sociedades de Economia Mista;
IV – das Fundações;
V – de quaisquer outros órgãos da Administração Pública Federal, sujeitos, obrigatoriamente, a
regime próprio de previdência.
Art. 2º – A partir de 1º de janeiro de 1974, serão recolhidas ao IPASE as contribuições respectivas
nas mesmas bases das devidas ao INPS.
Parágrafo único – Aos servidores de que trata o art. 1º serão concedidos os benefícios e serviços
constantes da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 3º – Os encargos relativos às prestações em benefícios e serviços continuarão de
responsabilidade do INPS até 31 de dezembro de 1974.
Parágrafo único – Para satisfação dos encargos previstos neste artigo, o IPASE transferirá para o
INPS, ao final do primeiro e do segundo semestres de 1974, sessenta por cento da arrecadação de que
trata o artigo anterior.
Art. 4º – A partir de 1º de janeiro de 1975, o IPASE assumirá todos os encargos decorrentes da
aplicação desta lei.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM Nº 172, DE 1973
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, o anexo Projeto de Lei que "estabelece a
obrigatoriedade de filiação ao IPASE, dos servidores públicos, regidos pela legislação trabalhista, que
menciona, e dá outras providências".
Brasília, 5 de junho de 1973. – Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM SG/Nº, DE 1973, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
PREVIDÊNCIA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Submeto ao superior exame de Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei, estabelecendo a
obrigatoriedade de filiação ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, dos
servidores públicos regidos pela legislação trabalhista.
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Em decorrência da adoção do regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho por inúmeros
órgãos do Serviço Público Federal, observa o IPASE, atualmente, a diminuição paulatina da sua massa de
segurados, fato esse devido não só às exonerações e aposentadoria de funcionários públicos federais,
como também em função da opção de inúmeros funcionários para o regime trabalhista, nos termos de
permissivos contantes de diplomas legais.
Não obstante, paralelamente a esse fato, e tendo em vista o Decreto nº 70.755, de 23 de junho de
1972, que reestruturou a autarquia, vem o IPASE dinamizando seus serviços, encontrando-se empenhado
na interiorização dos serviços de assistência médica, estando prevista sua extensão a curto prazo a vários
Estados, utilizando para essa tarefa, exclusivamente, recursos oriundos da arrecadação que, em virtude do
fenômeno acima apontado, vem diminuindo progressivamente.
A medida proposta, através do projeto ora apresentado, redundará no imediato acréscimo de cerca
de 125.000 segurados, à massa segurada pelo IPASE, ocorrendo, em conseqüência, substancial aumento
na arrecadação daquele órgão, o que virá possibilitar a expansão continuada dos serviços.
Por oportuno, convém salientar, que a diminuição de aproximadamente 125.000 contribuintes do
INPS não afetará esse órgão, que tem, atualmente, a responsabilidade de prestar assistência médica e
assegurar os benefícios de previdência a aproximadamente 9.500.000 segurados.
Assim, aquela transferência não causará nenhum impacto à estrutura financeira do INPS que, por
outro lado, assegurará ao IPASE os meios necessários para que continue a melhorar a qualidade dos
serviços que vem prestando aos servidores públicos federais.
A fim de não prejudicar os segurados transferidos do INPS para o IPASE, o projeto assegura a esses
servidores o mesmo plano de benefícios da Lei Orgânica da Previdência Social, superior, em número, ao
oferecido pelo IPASE aos funcionários públicos federais, oferecendo, ainda, como medida prática, a
prestação de todos os serviços e benefícios aos servidores públicos, por uma só instituição de previdência.
Pretendendo abranger os servidores públicos federais e autárquicos, bem como os das empresas
públicas, dispõe o Projeto, no parágrafo único do Art. 1º que a Lei não se aplicará aos servidores do Instituto
Nacional de Previdência Social e do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários, por serem
autarquias previdenciárias, devendo, pois, seus servidores continuarem a elas filiados, assim como aos das
Sociedades de Economia Mista (Banco do Brasil, PETROBRÁS, Companhia Siderúrgica Nacional, etc.), das
Fundações (Fundação Getúlio Vargas, Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, Fundação Rádio
Mauá, etc.) e de quaisquer outros órgãos do Serviço Público Federal, sujeitos a regime próprio de
previdência (Caixa Econômica Federal).
O Projeto mantém o mesmo valor das contribuições pagas ao INPS, de forma a não ocasionar
aumento de despesa para os órgãos públicos atingidos pela medida, com a vantagem de que esses
mesmos órgãos passarão a recolher as contribuições previdenciárias, para um único Instituto: o IPASE, que
sejam seus servidores regidos pela legislação trabalhista ou estatutária.
Para a finalidade constante do Projeto, de acordo com estudos procedidos pelo Serviço Atuarial deste
Ministério, o INPS assumirá, durante o prazo de um ano, os encargos de prestação de beneficios e serviços,
devendo o IPASE transferir para o INPS em duas prestações semestrais, 60% (sessenta por cento) das
contribuições arrecadadas, permanecendo na posse de 40% (quarenta por cento) dessa mesma
arrecadação, com a finalidade de montar a máquina administrativa destinada ao atendimento desses
segurados, a partir de 1º de janeiro de 1975.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. –
Júlio Barata.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.
(Às Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de Finanças.)
PARECERES
PARECER Nº 378, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1972.
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do
Senado nº 50, de 1972, que altera redação dos arts. 4º e 7º da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966,
para o fim de incluir entre os membros dos Conselhos Nacional e Estaduais de Trânsito representantes da
indústria, comércio e agricultura.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Danton Jobim,
Relator – Cattete Pinheiro – Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 378, DE 1973
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1973,
que altera redação dos arts. 4º e 7º da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, para o fim de incluir entre
os membros dos Conselhos Nacional e Estaduais de Trânsito representantes da indústria, comércio e
agricultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 5.108 de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) vigorará
com a seguinte redação:
"Art. 4º – O Conselho Nacional de Trânsito, com sede no Distrito Federal, subordinado diretamente ao
Ministério da Justiça, é o órgão máximo normativo da coordenação política e do sistema nacional de trânsito
e compor-se-á dos seguintes membros, tecnicamente capacitados em assuntos de trânsito:
a) um presidente, de nível universitário, de livre escolha do Presidente da República;
b) do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Trânsito;
c) um representante do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
d) um representante do Estado-Maior do Exército;
e) um representante do Departamento Federal de Segurança Pública;
f) um representante do Ministério da Educação e Cultura;
g) um representante do Ministério das Relações Exteriores;
h) um representante da Confederação Brasileira de Automobilismo;
i) um representante da Confederação Nacional de Transportes Terrestres (categoria dos
trabalhadores de transportes rodoviários);
j) um representante do "Touring Club do Brasil";
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l) um representante do órgão máximo nacional de Transporte Rodoviário de Carga;
m) um representante do órgão máximo nacional de Transporte Rodoviário de Passageiros;
n) um representante da Confederação Nacional da Indústria;
o) um representante da Confederação Nacional do Comércio;
p) um representante da Confederação Nacional da Agricultura.
§ 1º – O mandato dos membros do Conselho Nacional de Trânsito será de 2 (dois) anos, admitida a
recondução.
§ 2º – Os representantes das entidades referidas nas alíneas h a p deste artigo, serão escolhidos
pelo Presidente da República dentre os nomes por elas indicados, em listas tríplices."
Art. 2º – O art. 7º da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º – Em cada Estado haverá um Conselho Estadual de Trânsito, composto de 10 (dez)
membros, tecnicamente capacitados em assuntos de trânsito, a saber:
a) um presidente, de nível universitário;
b) um representante do órgão rodoviário estadual;
c) um representante do órgão rodoviário dos municípios;
d) um representante do Departamento Estadual de Trânsito;
e) um representante do órgão máximo do transporte rodoviário de carga;
f) um representante do órgão máximo do transporte rodoviário de passageiros;
g) um oficial do Exército, de preferência com curso do Estado-Maior;
h) um representante do órgão sindical patronal de âmbito estadual da indústria;
i) um representante do órgão sindical patronal de âmbito estadual do comércio;
j) um representante do órgão sindical patronal de âmbito estadual da agricultura."
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER Nº 379, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1973 (nº 105-C/73, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 1973 (nº 105-C/73,
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica,
firmados entre a República Federativa do Brasil e a República Unida dos Camarões (CAMERUM), em
Iaundé, a 14 de novembro de 1972.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Danton Jobim,
Relator – Cattete Pinheiro – Wilson Gonçalves.
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ANEXO AO PARECER Nº 379, DE 1973
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 1973 (nº 105-C/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Unida dos Camarões (CAMERUM), firmados em
Iaundé, a 14 de novembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovados os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Unida dos Camarões (CAMERUM),
firmados em Iaundé, a 14 de novembro de 1972.
Art. 2º – Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PARECER Nº 380, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do
Senado nº 35, de 1973, que altera a redação do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, acrescentando outras hipóteses em que o empregado
poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Danton Jobim – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER Nº 380, DE 1973
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973,
que dá nova redação ao art. 473 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. 473 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. 473 – O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário:
I – por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;
II– por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue,
devidamente comprovada;
III – por um dia, para exames médicos, no caso de doença devidamente comprovada;
IV – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua
dependência econômica;
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V – até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, em caso de moléstia ou acidente grave de filho, cônjuge,
pai ou mãe, devidamente comprovados;
VI – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei
respectiva;
VII – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
VIII – no período em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra c do art.
65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar);
IX – até 15 (quinze) dias, quando incapacitado para o trabalho por moléstia que lhe dê direito a
percepção do "auxílio-doença" pelo INPS."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER Nº 381, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 40, de 1973.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 40, de 1973, que suspende a
proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Mococa, São Paulo, aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito
com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, para financiar obras de pavimentação e instalações de
hidrômetros.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – Danton Jobim – Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 381, DE 1973
Redação final do Projeto de Resolução nº 40, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Mococa, São Paulo, aumente o limite de endividamento público,
mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a proibição constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas
de nos 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Mococa, São Paulo, aumente em Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros) o limite de
endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo,
cujos recursos serão utilizados para financiar obras de pavimentação de vias públicas e instalações de
hidrômetros.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER Nº 382, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1972.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1972, que dispõe sobre
as condições do parcelamento da terra quanto ao seu dimensionamento.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Danton Jobim – Cattete Pinheiro.
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ANEXO AO PARECER Nº 382, DE 1973
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1972, que dispõe sobre as condições do
parcelamento da terra quanto ao seu dimensionamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O parcelamento da terra, salvo plano aprovado pela autoridade competente, não pode ser
feito em frações inferiores ao mínimo estabelecido pelo Poder Público.
Art. 2º – Caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – determinar a área
mínima na zona rural e, às Prefeituras, fixá-la na zona urbana.
§ 1º – A área mínima na zona rural será a dos "módulos" indicados através de Portaria do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
§ 2º – Nos municípios onde não houver normas relativas ao dimensionamento dos terrenos urbanos,
prevalecerão as que estiverem em vigor no município mais próximo e, na falta deste, no município da
Capital do respectivo Estado.
Art. 3º – A aprovação dos loteamentos para fins urbanos é da competência das Prefeituras Municipais
e a dos loteamentos para fins de exploração agro-pecuária e afins é da competência do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
Art. 4º – As divisões de imóveis em frações inferiores às admitidas pelo Poder Público poderão ser
feitas, independentemente de plano de loteamento, desde que haja o remembramento delas, constituindo
imóveis de área não inferior ao mínimo.
Art. 5º – As divisões administrativas ou jurídicas em curso subordinam-se a esta Lei.
Art. 6º – O Poder Executivo Federal baixará no prazo de 60 dias a regulamentação desta Lei.
Art. 7º – Os dispositivos desta Lei concernentes à zona rural entrarão em vigor dentro de 90 dias de
sua publicação e os relativos à zona urbana, dentro de 180 dias.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.
EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA Nº 12, DE 1973
EM 21 DE AGOSTO, DE 1973
Congratulação e agradecimento:
– do Sr. Firmino Lino Braga, Presidente da Câmara Municipal de Itaquitinga – PE, ao Sr. Senador
Wilson Campos, em virtude de seu parecer referente aos vencimentos dos vereadores brasileiros.
Manifestações sobre projetos:
– do Sr. Luiz Gonzaga de Miranda, Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas
Indústrias Urbanas – Rio – GB, manifestando apoio e solicitando a urgente aprovação dos Projetos de Lei
nos 924/68, 303/71 e 6/73;
– do Dr. Thomas Pompeu de Souza Brasil Netto, Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
Rio – GB, manifestando-se contrariamente aos Projetos de Lei do Senado nos 46/72 e 11/73.
Apelo no sentido da extinção da gratuidade do mandato de vereador:
– do Sr. Luiz Rumpel, Presidente da Câmara Municipal de Cacequi – RS;
– do Sr. Maximiano Carvalho da Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul – RS;

– 110 –
– do Sr. Alfons Rodrigues Schumacher, Presidente da Câmara Municipal de São Sepé – RS.
Diversos:
– do Sr. Geraldo Majela Nascimento, Assessor da Administração da Prefeitura Municipal de Betim –
MG, enviando cópia da Lei Municipal nº 1.034, que dá denominação ao Distrito Industrial de Betim de
"Parque Industrial Sérgio Freitas Pacheco";
– do Sr. Maximiano Carvalho Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul – RS,
solicitando medidas referentes ao amparo previdenciário aos funcionários municipais regidos por Estatuto;
– de Heleuses de Camargo Monteiro, Presidente da EXPO (Promoções e Empreendimentos Ltda.),
comunicando a realização da I Feira Industrial e Tecnológica da Alimentação – TECNAL, em Novo
Hamburgo – RS, no período de 9 a 17 de março de 1974;
– do Prof. Luiz Antonio de Pádua Bonetti, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro –
SP, informando ter sido dado integral apoio ao Requerimento nº 42/73, de autoria do Vereador Dr. Arnaldo
Martim Nardy, da Câmara Municipal de Bragança Paulista, no sentido de "se determinar providências
tendentes ao atendimento das reivindicações do IV Encontro Cafeeiro de Guaxupé – CARTA DE
GUAXUPÉ, de janeiro de 1973".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87, DE 1973
Acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar, ao
exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda-de-custo a título de,compensação de despesas
de representação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo, passando seu atual parágrafo
único a parágrafo primeiro:
"Art. 521. ...................................................................................................................................................
§ 1º ...........................................................................................................................................................
§ 2º Além da gratificação prevista no parágrafo anterior, a assembléia geral poderá conceder ao
associado, quando no exercício de mandato na administração sindical, ao interventor ou a membro da Junta
Governativa, uma ajuda-de-custo não excedente a três salários mínimos regionais, destinada a atender a
despesas de representação compatíveis com o respectivo cargo."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Consoante o parágrafo único do art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, "quando, para o
exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de
profissionais liberais, de se afastar de seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela assembléia-geral uma
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gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva".
Com o advento do Decreto-lei nº 229, de 28-2-67, foram incluídos no art. 444 da Consolidação das
Leis do Trabalho diversos estímulos à sindicalização.
O Decreto nº 70.861, de 25 de julho de 1972, por sua vez, ampliou esses estímulos, com uma política
de valorização do trabalhador.
Os dirigentes sindicais, em virtude dessas normas legais, chamados à participação no atendimento
das prioridades à política de valorização do trabalhador, desenvolvem maior atuação, o que os submete a
gastos extraordinários não só para condigna representação, como, também, para custeio das despesas de
alimentação e de transporte.
No âmbito administrativo, a situação é, às vezes, conforme a compreensão das autoridades,
atenuada, com a autorização do pagamento de uma ajuda-de-custo, citando-se precedente administrativo
objeto do Processo MTPS-129.893/63, com bem lançada fundamentação, da lavra do então Diretor-Geral
do Departamento Nacional do Trabalho, Ildélio Martins, integrante da bancada paulista na Câmara dos
Deputados.
É justo, pois, que se faça ressarcimento aos dirigentes sindicais dos gastos extraordinários a que se
vêm forçados quando no efetivo exercício de cargo de administração sindical.
O presente Projeto visa, assim, a transformar em direito uma reparação que tem ficado, até então, a
critério da direção administrativa.
Sala das Sessões, em 21 de agosto de 1973. – Benjamim Farah.
LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 521. São condições para o funcionamento do sindicato:
a) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses
da Nação, bem como de candidatura a cargos eletivos estranhos ao sindicato;
b) proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo
sindicato de grau superior;
c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos;
d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no art. 511,
inclusive as de caráter político-partidárias;
e) proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede a entidade de índole políticopartidária.
Parágrafo único – Quando, para o exercício de mandato tiver o associado de sindicato de
empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, de se afastar do seu trabalho, poderá
ser-lhes arbitrada pela assembléia-geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua
remuneração na profissão respectiva.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Projeto lido será publicado e, posteriormente, remetido às
comissões competentes.
Sobre a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 141, DE 1973
Nos termos do art. 186 do Regimento Interno, requeremos que o tempo
destinado aos oradores do Expediente da Sessão de 23 do corrente seja dedicado a
comemorar o "Dia do Soldado" a fim de que o Senado possa prestar, na oportu-
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nidade em que se transcorre a Semana do Exército, as homenagens devidas à figura de seu ilustre Patrono,
o insigne Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias.
Sala das Sessões, em 21 de agosto de 1973. – Paulo Torres – Nelson Carneiro – Antônio Fernandes
– Eurico Rezende – Helvídio Nunes – Benjamim Farah – Danton Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – O requerimento lido é de votação imediata.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência da deliberação do Plenário, o tempo destinado aos oradores do Expediente da
Sessão do dia 23 do corrente será dedicado a comemorar o "Dia do Soldado".
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, cumpro, inicialmente, o dever de comunicar a V. Ex.ª
que a Comissão designada para comparecer à brilhante Conferência do eminente Professor José Honório
Rodrigues, realizada pela Academia Brasileira de Letras, na última quinta-feira desobrigou-se dos seus
deveres. Ali estiveram presentes os nobres Srs. Senadores Milton Cabral, Arnon de Mello, Benjamim Farah,
Danton Jobim, Teotônio Vilela e o orador que fala. A iniciativa daquele cenáculo merece a gratidão e o
apreço de todo o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, desejaria incorporar aos Anais as palavras com que o nobre Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dr. Cid. Vieira de Souza, pronunciou ao ensejo da passagem do
dia 11 de agosto, durante o almoço de confraternização dos advogados.
Disse aquele ilustre colega:
"Que tipo de incompatibilidade existe ou pode existir entre o progresso no campo da economia da
Nação e o progresso na proteção de todos aqueles bens componentes de sua estrutura jurídica? O
desenvolvimento deveria ser paralelo e concomitante, sob pena de injustificável e incompreensível
desequilíbrio, que vem paulatinamente deformando e viciando a fisionomia desse progresso, de sorte a
empanar o seu próprio."
E, adiante, pergunta:
"Por que impor tão pesado tributo, no instante em que sofrem limitações as liberdades públicas? Por
que estabelecer leis que cerceiam direitos fundamentais do homem? Por que retirar de um dos Poderes – o
Judiciário – integrante da corporificação política do País, as garantias que são essenciais à sua própria
sobrevivência?"
E continuou:
"Todos os brasileiros, particularmente os advogados, não entendem, não compreendem,
permanecem inquietos e indóceis por não somar-se ao desenvolvimento econômico da Nação o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Não que sejam inspirados pelo prazer da
contradição, por sentimentos subalternos ou antipatrióticos. Muito ao contrário. Ninguém mais do que o
advogado compreende a necessidade da disciplina, da ordem, do respeito à autoridade, do acatamento à
lei."
Depois de lembrar que "não são fáceis os dias por que passa a Nação", Cid Vieira de Souza
declarou:
"Estamos
no
limiar
de
uma
alteração
no
comando
político
da
Pátria.
Exalá
estas
verdades
sejam
reconhecidas,
para
que
a
família
brasileira
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possa viver naquela santa paz que só os espíritos desarmados e os corações sem ódio podem constituir."
Estas palavras, Sr. Presidente, se tornam tanto mais oportunas quando, no último domingo, se
inaugurou, no Hotel Glória, a XVIII Conferência da Federação Interamericana de Advogados, a que tive a
honra de estar presente.
Faço votos, Sr. Presidente, para que as esperanças que não se transformaram em realidade neste
qüinqüênio, não tardem a se transformar nessa mesma realidade, aos alvores do novo Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, por
cessão do ilustre Senador Alexandre Costa.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reunião da Assembléia de Minas
Gerais, de 28 de junho próximo passado, realizada sob a Presidência do Deputado Nunes Coelho,
consoante requerimento formulado pelo Deputado Jairo Pereira, destinou-se a justas e expressivas
homenagens pelo transcurso de mais um aniversário natalício do Senador Magalhães Pinto.
Uma data familiar e íntima transformou-se numa comemoração pública de extraordinária beleza, que
serviu para colocar em evidência a dimensão de grandeza do ilustre parlamentar patrício.
A festividade, Sr. Presidente, destituiu-se de qualquer conotação partidária, para pertencer
indistintamente a todos os mineiros, a todos os brasileiros.
Mercê de ativa participação na vida política e econômica da Nação, onde evidenciou incontestável
vocação de liderança, o Senador Magalhães Pinto fez-se credor do respeito de nosso povo.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me honra com um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com muito prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Nobre Senador Benjamim Farah, não me encontrava em condições
sentimentais para participar das homenagens ao eminente Senador Magalhães Pinto, na época em que se
realizaram. Aproveito agora a oportunidade do discurso de V. Ex.ª para, embora tardiamente, endereçar
àquele nosso eminente colega todo o meu apoio ao grande gesto mineiro, que se erigiu num preito de
gratidão e de reconhecimento ao seu ilustre Líder. Realmente Magalhães Pinto, desde o início da sua vida
pública, foi uni elemento vocacionado para a pacificação. Demonstrou essas qualidades quando mesmo
numa fase polêmica do País presidiu a União Democrática Nacional, a ponto de tolerar com paciência
beneditina os desatinos do então candidato Jânio Quadros. Não fosse a perseverança e a persuasão de
Magalhães Pinto, talvez aquela jornada política não tivesse chegado a bom termo. Depois Governador em
Minas Gerais e vendo que o País marchava celeremente para um processo de decomposição nacional,
Magalhães Pinto, num momento de rara inspiração – aliás uma característica de sua vida pública – reuniu
os principais partidos políticos nacionais, constituiu um Secretariado de coalisão, entrosou-se com as
Forças Armadas locais e foi o Líder civil da Revolução de 1964. Desde vitoriosa a Revolução, a sua palavra
vem sendo permanentemente de concórdia, de pacificação, de união nacional. Por isso é que as
comemorações em torno do transcurso de mais um aniversário natalício desse grande homem público
adquiriram dimensões nacionais e recebem a afeição de todo o mundo político brasileiro. Realmente o
Senador Magalhães Pinto é um dos melhores homens públicos deste País, e talvez o mais credenciado
para interpretar o verdadeiro sentimento revolucionário.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, que traz informações preciosas e
engrandece meu discurso, o que muito me orgulha.
O SR. ARNON DE MELLO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Ouço com muito prazer V. Ex.ª.
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O SR. ARNOL DE MELLO: – Nobre Senador Benjamim Farah, apraz-me destacar que a atitude de
V. Ex.ª, Líder do MDB, homenageando da tribuna do Senado um Líder Arenista da categoria do Senador
Magalhães Pinto, é uma alta demonstração de desenvolvimento político do Brasil. S. Ex.ª merece a
homenagem. Em 1944, homem de atividade privada, mas de espírito público, participou da luta pela
redemocratização do País, tendo assinado o "Manifesto dos Mineiros", o que lhe valeu perder excelente
posição que exercia em grande estabelecimento de crédito e o levou, com a sua capacidade e a sua
competência, a fundar o Banco Nacional de Minas Gerais. Self made man, vitorioso na empresa privada,
colocou-se com a sua experiência e o seu patriotismo a serviço de seu Estado e da Nação. Fez em Minas
Gerais um grande governo, embora dispondo de relativamente exígua arrecadação. – "Mas como lhe foi
possível realizar tanto sem maiores recursos?" – perguntei-lhe um dia e S. Ex.ª respondeu-me: "Com
imaginação". É a imaginação do homem público que serve ao povo com sentimento de missão e de futuro.
Congratulo-me com o Senado pela atitude de V. Ex.ª, nobre Senador Benjamim Farah, e me solidarizo com
as palavras pronunciadas em aparte pelo nobre Líder Senador Eurico Rezende.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Senador Benjamim Farah, V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com muito prazer.
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Nobre Senador Benjamim Farah, não querendo interromper depois o
tão bem elaborado discurso de V. Ex.ª nesta tarde, tenho a dizer que a vocação política de Magalhães Pinto
nasceu na sua adolescência logo que saiu daquele anonimato de menino pobre, de empregado, o mais
simples, do Banco, onde, devido à sua inteligência, à sua capacidade de trabalho e à sua obstinação, foi
galgando os postos e criando, em si mesmo, o espírito público. O homem de negócios nasceu juntamente
com o homem político. Hoje Magalhães Pinto é um grande político, talvez o maior político civil da atualidade.
Congratulo-me com V. Ex.ª por este discurso em nome do Senado. Todos os Senadores, unanimemente,
pensam como V. Ex.ª.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com muito prazer.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Uma palavra somente de solidariedade à homenagem que V. Ex.ª
presta ao Senador Magalhães Pinto, expressa com o mesmo sentimento já traduzido pelos eminentes
colegas que se manifestaram nesta oportunidade, é o aparte que desejo dar a V. Ex.ª.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Ouço V. Ex.ª.
O SR. HEIOR DIAS: – A exemplo dos outros companheiros que já se manifestaram, quero
também solidarizar-me com a homenagem muito justa que presta V. Ex.ª ao nosso eminente colega, neste
instante. Em verdade, V. Ex.ª só está a fazer justiça ao nobre Senador Magalhães Pinto. A sua ascensão
na vida social, financeira e política do País é bem testemunho de quanto vale uma alma aberta aos
grandes ideais. Muitas vezes quem o vê, de relance, entende que pode haver um contraste entre a
serenidade de seu convívio e a decisão de suas atitudes. Em realidade, tal não existe. É que ele é um
homem sereno para conviver, mas também um homem firme para decidir. Haja vista as posições que
tem tomado em vários momentos da vida política nacional. Nunca relutou, um só instante, em assumir
as responsabilidades que lhe cabiam porque ele sabe que a omissão é uma forma de indiferença,
incompatível com os homens de verdadeiro civismo. Quero, portanto, eminente Senador Benjamim
Farah, congratular-me com V. Ex.ª por esse espírito de justiça com que V. Ex.ª examina a figura do
nosso companheiro e amigo Senador Magalhães Pinto que, em todos os postos por que tem
passado, e aqui nesta Casa somos todos testemunhas, tem dignificado a sua colaboração e sempre
com os olhos voltados para os superiores interesses da nossa Pátria. O movimento de março de 1964,
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muito lhe deve pela germinação da semente Revolucionária. E o Ministério do Exterior, com que o distinguiu
o saudoso Presidente Costa e Silva, ficou a dever-lhe os novos horizontes que abriu à política externa do
Brasil.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Muito obrigado.
O SR. WILSON CAMPOS: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com muito prazer.
O SR. WILSON CAMPOS: – Na oportunidade em que V. Ex.ª homenageia o grande Líder brasileiro
Magalhães Pinto, quando recebeu V. Ex.ª os apartes das figuras mais representativas do Senado Federal,
a começar pelo nosso Líder Eurico Rezende e os Senadores Arnon de Mello, Fernando Corrêa, Cattete
Pinheiro e, finalmente, Heitor Dias, não podemos deixar de nos parabenizar com V. Ex.ª pela maneira com
que traz a esta Casa as homenagens que foram prestadas ao grande brasileiro Senador Magalhães
Pinto na ocasião em que se comemorou mais uma data do seu aniversário. Minas Gerais, através da
unanimidade de sua Assembléia Legislativa, exalçou o seu filho e o Líder brasileiro e V. Ex.ª traz ao
conhecimento do Senado aquelas homenagens prestadas. Como homem do MDB, considero que foi uma
grande homenagem ao Senador Magalhães Pinto, pelo muito que representa para nós brasileiros. Portanto,
receba V. Ex.ª, em nome de Pernambuco, os nossos parabéns pelo tributo que presta ao grande brasileiro
Senador Magalhães Pinto.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Sr. Presidente, como V. Ex.ª está vendo, parece que andei certo
quando vim para esta alta tribuna trazer aqui estas palavras despretensiosas, em homenagem a um grande
brasileiro que, pela sua atuação, nos diferentes postos da vida pública, e também no mundo econômico,
tem demonstrado a sua capacidade, o seu esforço, a sua competência e, sobretudo, o seu acendrado amor
ao Brasil.
Estou falando do grande Senador Magalhães Pinto e vieram em meu abono tantas figuras notáveis
deste Senado. O meu discurso, tão modesto, tão pequenino, está sendo enriquecido rapidamente com esta
ampla solidariedade que vem dos diversos Estados do Brasil.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com muito prazer, nobre Senador.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – É evidente que depois do abono das figuras notáveis, o humilde Estado
de Goiás vai fazer-se presente no pronunciamento de V. Ex.ª que, para parafrasear nosso Líder Eurico
Rezende, já percorreu toda a geografia do Brasil, e foi dar, naturalmente, com os costados na Província de
Goiás. V. Ex.ª faz muito bem em falar de Magalhães Pinto a propósito do seu aniversário, vez que na figura
exponencial do homem público Magalhães Pinto, há realmente inata a vocação de liderança de S. Ex.ª. E as
posições assumidas ao longo da sua vida, as posições sempre decisivas, as posições sempre afirmativas e
as posições, sobretudo, permanentemente patrióticas de S. Ex.ª estão a creditar para S. Ex.ª os encômios
de toda a Nação, não só do Senado mas de toda a Nação, não só do Senado Federal ou da Câmara dos
Deputados, mas de todo o povo brasileiro, através da voz abalizada de V. Ex.ª e da presença de
representantes de praticamente todos os Estados da Federação. V. Ex.ª pode estar certo: fala, agora, em
nome de todo o Senado Federal, ao prestigiar o homem público Magalhães Pinto e ao desejar ao cidadão,
ao colega exemplar que é Magalhães Pinto votos de felicidade pelo seu aniversário, já comemorado. Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Sr. Presidente, estava afirmando que elaborei modesto discurso,
expressão do meu entusiasmo, da minha admiração e até mesmo da minha afeição por esse político, por
esse grande brasileiro que eu conheci nos idos da Constituinte de 1946. Acompanhei de perto a sua
trajetória e vim sempre admirando as suas posições corajosas, porque para mim o verdadeiro político é
aquele que tem a coragem de pensar alto, de tomar posições, de afirmar-se perante os seus concidadãos.
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Magalhães Pinto é realmente o homem de coragem, como respaldo, é claro, da sua serenidade, da
sua experiência e, sobremodo, do seu bom senso.
Dizia eu que o meu discurso, modesto, pequenino, não teria significação alguma se não viessem ao
meu encontro essas figuras notáveis de Arnon de Mello, Fernando Corrêa, Cattete Pinheiro, Heitor Dias,
Wilson Campos e mais um companheiro, que não é modesto como ele disse, mas notável: o Senador
Osires Texeira.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Acolho o aparte do Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Tenho acompanhado a vida pública do Senador Magalhães Pinto.
Nem sempre concordei com S. Ex.ª, mas quero prestar aqui o meu depoimento de que sempre vi em suas
atitudes o interesse de servir ao País.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Muito obrigado ao Senador Nelson Carneiro, Líder da minha Bancada.
Estou observando agora que conto com o apoio das duas Lideranças: da ARENA e do MDB. O modeso
representante da Guanabara, que falava em nome próprio, estou vendo agora, está com o apoio de todos.
É a expressão unânime do Senado, que vem ao encontro da minha modesta fala.
Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Benjamim Farah, já o nosso ilustre colega do Espírito
Santo, Senador Eurico Rezende, lembrou que Magalhães Pinto foi o chefe civil da Revolução de Março de
1964. Na verdade, ele foi mais do que o chefe civil: foi o homem que deu o primeiro passo. O que veio
depois foi muito importante, mas tudo foi simples conseqüência do primeiro passo dado por Magalhães
Pinto. Por isso, pela preponderante contribuição que deu à Revolução de Março de 1964; por sua coragem,
sua probidade, seu espírito público; pelo extraordinário governo que realizou à frente do seu Estado; pelo
brilho com que se houve à frente do Ministério das Relações Exteriores, onde inaugurou a chamada
"diplomacia da prosperidade", – por todos estes motivos, Magalhães Pinto é uma espécie de estandarte da
nossa classe política, um dos nossos mais ricos troféus. Assim, ilustre colega Benjamim Farah, aos meus
aplausos junto também a minha solidariedade à homenagem que V. Ex.ª presta ao ilustre Senador
Magalhães Pinto.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Agradeço o aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante. O aparte de S.
Ex.ª é mais uma contribuição valiosa e enriquece da melhor maneira o meu discurso. Muito obrigado
a S. Ex.ª.
Sr. Presidente:
Em tributo a tudo quanto realizou esse grande brasileiro, que, pelo exemplo dignificante de sua vida,
honra a classe política do país, lerei, para que conste nos Anais do Senado, a carta que o nobre Senador
Magalhães Pinto enviou em agradecimento à merecida homenagem de que foi alvo:
"Prezado amigo Presidente Rafael Caio Nunes Coelho:
Peço-lhe aceitar e interpretar junto aos eminentes integrantes da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, as minhas escusas pela impossibilidade de comparecer ao ato com que me distinguem os
Deputados Estaduais da ARENA e do MDB mineiro. A generosidade desse gesto atinge-me não em função
dos modestos serviços que pude prestar e continuarei prestando ao nosso Estado, mas pela manifestação
de fé e confiança dos representantes do povo mineiro no espírito que preside a todos nós e que encontra,
nessa Casa, a mais legítima expressão de nossas tradições cívicas.
Senhor
Presidente,
Senhores
Deputados,
Minas
revela,
através
de
sua
história,
característica
invulgar
e
significativa.
Todas
as
vezes
em
que
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o País necessitou dos mineiros, nos grandes momentos nacionais, apresentamo-nos unidos. Nas horas
mais difíceis, soubemos formar um só corpo sob a égide de um só espírito. Pugnamos então, por um único
ideal, acima de eventuais divergências de grupos, partidos ou pessoas.
Foi assim em 1930 e foi assim em 1964, para ficarmos em dois exemplos de nossa política recente. A
união de Minas, vale enfatizar, sempre se tem feito em prol de objetivos nacionais, nunca de região. Nossos
primeiros ideais nasceram com Felipe dos Santos e Tiradentes, da obstinação mineira de sermos livres num
país livre. Dessa forma temo-nos unidos também pela paz, até mesmo de armas na mão. Jamais, porém,
fizemos de nossa unidade pretexto para acirrar ânimos, radicalizar objetivos ou impor soluções. Pelo
contrário: nossa luta se orienta no sentido da pacificação e do entendimento. Da concórdia e do diálogo,
pois só nesse clima poderão assentar-se as bases de uma sociedade realmente livre.
Foi em Minas que o Brasil começou a imprimir os primeiros marcos de liberdade em nossa história,
que mergulham nas próprias origens dessa Assembléia Legislativa.
Descende ela daquelas Câmaras eleitas, ainda sob o reinado de D. João V, quando se convocou o
"parlamento do povo da capitania", que Diogo Vasconcelos considera "o documento mais antigo do sistema
representativo", e que o meu saudoso amigo e historiador João Camilo de Oliveira Torres identifica como a
primeira forma de representação de base em toda a América.
Inspirada nessa tradição é que se fundou a Assembléia Legislativa de Minas. Foi com esse espírito
que criamos a grandeza de nossa vida pública e cunhamos a imagem de nossa democracia.
Honra-me sobremaneira, por isso, ver o espírito mineiro reafirmado no gesto de sua nobre
Assembléia Legislativa, que por decisão de seus dois partidos, a ARENA e o MDB, distingue-me a
homenagem de hoje! Ato tão generoso transcende o objetivo para o qual se destina – a minha pessoa – e
serve para revelar, bem acima de nós, que inexoravelmente passamos a imortalidade do espírito mineiro,
indestrutível e sempre pronto ao chamamento nacional.
Se alguma contribuição pude dar à terra mineira e por conseqüência ao Brasil, foi a de nunca
esquecer que união, liberdade e paz compõem elos de uma só corrente. Neste sentido representei,
governei e novamente represento Minas Gerais. Sob tal inspiração agradeço, comovido, a manifestação a
mim dirigida, que agora transfiro à vocação política de nosso Estado, através de seus deputados estaduais.
Orgulho-me de ser tido como político, e mais ainda, como político mineiro. Cabe-nos, hoje como sempre, a
responsabilidade de afirmar a eficácia do poder político como agente da concórdia e do desenvolvimento.
Esta, a nossa responsabilidade, como integrantes do quadro dirigente do País. Não podemos vacilar
diante da necessidade heróica de deter os desvios do processo brasileiro, como fizemos em 1964. Minas
sabe engrandecer-se com a integração oportuna de todo o povo, quando sente chegada a hora de um
consenso nacional.
Esta é, na verdade, a responsabilidade solidária dos homens públicos de Minas para com o Brasil.
Para poder exercê-la, para reafirmar o compromisso de cumpri-la, no dever de cada dia, é que registro,
corno inspiração maior, a homenagem dessa nobre Assembléia.
Outro mérito não possuo que o de ter interpretado, na minha oportunidade, o espírito mineiro.
Orgulho-me, assim, de ver mais uma vez acentuado esse espírito que só desaparecerá quando Minas
desaparecer, isto é, nunca.
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Nesta oportunidade na data de meu aniversário agradeço a honrosa manifestação dessa egrégia
Assembléia, ao Presidente Rafael Caio Nunes Coelho, ao Líder do Governo, Deputado Bonifácio Andrade,
ao representante do Movimento Democrático Brasileiro, Deputado Marcos Tito, e em particular ao meu
dileto amigo, dedicado e antigo colaborador, Deputado Jairo Pereira.
A V. Ex.ª e aos dignos representantes do povo mineiro, meu muito obrigado."
Esta carta, Sr. Presidente, deixou de ser lida há mais tempo, porque logo tivemos o recesso. Todavia,
por se tratar de documento que se reveste da maior importância, não perde a atualidade em qualquer
tempo.
A classe política, síntese dos anseios e aspirações do povo, malgrado as incompreensões de uns e a
má vontade de outros, tem envidado os melhores esforços para acarretar, encontrar soluções, no elevado
propósito de servir à coletividade.
O SR. DANTON JOBIM: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Ouço o aparte do nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – O discurso que V. Ex.ª está pronunciando, Senador Benjamim Farah, é
desses que durariam várias horas, se todos os componentes desta Casa aqui presentes tivessem
oportunidade de exprimir os seus sentimentos, porque creio que é unânime no Senado da República o alto
conceito em que é tido o Senador Magalhães Pinto. Conheço-o há muitos e muitos anos. Inúmeras vezes
estive politicamente a seu lado na minha trincheira jornalística. De outras feitas, dele discordei. Entretanto,
invariável, foi a admiração que sempre mantive pelo extraordinário homem público que S. Ex.ª
verdadeiramente é. Sou testemunha de várias passagens de sua vida, em que S. Ex.ª demonstrou esse alto
espírito de bem comum e posso dizer que em todas as ocasiões, quaisquer que fossem suas posições,
colocou acima de qualquer outro o interesse nacional. De modo que desejo associar-me também a esta
justa manifestação que V. Ex.ª vem ensejando ao Senado fazer a essa nobríssima figura de homem público
contemporâneo, que é o Senador Magalhães Pinto.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Agradeço a V. Ex.ª o seu valioso aparte. V. Ex.ª, é um eminente
Senador e jornalista, tem uma vivência pública das mais admiráveis. A sua intervenção me traz um grande
respaldo. A V. Ex.ª, o meu muito obrigado.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com muito prazer.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – V. Ex.ª homenageia uma das mais extraordinárias figuras deste
País. Gostaria de dizer a V. Ex.ª que Magalhães Pinto é um desses homens que podem, efetivamente, na
longa estrada da vida, sentar-se à beira dela e meditar sobre o extenso caminho percorrido e o que ainda
resta a percorrer. E haverá, por certo, nesta meditação de compreender que os momentos felizes deste
País, que as horas de alegria, de trabalho, de desenvolvimento do nosso povo todos nós devemos, em
grande parte, a esse excepcional brasileiro que ele é. Poucos amaram tanto o Brasil; poucos lutaram tanto
nas ocasiões decisivas, arriscando tudo na defesa da liberdade e dos destinos da Nação brasileira! V. Ex.ª
está de parabéns, porque o Senado e, principalmente, meu Estado, se associam às homenagens que V.
Ex.ª e toda esta Casa prestam ao eminente Senador Magalhães Pinto, pelo muito que representa nesta
Casa e fora dela, na procuração das nossas liberdades.
O SR. MILTON CABRAL: – Permite um aparte nobre Senador?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com prazer.
O SR. MILTON CABRAL: – Associando-me ao pronunciamento de V. Ex.ª, desejo
registrar
um
pequeno
aparte.
Nenhum
país
pode
desenvolver-se,
crescer
econo-
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eticamente, organizar-se sem uma preliminar: a estabilidade política. E, sem dúvida alguma, Senador
Benjamim Farah, a classe política brasileira tem prestado sua valiosa contribuição para que o Brasil goze
dessa indispensável tranqüilidade. E quando falamos sobre estabilidade política, ressalta com certeza, a
figura exponencial do Senador Magalhães Pinto, que prestou decisiva colaboração nos idos de 1964, como
um dos chefes da Revolução. E depois, através do seu comportamento no Senado da República, com suas
palavras, e conselhos, vem continuando a sua contribuição, de relevantes serviços ao nosso País,
constituindo-se num dos mais destacados Líderes da classe política.
O SR. LENOIR VARGAS: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Com prazer.
O SR. LENOIR VARGAS: – No momento em que V. Ex.ª tributa essa homenagem ao nosso
eminente colega, Senador Magalhães Pinto, à qual já transborda das palavras de V. Ex.ª para uma
manifestação unânime do Senado da República em torno desta figura excepcional de homem público e
grande mineiro que conosco convive, desejo como modesto Senador de Santa Catarina incorporar também
a minha palavra de apreço, solidariedade e satisfação por ver a consagração espontânea a esse ilustre
político integrantes dessa geração extraordinária de mineiros que as Alterosas deram ao Brasil nesses
últimos anos. Queira, pois, incorporar ao discurso que profere, junto ao aparte tão brilhante que recebeu,
esta manifestação de cordialidade, de simpatia, de admiração pelo grande homem público civil que é o
eminente Senador Magalhães Pinto.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Quero agradecer aos nobres Senadores Orlando Zancaner, Milton
Cabral e Lenoir Vargas o apoio que trazem dos respectivos Estados de São Paulo, Paraíba e Santa
Catarina. São novos e valiosos apartes que continuam a engrandecer o meu discurso.
Estava falando há pouco, Sr. Presidente, da necessidade que a classe política tem de servir à
coletividade, quando fui brindado com as intervenções desses nobres e eminentes Colegas.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª me permite um aparte? (Assentimento do orador.) – V. Ex.ª , neste
momento, exalta a figura do representante do Estado de Minas Gerais, esse grande Colega que é o
Senador Magalhães Pinto, que foi justamente homenageado pela Assembléia Legislativa da "Terra das
Montanhas". É desnecessário dizer a V. Ex.ª que toda esta Casa tem, pelo eminente Líder Mineiro, uma
profunda admiração e acredito que o Brasil inteiro o conhece como uma das melhores figuras da política
brasileira. Destacou-se como Ministro das Relações Exteriores, portou-se com grande dignidade, sobretudo
independência, porque houve fatos que demonstraram sua forte personalidade e coragem. O nobre
Senador Milton Cabral já falou em nome do Estado da Paraíba; quero ratificar o pronunciamento desse
eminente Colega de Bancada porque, além do mais, a Paraíba continua a ser a grande amiga de Minas
Gerais, Estado que o Senador Magalhães Pinto vem representando à altura das tradições de sua nobre
gente.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Agradeço o aparte do meu caro companheiro Senador Ruy Carneiro,
que traz mais uma solidariedade da pequenina e brava Paraíba. Essa Paraíba que através de um dos seus
grandes estadistas, com aquela corajosa posição diante do Governo Federal, com a expressão que passou
à História: "NEGO", isto é, aquele grande estadista que foi João Pessoa. A pequenina Paraíba estava
irmanada com Minas Gerais, e também o Rio Grande do Sul, para a Revolução de 1930.
Muito obrigado a V. Ex.ª , nobre Senador.
Sr. Presidente, comentava o propósito da classe política em servir à coletividade.
Mas, Sr. Presidente, poucos são os que se dispõem a servir ao próximo. Não serve o indiferente, o
egoísta e o insensível. Para servir se faz preciso a dedicação, a renúncia e o altruísmo, qualidades que bem
poucos possuem.
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Aí está um homem, o Senador Magalhães Pinto, que na vida deste País, a ser espectador, preferiu a
missão do protagonista. E pela opção que fez, credenciou-se a falar e a ser ouvido.
Em sua carta V. Ex.ª dá ênfase a esta expressão:
"Orgulho-me de ser tido como político, e mais ainda, como político mineiro cabe-nos hoje, como
sempre" – e aí está uma recomendação, Sr. Presidente – "a responsabilidade de afirmar a eficácia do poder
político como agente da concórdia e do desenvolvimento."
A carta à Assembléia Legislativa de Minas Gerais é um documento sério, importante e oportuno. É
uma pregação de paz e concórdia, verdadeira conclamação ao entendimento entre todos os brasileiros.
Por isso, o seu natalício não podia passar sem registro, tendo sido lembrado pelas figuras mais
preeminentes deste País, através de expressivas mensagens tais como a do ex-Presidente Dutra, do
Brigadeiro Eduardo Gomes e do Marechal Denys.
Andou certa a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, colocando-se acima das competições
partidárias, na exaltação à personalidade do Senador Magalhães Pinto.
Renovo aqui os meus agradecimentos aos nobres Senadores Eurico Rezende, Arnon de Mello,
Cattete Pinheiro, Fernando Corrêa, Heitor Dias, Wilson Campos, Osires Teixeira, Nelson Carneiro, Luiz
Cavalcante; Danton Jobim, Orlando Zancaner, Milton Cabral, Lenoir Vargas e Ruy Carneiro. Muitos destes
aparteantes são velhos soldados militantes da política. Alguns passaram pelo Governo, trazem a
experiência dos grandes sofrimentos que se impõem àqueles que dirigem as coletividades; outros mais
novos, mas todos dotados do idealismo, da boa vontade, da compreensão de atender a sua nobre missão,
a esta alta missão de ser político, de servir à coletividade.
Sr. Presidente, a data natalícia do notável brasileiro, portanto, tomou todos os caracteres de um
acontecimento relevante, causando enorme satisfação em Minas Gerais, na Guanabara, no Congresso, em
meio a classe política, e, estou por dizer, no Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Orlando Zancaner, por
cessão do nobre Senador Antônio Fernandes.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há aproximadamente dez dias, Sr.
Presidente, São Paulo, estremecida, assistiu aos funerais de um de seus mais ilustres filhos de adoção: o
Sr. Senador José Ermírio de Moraes.
Figura ímpar no cenário econômico, pelo seu acendrado amor pelo desenvolvimento nacional,
empresário de larguíssima visão e coragem indômita, foi José Ermírio de Moraes, no cenário político,
homem de raras virtudes cívicas, lidador incansável pelo bem estar de sua gente, que desejava
independente, livre e economicamente diferenciada.
Exemplo de homem voltado para o trabalho e para a família, José Ermírio de Moraes plantou no
Brasil mais que um complexo industrial, mais que a imagem do patrão-amigo, mais que o exemplo do
nacionalista indormido e vigilante das nossas riquezas, mais que o político desassombrado que, nesta
augusta tribuna, verberou a desnacionalização de alguns setores do empreendimento privado, porque, em
realidade, Ermírio de Moraes fincou no campus do civismo brasileiro a bandeira do homem sem medo, do
homem capaz, do homem confiante nas suas aptidões em favor do Brasil-capaz, do Brasil sem medo, do
Brasil-confiante.
E, por que agia inexoravelmente o grande empresário, dessa forma retilínea, dentro da política e fora
dela? Porque, conforme ele próprio esclareceu, quando da comemoração de seu septuagésimo aniversário,
acreditava que a independência econômica de uma Nação leva ao fastigio da liberdade os seus mais
operosos filhos e com eles toda a comunidade circundante.
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Realista, objetivo e perfeitamente integrado na problemática do desenvolvimento nacional, soube
manter a lúcida visão de nossas perspectivas, de pais em luta batida no sentido de ganhar a independência
econômica, única forma válida de consolidar a independência política, preenchendo de instrumentos mais
válidos e eficazes a soberania interna e internacional do Estado brasileiro.
Homem moderno, pela sua cultura técnica, em parte haurida na grande nação norte-americana, onde
se fez engenheiro de minas pela Colorado School of Mines e onde trabalhou, ainda estudante, na Empire
Zine Mines (em Gilman) e na Golden Cicie Mill (em Colorado Springs), sem perder a visão humanística da
cultura luso-brasileira, soube, melhor que ninguém, dar um dimensionamento perfeito à sua laboriosa e
incansável atividade de homem de empresa e de homem público, consciente de que na equação vida
pública e vida privada só a cooperação em termos de grandes equipes, técnica e instrumentalmente bem
estruturadas, é capaz, nos fastos sócio-políticos de nosso século, levar avante as idéias progressistas,
executá-las na perfeição desejável, e obter o rendimento que não signifique apenas o acúmulo ou
dividendos particulares, de pura satisfação egoística, mas, o modo adequado de transformar toda a energia
social despendida no trabalho responsável e bem dirigido, em fonte inesgotável de múltiplos valores que
servem ao bem-estar de toda a coletividade.
Era, por isso mesmo, um espírito de escol, dos melhores que iluminaram, pelo pensamento e pela
ação, quase temerária e sempre desassombrada, os caminhos do progresso nacional nestas últimas
décadas de esforço ciclópico pela efetivação de uma era desenvolvimentista de natureza sócio-econômica.
Inovador, de idéias próprias e fixando os pés no realismo de seu tempo, José Ermírio de Moraes,
provou, a sobejo, que o homem brasileiro, empresário ou não, é capaz e pode, através do trabalhoresponsável, construir, como ele, um império de riquezas cuja conotação principal está no fato de mobilizar
unicamente os próprios recursos nacionais, sejam de capital, de know-how empregatício ou empresarial.
Enquanto os céticos – como autênticos pregoeiros da falibilidade brasileira – viveram sempre à sombra do
paternalismo estrangeiro, ainda que benéfico, Ermírio de Moraes, em luta desabrida contra a descrença
com que sempre foi olhado o parque industrial indígena, preparou-se, trabalhou dura e incansavelmente,
não pela, sobrevivência de sua empresa, da Votorantim – premissa de que nunca cogitou – mas, sim, pela
sua expansão e importância dentro do nascente complexo industrial brasileiro, demonstrando que o
empresário nacional é tão ou mais capaz que o alienígena, que o empregado brasileiro tão eficiente é capaz
de assimilar quaisquer técnicas, que o melhor padrão ou símile estrangeiro, e que a nossa indústria pode
ombrear-se com as de além-mar, até em termos competitivos, desde que na raiz do empreendimento haja
trabalho sério, permanente e o armazenamento dos lucros não sirva apenas as ambições pessoais. Foi, por
isso mesmo, o mais autêntico dos paladinos do nacionalismo econômico em nossa Pátria, porque, não
pregou apenas pela palavra, mas, demonstrou a exação de seus conceitos e advertências, tantas vezes
expendidos da tribuna desta Casa, através de realizações concretas, palpitantes e duradouras.
Fé inquebrantável em si mesmo. Fé indissimulada em sua gente. Fé irremissível nas potencialidades
do Brasil. Três momentos da idéia-força que foi na mente privilegiada de Ermírio de Moraes, o esteio de sua
obstinada ação empresarial e, depois, de sua vigilante atuação política e cívica, dentro e fora desta Casa,
como apóstolo cônscio da missão de esclarecer e demonstrar, pelo zelo com que lidava com a verdade, as
primícias de um novo estágio civilizatório, isto é, a emancipação brasileira pelo esforço tipicamente
brasileiro.
Muitos amaram este País.
Muitos creram neste País.
Muitos lutaram por este País.
Ninguém, no entanto, amou, creu e lutou tanto, como José Ermírio de Moraes, pela emancipação
econômica do homem habitante desta Nação. Emancipação advinda do esforço particular pelo trabalho e pela
crença nos recursos humanos e naturais de sua Pátria. Emancipação necessária para conferir, no aspecto
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singular e coletivo, a definitiva liberdade do homem brasileiro, para erradicar dos campos da educação, da
saúde e da economia os entraves que vinham obstaculando a emancipação econômico-financeira nacional.
Foi Ermírio de Moraes, um momento expressivo de amor pelo Brasil.
Em suma, ver o Brasil feliz, foi, sem dúvida a melhor e mais solícita aspiração desse intimorato
pernambucano, moldado na melhor fonte de energias que o sertão nordestino inculca aos seus
dominadores, como os da estirpe de seu pai e de sua genitora, uma geração de fortes, que ele nunca
desmerecu um só instante, mas absorvendo hereditária e atavicamente, todas as potencialidades mais
marcantes, constituiu-se em síntese enaltecedora de suas melhores virtudes.
Enégico, comandante de empresas, fundador de um império, com um exército de mais de trinta mil
empregados, era por este considerado mais amigo que patrão. Vale dizer, a empresa nas mãos de Ermírio
de Moraes não ficou gélica, nem se desumanizou, não trocou os dados secos do computador, pelando o
coração humano, pelo frio intratável e distante aceno de mão, sempre formal, do patrão. Ermírio de Moraes,
escreveram empregados, gerentes, era o homem que dava assistência pessoal aos seus comandados, sem
fazer conta que o tempo gasto pudesse interferir em outros assuntos também submissos à sua
disponibilidade horária. O lado humano conservou-se íntegro e, demonstrou aí, grande sensibilidade e
psicologia em termos tipicamente brasileiros. Soube dar calor pessoal aos seus colaboradores, porque é da
essência, da natureza intrínseca da alma brasileira, a necessidade de calor humano. O complexo industrial
cresceu sob a égide do coração, não só do descortino, desse magnífico condutor de homens.
Na vida política, em nada destoou a ação de Ermírio de Moraes, prolongamento natural de sua
atividade privada. Magoado, por certo, com rejeição de seu nome, para embaixador na Alemanha, Ermírio
de Moraes, justificou largamente, a circunstância de haver começado sua vida pública, onde normalmente
todos terminam: o Senado Federal. Homem combatido por forças tradicionais no campo político, soube ser
moderador dentro do processus partidário trabalhista, do qual só se afastou quando sentiu ser irreversível a
radicalização que proporcionou e preparou os caminhos da Revolução.
Nada sacrificou pelo bem-estar partidário, servindo ao Partido antes de servir-se. Deu fidelidade,
auxílio material, funcionários, num desprendimento poucas vezes imitado, mas, por certo, sempre
merecedor do nosso mais profundo respeito e admiração.
No extinto PTB e, depois, no MDB, Ermírio de Moraes foi homem público irrepreensível. Cônscio de
suas responsabilidades partidárias e, mais cônscio ainda, de suas graves responsabilidades de homem
público, sempre pautou sua vida pela exatidão com que cumpriu todos os deveres impostos pela vida
partidária ou pública.
Escravo do dever, Ermírio de Moraes, lutou até o fim, ainda que com sacrifícios inauditos, lutou com a
severidade com que pautou sempre seu comportamento, penetrando a fundo no cumprimento de suas
obrigações, quer públicas, quer particulares, por isso que sua morte abre um vácuo no campo das melhores
iniciativas em prol desta Nação.
No aspecto tipicamente familiar, foi exemplar patriarca. Severo por natureza, despia à porta de sua
casa, toda e qualquer preocupação do mundo dos negócios ou da vida política. Era todo afável, era todo
estima, um enorme coração servindo à família que amou, estremecidamente, tanto quanto à Pátria. Sóbrio e
severo era, todavia, na intimidade, no recesso do lar, o mais amigo dos amigos nas horas difíceis. A sua
severidade escondia um tesouro de ternura, que espargiu para os que tiveram a ventura de desfrutar o
encantamento que provocava o seu convívio.
Viveu, assim, um dos maiores brasileiros deste atribulado século. Viveu intensamente. Viveu
produtivamente. Viveu patrioticamente. Tinha um compromisso com a verdade econômico-financeira de sua
Pátria. Consumiu-o o zelo desta causa.
Quando a morte veio, penetrara a fundo a experiência privada e pública.
Semeou
esta
sementeira
formidável,
representada
pelo
complexo
industrial
que
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deixa a novos timoneiros, filhos e colaboradores, que fiados na sua filosofia e no êxito pragmático que
colheu nos anos, por certo, hão de imprimir renovada força criativa, visando a orientação lúcida que
receberam dele, como melhor herança, maior espólio, autêntica lição de inesgotável civismo.
Aquele que penetra a fundo na derradeira fase da vida é como a árvore que, após a destruição da
floresta, permanece quase solitária no centro de seu horizonte. Ermírio de Moraes resistia, impávido, o rigor
dos anos, de cerne e córtex duros como a vetusta árvore, em meio a clareira aberta pelo desaparecimento
daquelas que pertenciam à sua geração. Era um dos derradeiros capitães de indústria do nosso
desenvolvimento que via tresdobrar-se, diante de si, os frutos de uma vida laboriosa. Finalmente, veio o
gume afiado do machado, deitado à base, próximo à raiz. A morte, assim, surgiu seca e impiedosa e, como
um velho carvalho, tombava, ecoando na mata o fragor da queda, um de seus mais belos e sólidos
espécimes.
Perdia São Paulo, perdia o Brasil, um de seus mais ilustres varões. Perdia a humanidade um trecho
de seu conteúdo, rico, vigoroso, belo. Perdia a economia nacional, um momento inesquecível de fastígio e
afirmação. Perdia a política, um dos mais puros defensores da nacionalidade. Perdiam, a família e os
amigos, uma das mais caras expressões da dedicação desinteressada do amor, lealdade e ternura.
E se é verdade que a melhor herança de uma Nação é a memória de seus grandes homens, o Brasil,
agora, possui na memória de Ermírio de Moraes, uma grande herança.
Herança para partilhar por todos os compatriotas do ilustre morto, e ao mesmo tempo indisponível,
indivisível. Virá para a comunhão de todos na convicção pelas forças vivas da nacionalidade, sempre
autêntica, sempre capaz a fim de atingir, por suas próprias mãos a almejada independência econômica, o
reino da liberdade. Ele próprio um dia afirmava: "A luta pela criação da riqueza não é senão uma luta pela
liberdade, a vontade de ser independente, para não viver a sombra de outrem." E, de remate, sentenciava:
"Não é uma acumulação de lucros para gozo pessoal; é para dar ao País o direito de ser alguém, ser
respeitado e admirado no conceito das nações civilizadas".
Ermírio de Moraes cumpriu a sua parte na luta incessante pela liberdade, fundada no progresso
econômico. Saibam as gerações vindouras imitar-lhe o exemplo. A nós cabe apenas o registro de que foi o
líder que melhor desbravou a senda econômica, pioneiro inconteste do nacionalismo sadio, sem
compromissos outros que o do bem-estar de sua Pátria.
A Nação fica a dever-lhe imorredoura gratidão. E esta Casa, honrada pela sua passagem nas suas
tribunas e nas comissões. E do orador, que o conheceu e admirou, fica o preito derradeiro de saudade e o
tribuno do elogio sincero, como imperativo indeclinável de justiça. (Muito bem! O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a democracia social é uma meta que está
presente na consciência de quantos, no campo intelectual ou no exercício da vida pública, sentem que o
homem, tendo origem comum, tem iguais direitos na partilha das conquistas do progresso que se persegue,
e se há de objetivar com o pensamento voltado para o bem-estar coletivo.
Tenho, às vezes, que a palavra democracia, pela sua essência e dignidade, deveria
ser desacompanhada de adjetivos. Mas como a democracia é, em verdade, um processo, está, por
isso mesmo em evolução permanente, sujeita às interferências dos fatos sociais que retratam sempre a
realidade de determinada época, e aos quais hão de estar atentos os verdadeiros estadistas, que
só eles têm capacidade de entrever, no emaranhado dos problemas, a fórmula das soluções possíveis.
Não é por outra razão que a arte de governar se assenta na sensibilidade, que só esta proporciona a
sabedoria de dosar, a frieza dos números e dos relatórios, que evidenciam recursos ou fixam
diagnósticos, com a compreensão das reivindicações que assinalam inquietudes de sofrimentos
e anseios de felicidade. E aquele que fizer ouvido surdo a esses clamores, sob o infundado argumento de
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que só se governa com o cérebro, e não com o coração, sucumbirá na voragem dos desesperos individuais
que precedem sempre as revoltas coletivas. Ruy Barbosa, ferrenho e convicto inimigo dos extremos, porque
se nutrem eles do ódio que divide e separa – do que seja prova incontestável a tirania do nazi-fascismo e o
despotismo do materialismo ateu – já se dizia, numa era bem diversa da que nos envolve, adepto da
"democracia social, isto é, uma democracia ampla, serena, leal, numa palavra, cristã: a que quer assentar a
felicidade da classe operária não nas ruínas das outras classes, mas na reparação dos agravos que ela até
agora tem curtido." Atualizando o pensamento do grande Mestre diremos: a democracia que abomina Marx
e cultua Cristo.
Não tem sido outra a preocupação da Revolução de março, com as mais variadas iniciativas no
campo da legislação social, e a que tem dado ênfase especial o eminente Presidente Médici, na plena
consciência de que os menos afortunados são águas que transbordaram do leito de um mesmo rio, cujo
estuário não se mostrou em condições de mantê-las em seu curso normal. É esse desvio que se pretende
corrigir. Não será, porém, iniciativa de um homem. É tarefa do Governo. Não será obra de engenheiro. É
missão do estadista.
É imbuído desses propósitos que por mais de uma vez, se referiu o atual Presidente às medidas do
Governo em favor da democracia social, que, por seu turno, inspira as normas de uma justiça também
social, de que o Sistema Previdenciário e Assistencial é coluna-mestra. E a consciência dos problemas
sociais leva à compreensão de que para eles somente se ajustam as soluções sociais, para que tenhamos
uma sociedade socialmente justa.
Estas considerações me ocorrem a propósito das realizações que tem levado a cabo a atual
administração do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS –, a cuja frente se encontra a figura
marcante do Dr. Luís Seixas que, além de outros colaboradores, conta, no importante setor da assistência
médica, com a visão, dedicação e eficiência do Dr. Luís Guillon, que tem imprimido àquela área de sua
jurisdição uma dinâmica altamente construtiva.
Toda essa equipe, que tão bem tem correspondido à confiança e aos propósitos do Governo Federal,
se lança a campo, na determinação de não deixar ser apenas idéia nobre o que pode ser ação benemérita.
Assim, é que, por exemplo, a Central de Medicamentos, que se instituiu, por iniciativa do ilustre Ministro
Júlio Barata, pelo Decreto nº 68.806, de 25 de junho de 1971, já é uma esplêndida realidade. Aqui, ali e
acolá já se colhem os frutos da extraordinária medida.
Faz poucos dias o INPS, na Bahia, sob a superintendência dedicada e profícua do Dr. José Ramos
de Queirós, iniciou, com a presença do Sr. Ministro do Trabalho, a distribuição de medicamentos, através
dos seus postos, aos segurados que percebem até dois salários mínimos.
A Central de Medicamentos, que tem a assegurar-lhe a continuidade proveitosa, a competência do
Dr. Wilson Aguiar, é o órgão matriz de tão importante iniciativa governamental que, sem demagogia, dá à
assistência social sentido prático e objetivo.
Assim, o que ontem era uma reivindicação, é hoje uma conquista. Sabemos que não ainda completa
ou perfeita. Mas uma tomada de posição que, pelos propósitos que a inspiraram, atingirá níveis melhores de
atendimento. O pior seria a inércia, que muito mais do que o não-ser dos omissos, é o não-sentir dos
indiferentes. Ninguém se preocupe com a distância a percorrer. Todas as grandes caminhadas começam
sempre, como já se disse, com o primeiro passo. Vem bem a talho, no particular, como advertência aos que
imaginam soluções ideais, em vez das decisões possíveis, a eloqüência contida no velho adágio chinês: "é
melhor acender-se uma vela, do que maldizer a escuridão". (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard – Flávio Brito – Milton Trindade – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Petrônio
Portella – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – João Cleofas
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– Arnon de Mello – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Carlos Lindenberg – Emival Caiado – Accioly Filho
– Ney Braga – Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pela ordem.): – Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para, com a
permissão de V. Ex.ª, consignar a presença, na tribuna de honra do Senado, do Sr. Deputado Júlio
Francisco Flores Menéndez, 1º Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de El Salvador, e seus colegas
Rafael Moran Castaneda e Hector Manuel Araujo, a quem por meu intermédio – se V. Ex.ª estiver de acordo
–, envio a saudação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Está anotada a comunicação feita por V. Ex.ª (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 142, DE 1973
Nos termos do art. 186 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do
Expediente da Sessão de 24 do corrente seja dedicado a reverenciar a memória do ex-Senador João
Arruda.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1973. – Milton Cabral – Ruy Carneiro – Adalberto Sena – Daniel
Krieger – Ruy Santos – Danton Jobim – Dinarte Mariz – Fernando Corrêa – Franco Montoro – Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Findo o período destinado ao Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
– Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1973 (nº 1.263-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dá nova redação ao art. 7º do Decreto-lei
nº 191, de 24 de fevereiro de 1967, que "autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de
Cr$ 21.000.000.00 (vinte e um milhões de cruzeiros) como reforço ao Fundo da Marinha Mercante, e dá
outras providências", tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 332, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada,
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à sanção.
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É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 1973
(Nº 1.263-B/73, na Casa do Origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Dá nova redação ao art. 7º do Decreto-lei nº 191, de 24 de fevereiro de 1967, que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de
Cr$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros)
como reforço ao Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências".
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 7º do Decreto-lei nº 191, de 24 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 7º – As importâncias resultantes dos empréstimos de que trata este Decreto-lei serão,
sucessivamente, incorporadas ao Fundo de Marinha Mercante, como receita extraordinária deste."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos):
– Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1973 (nº 1.293-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a João Gomes
Monteiro,
ex-combatente da Marinha Mercante Nacional, e dá outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 322, de 1973 da Comissão:
– de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Projeto irá à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1973
(Nº 1.293-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Concede pensão especial a João Gomes Monteiro, ex-combatente da Marinha Mercante Nacional, e
dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida a João Gomes Monteiro, ex-combatente da Marinha Mercante Nacional, pensão
especial mensal, equivalente ao valor do maior salário mínimo vigente no País.
Art. 2º – A pensão de que trata esta Lei será, por morte, transferível para a família do beneficiário, na
forma do art. 5º da Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958, revertendo, entre os familiares, de acordo com o
art. 7º da mesma Lei.
Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correm à conta da dotação
orçamentária de Encargos Gerais da União – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda –
destinada ao pagamento de pensionistas da União.
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Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos):
– Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 39, de 1973 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu
Parece nº 318, de 1973), que suspende a proibição contida nas Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o
Governo do Estado de São Paulo aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de financiamento, destinado à implantação do
Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo, tendo:
PARECER, sob nº 319, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 1973
Suspende a proibição contida nas Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São
Paulo aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de financiamento, destinado à implantação do Sistema Cartográfico
Metropolitano da Grande São Paulo.
Art. 1º – É suspensa a proibição do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de nºs 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do
Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado de São Paulo aumente em
Cr$ 28.994.324,80 (vinte e oito milhões,
novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta centavos), o limite de endividamento público, mediante contrato
de financiamento por intermédio do GEGRAN – Grupo Executivo da Grande São Paulo, com o SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo, destinado à implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O Sr. PRESIDENTE (Ruy Santos):
– Item 4
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1973, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que inclui a
aposentadoria espontânea entre as cláusulas excludentes da contagem do tempo de serviço do empregado readmitido, tendo:
PARECERES, sob nºs 266 e 267, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
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Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art, 316, do
Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 21, DE 1973
Inclui a aposentadoria espontânea entre as cláusulas excludentes da contagem do tempo de serviço
do empregado readmitido.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 453 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. 453 – No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos,
ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa salvo se houver sido
anteriormente despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos):
– Item 5
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que institui o "Dia do Petróleo Brasileiro", a ser comemorado a 3 de outubro, tendo:
PARECERES, sob nºs 216 e 217, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Minas e Energia, favorável;
Dependendo da votação do Requerimento nº 140, de 1973, do Sr. Senador Virgílio Távora,
solicitando adiamento da discussão para audiência do Ministério das Minas e Energia.
Em votação o requerimento do Sr. Senador Virgílio Távora.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência da aprovação do requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a audiência
solicitada.
Item 6
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art, 297 do
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 71, de 1973, de autoria do Sr. Senador Clodomir Milet,
que modifica dispositivos do Decreto-lei nº 1.142, de 30 de dezembro de 1970, e dá outras providências,
tendo:
PARECER, sob nº 353, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrado.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O Projeto está rejeitado e, conseqüentemente será arquivado.
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É o seguinte o Projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71,. DE 1973
Modifica dispositivo de Decreto-lei nº 1.142, de 30 de dezembro de 1970, e dá outras providências.
Art. 1º – Os arts. 4º, 5º e 16 do Decreto-lei nº 1.142, de 30 de dezembro de 1970, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4º – O produto da arrecadação do AFRMM será destinado:
I – Ao FMM
a) o AFRMM arrecadado pelas empresas estrangeiras de navegação;
b) o AFRMM arrecadado pelos armadores ou empresas nacionais de navegação, operando
embarcações afretada de outra bandeira;
c) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM arrecadado por armadores e empresas nacionais de
navegação operando embarcação própria ou afretada de bandeira nacional com mais de quinze anos de
fabricação.
II – Ao armador ou empresa de navegação nacional operando navio construído no Brasil com menos
de 15 (quinze) anos de fabricação, será destinado integralmente o produto da arrecadação do AFRMM.
Art. 5º – A SUNAMAM fará reverter ao armador nacional 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM por
ele arrecadado, relativo ao frete de carga transportada em embarcação afretada de outra bandeira com
menos de quinze anos de fabricação e desde que tenha em construção em estaleiro nacional navio de
tonelagem equivalente.
Art. 16 – Serão respeitadas as condições de aplicação do AFRMM em todos os contratos assinados
pelos armadores nacionais, com interveniência da SUNAMAM, inclusive os anteriores a 24 de janeiro de
1969."
Art. 2º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montora, orador inscrito.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos de receber comunicação
dos bancários de São Paulo em que nos informam fato de gravidade, que está a merecer a atenção dos
órgãos responsáveis.
Cerca de quinhentos empregados do Banco de São Paulo, a maioria deles com idade superior a 35
anos e mais de 10 ou 20 anos de serviço, estão sendo dispensados pelo Banco do Estado de São Paulo.
O motivo da despedida é a absorção daquele estabelecimento pelo Banco do Estado de São Paulo.
Sendo este um estabelecimento oficial dependente do Governo de São Paulo, a ele cabe também evitar o
agravamento de um sério problema social como é o do desemprego de maiores de 35 anos.
Esta questão do desemprego dos maiores de 35 anos é de tal monta que o próprio Ministério do
Trabalho acaba de constituir Comissão Especial para estudar o problema da desocupação dos assalariados
de mais de 30 ou 40 anos, e o exame das medidas que possam ser tomadas para evitar o seu
agravamento.
As contínuas fusões de Bancos, que se realizam em obediência a uma diretriz de política econômica
do Governo, está acarretando essas conseqüências tão indesejáveis.
Hoje, de acordo com informação que recebemos, foram despedidos quarenta empregados e esperase, nas próximas horas, ou nos próximos dias, o desemprego decretado de mais de centenas de
empregados daquele estabelecimento.
Dirigimos por isso, apelo à direção do Banco do Estado de São Paulo e ao
Governador do Estado, para que seja reconsiderada essa decisão, evitando-se o
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afastamento desses antigos servidores. E, na impossibilidade de fazê-lo, que se assegure pelo menos o
aproveitamento dos mesmos em outras funções, num dos inúmeros órgãos da administração indireta do
governo do Estado de São Paulo.
É este um imperativo de justiça social, a que não pode estar alheia a administração de meu Estado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Tem a honra de participar aos Srs. Senadores que aqui se
encontra uma das turmas da Escola Superior de Guerra. Outras estão em Brasília, mas percorrendo
diferentes estabelecimentos.
A Escola Superior de Guerra, não preciso dizer ao Senado, honra a alta cultura brasileira em nossa
Pátria.
Tive a honra de perlustrar aqueles bancos em 1962 e ali estreitamos, cada vez mais, os laços que
existem entre aqueles que vestem a túnica de Caxias, aqueles que vestem a farda do grande Tamandaré,
e, ainda, os que seguem nos ares o roteiro traçado pela genialidade de Santos Dumont.
Aqui estão, pois, civis e militares, entrelaçados como um só homem, um só pensamento, estudando
ali o meio de trabalhar pelo desenvolvimento de nossa Pátria, pela grandeza do Brasil.
Aos estagiários da Escola Superior de Guerra, Escola de que nos recordamos sempre com profunda
saudade, as homenagens do Senado Federal e os votos mais sinceros, mais ardentes, mais efusivos, para
que tenham um curso feliz e uma feliz estada na Capital da República.
Aos Srs. Estagiários, muito obrigado pela visita que fazem ao Senado Federal. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Ninguém mais pedindo a palavra, convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária, a
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
VETO PARCIAL
Ao Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1973-DF, que dispõe sobre a remuneração dos bombeirosmilitares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.
Relatório nº 1, de 1973, da Comissão do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 128 e seus parágrafos do Projeto.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 5 minutos.)

102ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, EM 21 DE AGOSTO
DE 1973
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro
– Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Fausto Castelo-Branco – Petrônio
Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz –
Milton Cabral – Ruy Carneiro – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante –
Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg –
Eurico Rezende – Paulo Tôrres – Benjamim Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Franco Montoro –
Orlando Zancaner – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Accioly Filho – Ney Braga –
Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 46 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 143, DE 1973
Nos termos do art. 186 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do
Expediente da Sessão Ordinária do dia 3 de outubro próximo seja dedicado ao vigésimo aniversário da Lei
nº 2.004, que criou o monopólio da União no setor petrolífero e instituiu a PETROBRÁS.
Justificação
Uma das maiores e mais importantes afirmações da soberania brasileira foi a luta pela instituição do
monopólio da União nas diversas etapas da exploração do petróleo e seus derivados.
Toda a consciência nacional foi mobilizada no sentido de consolidar aquele fator fundamental da
economia do País, incentivada pela atuação patriótica e decidida do saudoso Presidente Getúlio Vargas.
Estudantes, intelectuais, empresários, operários e políticos lutaram, irmanados, em todas as frentes e
contra a gama de interesses constantemente inconfessáveis, manipulados pelos grandes trustes e cartéis
internacionais. Não poucos, inclusive, deram a vida e a liberdade em nome da bandeira da soberania na
produção do combustível vital ao desenvolvimento do Brasil.
Hoje, a PETROBRÁS é uma realidade, projetada entre as maiores e mais fortes empresas de todo o
mundo – respeitada e admirada como fruto da ação decidida de um povo que soube vencer os inimigos internos
e externos, superando e esquecendo tudo que não se ligasse exclusivamente aos reais interesses do País.
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O monopólio da União no Petróleo é um sonho antigo e mobilizou diversas gerações brasileiras,
repercutindo na imprensa, nas tribunas e em obras como "O ESCÂNDALO DO PETRÓLEO E DO FERRO",
de Monteiro Lobato, e tantas outras. As iniciativas pioneiras, no recôncavo baiano e outras regiões, foram
acompanhadas inicialmente em clima de descrença e ironia, transformadas em surda campanha à medida
que mostravam a viabilidade de realização dos sonhos e das visões.
Nos momentos em que a palavra "nacionalismo", à simples menção, provocava suspeitas e críticas, a
PETROBRÁS e o monopólio da União enfrentaram verdadeiras tempestades – mas hoje, finalmente, são
reconhecidos como única solução válida e verdadeira para a emancipação do Brasil naquele setor.
Em respeito e reconhecimento aos fatos e aos brasileiros que lutaram nessa epopéia, uma das mais
nobres e marcantes da história do nosso povo, propomos ao Senado da República a homenagem aos vinte
anos de criação e consolidação da política nacional de Petróleo, configurada na PETROBRÁS e na atuação
de seus precursores e dirigentes.
Brasília, 21 de agosto de 1973. – Adalberto Sena – Nelson Carneiro – Luiz Cavalcante – Milton
Cabral – Eurico Rezende – Ruy Carneiro – Benjamim Farah – Osires Teixeira – Helvídio Nunes – Arnon de
Mello.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram, permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A presente Sessão foi convocada, nos termos do art. 417, inciso IV, do Regimento Interno, para
discussão e votação da parte vetada do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1973-DF, que dispõe sobre a
remuneração dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.
O veto presidencial incidiu sobre o art. 128 e seus parágrafos.
Em discussão a matéria vetada.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, ocorre que esta é a primeira vez que o Senado
Federal é convocado para apreciar um veto do Senhor Presidente da República a projetos relativos à
Administração da Capital da República.
Neste passo, Sr. Presidente, vale exaltar o tão esquecido instituto do veto.
Um excesso de zelo não tem permitido que as sugestões legislativas figurem nos projetos submetidos
à apreciação de Sua Excelência, e, por isso, o veto perdeu aquela parcela importante que representava na
elaboração legislativa.
Todos nós, antigos parlamentares, recordamo-nos das antigas sessões de veto. Hoje, vemos as
tristes sessões de veto. Esta que hoje realizamos é uma exceção.
Sr. Presidente, responsável que fui na Comissão de Constituição e Justiça, como Relator do texto ora
vetado, declaro que o Movimento Democrático Brasileiro votará também, pela rejeição do texto do projeto e
aprovação do veto, mas o fará confiado, ainda uma vez, na palavra do Senhor Presidente da República que,
na sua Mensagem afirma:
"Como o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal constitui, nos termos do art. 13, § 4º, da
Constituição, força auxiliar e reserva do Exército, convém que, em pontos de relevância, se mantenha
simetria entre as normas jurídicas aplicáveis a essas instituições militares."
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Por fim, conclui Sua Excelência:
"Uma vez mantido o veto, o Poder Executivo remeterá, incontinenti, à consideração de V. Ex.ªs
projeto de lei que regule, segundo a orientação que determinou o veto, a matéria a que se refere o
dispositivo vetado."
Ora, Sr. Presidente, qual o objetivo do texto vetado, aceito pela douta Comissão de Constituição e
Justiça e pelo Plenário do Senado? Estender à corporação do Corpo de Bombeiros as mesmas disposições
que vigoram hoje quanto a todos os contribuintes da Previdência Social, no que diz respeito aos benefícios
concedidos às suas famílias.
O Senhor Presidente da República entende que, em vez de ser apenas relativamente a uma
corporação auxiliar das Forças Armadas, melhor que o assunto fosse ampliado e tratado numa lei geral,
incluindo todas as classes militares.
Tenho nesta Casa projeto com este objetivo, Sr. Presidente. De modo que não é natural crie a
Oposição dificuldades a este desejo, que já agora deixa de ser seu, para ser também do Chefe da Nação,
de estender os benefícios da nova lei, no que concerne aos seguros à família do contribuinte, a todas as
classes militares.
Por isso, Sr. Presidente, a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, que adotou, como todo o
Plenário e a Comissão de Constituição e Justiça, o texto vetado, votará hoje pela aprovação do veto, dado o
solene compromisso assumido por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, de enviar incontinenti
– a expressão é da Mensagem – projeto com o mesmo objetivo, e com maior amplitude.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Continua em discussão a matéria vetada. (Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, passa-se à votação que, de acordo com o art. 329 do Regimento Interno, por
exigir quorum especial para sua aprovação (Const. art. 59, §§ 3º e 7º), será feita pelo registro eletrônico dos
votos.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os respectivos lugares.
Esclareço aos Srs. Senadores que os Líderes deverão votar em primeiro lugar.
Esclareço, ainda, que a votação será sobre o dispositivo vetado. O voto "Sim" aprovará a matéria,
rejeitando, portanto, o veto; e o voto "Não" rejeitará a matéria, mantendo, portanto, o veto.
Os Senhores Líderes podem votar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Os Srs. Líderes votaram "Não".
Conhecido os votos das Lideranças, poderão os Srs. Senadores votar. (Pausa.)
Procede-se à votação pelo registro eletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Votaram "Não" 41 Srs. Senadores; "Sim", 2. Contando-se a
presença do Presidente, para efeito de quorum, temos um total de quarenta e quatro, havendo, portanto,
número regimental.
O dispositivo foi rejeitado, ficando mantido o veto.
É o seguinte o dispositivo rejeitado:
Art. 128 – São considerados dependentes do bombeiro-militar, para todos os efeitos desta Lei:
I – esposa, e, em sua falta, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco) anos;
II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou interditos;
III –filha solteira, desde que não receba remuneração;
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IV – filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;
V – mãe viúva, desde que não receba remuneração;
VI – enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições dos itens II, III e IV deste artigo.
§ 1º – Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo a viúva do bombeiro-militar, enquanto
permanecer neste estado, a companheira, se não constituir nova união, e os demais dependentes
mencionados neste artigo, desde que vivam, conforme o caso, sob a responsabilidade da viúva ou da
companheira.
§ 2º – Não terá direito à pensão o cônjuge desquitado, ao qual não tenha sido assegurada a
percepção de alimentos, nem o que voluntariamente tenha abandonado o lar há mais de cinco anos, ou o
que, mesmo por tempo inferior, se encontre nas condições do art. 234 do Código Civil.
§ 3º – Não se adiará a concessão do benefício pela falta de habilitação de outros possíveis
dependentes. Desde que concedido o benefício, qualquer inscrição ou habilitação posterior que implique
exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeitos a partir da data em que se realizar.
§ 4º – No caso de ter sido o bombeiro-militar condenado à prestação de alimentos, haja ou não
desquite, será assegurado à viúva até o valor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinando-se
o restante à companheira ou ao dependente designado.
§ 5º – A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos previstos na lei, quando do reajustamento da
pensão.
§ 6º – A pensão será devida integralmente à companheira, se o bombeiro-militar for viúvo e sem filhos
capazes de receber o benefício.
§ 7º – Havendo filhos de qualquer condição capazes de receber o benefício, somente a metade da
pensão será atribuída à viúva ou à companheira.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que
falará como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, antes do término desta Sessão, gostaria me fosse
permitido incluir nos Anais do Senado Federal o apelo dos inativos da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do antigo Distrito Federal, atual Estado da Guanabara. Trata-se de assunto afim, visa ao mesmo
objetivo:
Rio de Janeiro – GB, em 25 de julho de 1973.
Ex.mo Sr. Senador
Nelson Carneiro
Brasília – Distrito Federal.
Excelentíssimo Senhor
Os inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, atual Estado da
Guanabara que foram reformados antes da data da criação deste Estado, vêm apelar para V. Ex.ª pedindo
que se bata pela correção de uma injustiça que foi cometida contra eles, na Lei nº 5.844, de 6 de dezembro
de 1972 que modificou o art. 176, da Lei nº 5.787, de 27-6-72 o qual tornava extensivos aos inativos das
duas Corporações do antigo Distrito Federal, todos os reajustamentos que fossem concedidos às Forças
Armadas, como funcionários militares federais que eram e que, assim sendo, nada têm a ver com o Estado
da Guanabara, que não poderia ser onerado com todos os inativos e pensionistas existentes antes da
criação do novo Estado.
Reconhecendo isso, o Ex.mo Sr. Presidente da República sancionou Lei do Congresso Nacional, que deu
nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 1.015, de 21-10-69, estabelecendo que, à União, competia o pagamento
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dos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões houvessem sido concedidos até a vigência daquele
Decreto-lei.
Justamente por serem já inativos e pensionistas, os elementos em causa não foram obrigados a
acompanhar o Distrito Federal na sua mudança para Brasília, assim como os que forem reformados desde a
mudança, não serão obrigados a acompanhar o Distrito Federal, se ele for novamente mudado para outro
Estado. Somos encargo do Governo Federal, esteja onde estiver a sede do Governo da União. A única
cousa a ser providenciada, como aconteceu, foi o convênio feito com o Governo do Estado, para que
organizasse as folhas de pagamento, remetesse-as para o Ministério da Fazenda e recebesse o numerário
para efetuar o pagamento, conforme tem sido feito. Se o Governo Federal não quizesse fazer convênio com
um governo estadual, poderia ter determinado que as folhas de pagamento fossem feitas em, Brasília –
local onde está agora o Distrito Federal – e os vencimentos fossem creditados em qualquer agência do
Banco do Brasil, onde estivessem residindo os inativos. A forma de pagamento é secundária. O que importa
é que todos os reformados e pensionistas existentes antes da criação do Estado da Guanabara,
pertencentes à Policia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, são parte integrante e
inseparável dos encargos do Distrito Federal, esteja ele onde estiver e, como tal, têm direito aos
reajustamentos concedidos às duas Corporações, atualmente sediadas em Brasília.
Até 1972, os reajustamentos concedidos às Forças Armadas eram extensivos aos inativos das
aludidas Corporações. Com a revogação do citado art. 176, fomos excluídos das atualizações salariais que
são concedidas para enfrentar as conseqüências da inflação. Assim, não fomos citados na Lei que
concedeu um reajustamento de 15% a partir de 1º de março de 1973 às Forças Armadas, nem fomos
incluídos no reajustamento semelhante, que beneficiou o pessoal civil e militar e os inativos do Distrito
Federal. Pelo menos até agora, ninguém sabe de nada. Também não fomos mencionados no reajustamento
que foi concedido pelo Ex.mo Sr. Governador do Estado da Guanabara ao pessoal ativo e o que passou à
inatividade, após a criação do novo Estado.
Bastaria que o Ex.mo Sr. Presidente da República esclarecesse que inativos do Distrito Federal são
todos os servidores que adquiriram essa condição, quando funcionários do Distrito Federal, estivesse ou
esteja o DF onde estiver.
Certos da justiça da nossa causa e do patrocínio de V. Ex.ª, somos, cordialmente. – Walter Pinto de
Almeida, 1º Sgto. Ref. – Secretário da Comissão de Inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, residente no Estado da Guanabara.
Correspondência para: Av. L, nº 6 – Tijucamar – Barra da Tijuca – 20000 – GB – ZC. 20
Muito abrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1972
(número 373-B/72, na Casa de origem), que define, para fins de previdência social, a

– 136 –
atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário, e dá outras providências, tendo:
PARECERES, sob nºs 577, de 1972, 234 e 235, de 1973, das Comissões:
– de Legislação Social: 1º pronunciamento, favorável ao projeto; 2º pronunciamento, favorável à
emenda;
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e da emenda.
2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1972, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que autoriza sirena e luz vermelha intermitente nos carros de médicos cardiologistas, e
dá outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 347, de 1973, da Comissão:
– de Redação, oferecendo a redação do vencido.
3
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, que modifica a redação da alínea b, do art. 1º da Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, que
confere direitos e vantagens a servidores, que operam com, Raios-X e substâncias radioativas, tendo:
PARECER, sob nº 352, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
4
Projeto de Lei do Seriado nº 27, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura
aos trabalhadores avulsos e especialmente aos estivadores, conferentes e assemelhados, o direito de
manterem a qualidade de segurados, quando lhes faltar trabalho, tendo:
PARECERES, sob nºs 368 e 369, de 1973 das Comissões:
– de Constituição e Justiça; e
– de Legislação Social, pela prejudicialidade em virtude de seu objetivo ter sido atendido pela Lei nº
5.890, de 8-6-73.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 5 minutos.)

103ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 22 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTÔNIO CARLOS E ADALBERTO SENA
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 Milet – Fausto Castelo-Branco – Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz – Jessé Freire –
Milton Cabral – Ruy Carneiro – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante –
Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – Antônio Fernandes – Ruy Santos – Carlos Lindenberg
– Eurico Rezende – Paulo Torres – Benjamim Farah – Danton Jobim – Orlando Zancaner – Emival Caiado –
Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – Matos Leão – Ney Braga – Antônio
Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 40 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-SECRETARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 1973
(Nº 1.356-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar o imóvel que
menciona, situado no Município de Morada Nova, no Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, fica autorizado a doar ao
Município de Morada Nova, no Estado do Ceará, o terreno situado na Avenida Manuel de Castro, no mesmo
Município, constituído de 10.800 m2 (dez mil e oitocentos metros quadrados).
Art. 2º – A área de terra a ser doada destina-se à construção de um Grupo Escolar, a cargo da
Municipalidade.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM Nº 193, DE 1973
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele
referidos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências,
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acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo Projeto de Lei
que "autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a doar o imóvel que
menciona, situado no Município de Morada Nova, no Estado do Ceará".
Brasília, em 19 de junho de 1973. – Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 01041, DE 11 DE ABRIL DE 1973, DO
MINISTÉRIO DO INTERIOR
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei,
que visa a autorizar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar um terreno de
sua propriedade, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará.
2. A faixa de terra a ser doada constitui-se de 10.800 m2 (dez mil e oitocentos metros quadrados),
conforme consta da planta, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, e que
instrui o respectivo processo, oriundo da mencionada Autarquia, e a mim encaminhado para aprovação da
pretendida doação, em atendimento ao disposto no parágrafo único, do artigo 9º do Decreto-Lei nº 185, de
23 de fevereiro de 1967.
3. A área de terreno, objeto da doação, será destinada à construção, pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova, de um Grupo Escolar.
4. O DNOCS já se manifestou favoravelmente à doação do imóvel em referência, restando, agora,
tão-somente, a expressa e necessária autorização legislativa para que se efetive a alienação proposta.
5. Tal providência deverá ser pleiteada junto ao Congresso Nacional, pois a Lei de autarquização do
DNOCS não lhe deu competência para praticar ato jurídico como o ora proposto.
6. Nessas condições, Senhor Presidente, os motivos expostos, levam-me a solicitar a Vossa
Excelência, o envio de mensagem encaminhando o Projeto de Lei sobre a matéria, ao exame e deliberação
do Poder Legislativo.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais respeitoso apreço. –
José Costa Cavalcanti.
(A Comissão de Finanças.)
PARECERES PARECER Nº 383, DE 1973
da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" – 14, de 1973 (nº 874/CG – na origem), do Senhor
Governador do Estado do Pará, solicitando ao Senado Federal autorização para contratar, no exterior,
operação de financiamento no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares), para
complementar o programa de investimentos no período de 1972/1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
O Senhor Governador do Estado do Pará no Ofício nº 874/GG, de 14 de agosto do corrente ano,
solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a necessária licença para que o
Estado do Pará venha contratar no exterior uma operação de empréstimo, no valor de até US$
10,000,000.00 (dez milhões de dólares), para complementar o programa de investimentos na infra-estrutura
econômica estadual no período de 1972/1974.
2. Os recursos provenientes do empréstimo – no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos) – com o "Credit Commercial de France" a ser realizado sem garantia da União e apoiado
apenas no crédito do próprio Estado, serão destinados à execução dos seguintes programas e projetos:
"a)
US$
5,874,587.00
(cinco
milhões,
oitocentos
e
setenta
e
quatro
mil,
quinhentos
e
oitenta
e
sete
ólares),
para
aumento
de
capital
do
Banco
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do Estado do Pará S.A., através de subscrições do número correspondente de ações pelo Governo do
Estado, no valor equivalente em cruzeiros;
b) US$ 3,300,330.00 (três milhões, trezentos mil, trezentos e trinta dólares), para a construção dos
ramais rodoviários Cametá–Tucuruí e Tomé-Açu–Mocajuba, a cargo do Departamento de Estradas de
Rodagem do Pará (DER-PA) e;
c) US$ 825,082.00 (oitocentos e vinte e cinco mil e oitenta e dois dólares), para aplicação em
atividades de colonização, mecanização e industrialização agrícola, e comercialização de produtos
agropecuários, através de seus órgãos especializados inclusive Sociedade de Economia Mista."
3. A Exposição de Motivos (EM nº 300, de 1973) do Senhor Ministro da Fazenda, encaminhando o
assunto à apreciação do Senhor Presidente da República, afirma que os programas e projetos, "prioritários
no âmbito estadual, também se enquadram nas metas globais da política econômico-financeira da União."
4. O mesmo documento esclarece que "quando da discussão do assunto, a nível técnico, examinouse inclusive, se seria conveniente permitir ao Estado endividar-se no exterior para integralízar participação
acionária no seu Banco. Em geral, a política em vigor é restritiva quanto a tal procedimento. Contudo,
verificou-se que o caso merecia tratamento excepcional, primeiro porque é necessário dar ao
estabelecimento oficial de crédito, neste momento, maior condição de liquidez e não haver alternativa à
mão, segundo, porque haverá benefício indireto para a economia regional, uma vez que, com maior
capacidade operacional, o Banco concentrará o poder adicional de crédito em operações industriais."
5. O Poder Executivo Federal já fixou posição favorável relativamente ao empréstimo, pois que a
Comissão de Empréstimos Externos (CEMPEX), "em sua sessão ordinária de 12-7-73, aprovou a operaçã
considerando-a atendida para os efeitos do inciso I, do artigo 2º do Decreto nº 65.071, de 27 de agosto de
1969.
6. No âmbito estadual, através do Decreto Legislativo nº 12, de 1973, a Assembléia Legislativa
autorizou o "Governo do Estado do Pará a realizar a operação de crédito para empréstimo externo até o
valor ou o equivalente a US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares)".
7. No processado, foram anexados os seguintes documentos, alguns já referidos anteriormente, para
o exame de solicitações desta natureza:
a) Diário Oficial do Estado, com o texto do Decreto Legislativo nº 12, de 22 de junho de 1973,
autorizativo da operação;
b) Exposição de Motivos nº 300, de 1973, do Senhor Ministro da Fazenda ao Senhor Presidente da
República, informando detalhes e objetivos da operação;
c) Folha do Diário Oficial da União com o despacho PR-6580-73, do Senhor Presidente da República,
relativo a Exposição de Motivos nº 300, de 1973, autorizando o envio do Ofício ao Senado Federal, para os
fins previstos no art. 42, item IV, da Constituição; e,
d) Cópia do Ofício da CEMPEX (Ofício nº 11/73, de 12 de julho de 1973, comunicando ao Governo do
Estado do Pará, que considerou o empréstimo atendido para os efeitos do inciso I, do art. 2º do Decreto nº
65.071, de 27-8-69).
8. Como se vê, foram atendidas as exigências de que trata o art. 406, do Regimento Interno, a saber:
"Art. 406 – .............................................................................................................................................".
a) documentos que o habilitem a conhecer a operação, os recursos para satisfazer os compromissos
e a sua finalidade;
b) publicação oficial com o texto da autorização do Legislativo Estadual; e,
c) parecer do órgão competente do Poder Executivo.”
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9. Ante o exposto, opinamos favoravelmente à concessão da autorização solicitada, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 43, DE 1973
Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de até
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares), para complementar o programa de investimentos na infraestrutura econômica estadual no período de 1972/1974.
Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, com instituições financeiras
estrangeiras, preferencialmente, com o "Credit Commercial de France", mediante aval do Tesouro Estadual,
uma operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), ou o seu equivalente em outra moeda estrangeira, de principal, cujos recursos serão
destinados à execução do programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período de
1972 a 1974.
Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira
do Governo Federal, inclusive quanto ao aval ou fiança a ser prestado por uma das instituições financeiras
do Estado e, ainda, o disposto no Decreto Legislativo nº 12, de 22 de junho de 1973, publicado no órgão
oficial do Estado no dia 23 de junho de 1973.
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – Lourival Baptista – Virgílio Távora – Emival Caiado – Lenoir Vargas – Mattos Leão – Wilson
Gonçalves – Milton Trindade.
PARECER Nº 384, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 43, de 1973, apresentado
pela Comissão de Finanças, que "autoriza o Governo do Estado do Pará realizar operação de empréstimo
externo no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares), para complementar o programa de
investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período de 1972/1974".
Relator: Sr. José Lindoso
O presente projeto de resolução, apresentado pela Comissão de Finanças, autoriza o Governo do
Estado do Pará (art. 1º) "a realizar, com instituições financeiras estrangeiras, preferencialmente, com o
"Credit Commercial de France", mediante aval do Tesouro Estadual, uma operação de empréstimo externo,
no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em
outra moeda estrangeira, de principal, cujos recursos serão destinados à execução do programa de
investimentos da infra-estrutura econômica estadual no período de 1972 a 1974".
2. No processado, conforme foi amplamente examinado pela Comissão de Finanças, encontram-se
os seguintes documentos principais:
a) Diário Oficial do Estado, com o texto do Decreto Legislativo nº 12, de 22 de junho de 1973,
autorizativo da operação;
b) Exposição de Motivos nº 300, de 1973, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Senhor
Presidente da República, informando os detalhes e objetivos da operação;
c) Folha do Diário Oficial da União, com o Despacho PR-6580-73, do Senhor
Presidente da República, relativo a Exposição de Motivos nº 300, de 1973, autorizando o
envio do Ofício ao Senado Federal, para os fins previstos no art. 42, item IV, da Constituição; e
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d) Cópia do Ofício da CEMPEX (Ofício nº 11/73, de 12 de julho de 1973), comunicando que
considerou o empréstimo atendido para os efeitos do inciso I, do art. 2º do Decreto nº 65.071, de 27-8-69.
3. Ante o exposto, atendidas as exigências Constitucionais e as constantes do artigo 406, alíneas a, b
e c, do Regimento Interno, esta Comissão nada tem a opor à tramitação normal do presente projeto de
resolução, vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso, Relator
– Franco Montoro, vencido – Wilson Gonçalves – Accioly Filho – Carlos Lindenberg – Helvídio Nunes –
Heitor Dias – Mattos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 144, DE 1973
Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para o Projeto de Resolução nº 43, de 1973, que autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) para
complementar o programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período de
1972/1974, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 1973. – Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Aprovado o requerimento, a matéria que a ele se refere
figurará na Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88, DE 1973
Dispõe sobre o exercício da profissão de lavador e vigia autônomo de veículos automotores, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O exercício da profissão de lavador e vigia autônomo de veículos automotores, em todo o
território nacional, depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho competente.
Art. 2º – Para o registro, a que se refere o artigo anterior, poderão as Delegacias Regionais do
Trabalho celebrar convênio com quaisquer órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal.
Art. 3º – A concessão do registro somente se fará mediante a apresentação, pelo interessado, dos
seguintes documentos:
I – prova de identidade;
II – atestado de bons antecedentes, fornecido pela autoridade policial, em caso de trabalhador maior,
ou pelo Juizado de Menores, em caso de trabalhador menor;
III – certidão negativa dos cartórios criminais de seu domicílio;
IV – prova de estar em dia com as obrigações eleitorais;
V – prova de quitação com o serviço militar, quando a ele obrigado;
VI – autorização do pai ou responsável, no caso de trabalhador menor.
Art. 4º – A autoridade municipal designará os logradouros públicos em que será permitida a lavagem
de veículos automotores pelos profissionais registrados na forma da presente Lei.
Art. 5º – Dentro em 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, o Poder Executivo baixará o respectivo
regulamento.
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Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Grande é, em todo o território nacional, sobretudo nas grandes cidades, o numero daqueles que,
carentes de maiores qualificações e oportunidades de trabalho, dedicam-se à lavagem e à guarda de
veículos automotores.
E não são apenas menores, freqüentemente colaborando na formação do minguado orçamento
doméstico, que exercem tais atividades, mas nela se encontram, também, em não pequeno número, pais de
família, que retiram desse humilde labor o sustento próprio e o de seus dependentes.
Por outro lado, não se há de ignorar que elementos desqualificados, às vezes até mesmo ladrões e
assaltantes, se valem de tais misteres para mais facilmente praticarem seus desatinos, sobretudo contra os
veículos e seus proprietários.
Oportuno lembrar, de igual modo, a perplexidade em que se vêem, não raro, autoridades
administrativas locais, no que tange a "como" e "quando" intervirem em tal matéria, na preservação do bom
aspecto e da limpeza dos logradouros públicos, principalmente.
Visa este projeto a servir de ponto de partida para o debate do problema em suas várias implicações.
No art. 1º, não só se caracteriza a atividade de lavador e vigia de veículos automotores como
profissão autônoma, ensejando-se, em decorrência, a filiação dos exercentes à Previdência Social, na forma
da legislação específica, como se, condiciona o exercício da atividade a registro na Delegacia Regional do
Trabalho competente na área.
No art. 2º, faculta-se às Delegacias Regionais do Trabalho delegarem a órgãos públicos de qualquer
das três esferas da Administração, direta ou indireta, a celebração de convênio para a efetuação do registro
previsto no art. 1º, o que virá facilitar, pela descentralização, o acesso dos interessados ao exercício regular
da profissão.
Os requisitos para a inscrição, relacionados no artigo 3º, destinam-se a afastar do exercício da
atividade os indivíduos que portem antecedentes comprometedores, deixando o campo aberto àqueles que,
dela realmente necessitados, preencham condições mínimas.
O art. 4º procura, de um lado, resguardar o direito de exercício da profissão e, de outro,
instrumentalizar as autoridades locais, em caso de dúvida sobre a utilização do poder de polícia
administrativa em assuntos de seu peculiar interesse, de instância legal específica para intervenção
disciplinadora.
A regulamentação a ser baixada dentro em 90 (noventa) dias da publicação da Lei, como
preconizado no art. 5º, possibilitará a pormenorização das normas, facilitando sua aplicação.
À vista do exposto, confiamos seja o projeto enriquecido com a contribuição dos ilustres pares e,
finalmente, aprovado, em face de seu evidente alcance social.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 1973. – Eurico Rezende.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – O projeto lido será publicado e remetido às comissões
competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Fernandes, por cessão do nobre Senador Benjamim
Farah.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, de parceria
com o café e com a soja, o cacau se coloca entre os produtos rurais de maior
importância na pauta das exportações brasileiras. A economia do sul do meu
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Estado é formada quase que exclusivamente desse produto, cuja cultura vem há muito tempo ameaçada de
desaparecimento, em conseqüência de grande umidade que domina a região produtora. Com a humidade
dominante no sul da Bahia, a "mela", nome conhecido popularmente de um fungo, ataca mortalmente as
lavouras de cacau.
A doença também conhecida por "podridão parda" vem, sistematicamente, agredindo, todos os anos,
a produção cacaueira da Bahia, onde já se calcula 40% sob ameaça de extermínio, se o mal não for
contido.
É inconcebível alterar determinadas condições do meio-ambiente, mas algo há de ser tentado fazer,
para demonstrar que não somos indiferentes ao fenômeno.
O emprego de fungicidas até o momento tem sido um paliativo e representa uma espécie de
justificativa para a nossa incapacidade em transformar a fisionomia climática da zona cacaueira baiana.
Tudo isso, representa um desafio aos poderes da tecnologia para somarem forças com estudos e
pesquisas, buscando evitar prejuízos para o futuro de outras áreas que fomentam a criação de grandes
centros cacauicultores no Brasil.
É uma tarefa quase sobre-humana tentar mudar as condições climáticas de áreas de agricultura. O
importante é que os responsáveis e estudiosos do assunto, tomem conhecimento com profundidade e
conheçam as deficiências e estejam decididos, como parece agora, no caso do cacau baiano, a
empreender os esforços possíveis para contenção e criar no espírito do agricultor, confiança nos poderes da
tecnologia.
Esta falta de confiança tem sido uma das cicatrizes da nossa agricultura. Ela envolve quase todos os
setores da vida agrícola brasileira cuja falta de confiança traz, em conseqüência, a baixa produção das
nossas colheitas e a pequena produtividade das nossas atividades rurais.
Cabe à CEPLAC, através de um trabalho paciente e persistente, quebrar a resistência do
cacauicultor, para aceitar novas técnicas em benefício da produção, buscando desenvolver assim, não
somente a economia regional, como promover os meios de ajuda do desenvolvimento da economia
nacional.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Com muito prazer.
O SR. HEITOR DIAS: – Não sou cacauicultor, mas convivi na zona sul da Bahia, especificamente
em Ilhéus, durante onze anos. Sempre estive a par das reivindicações da lavoura cacaueira, dos seus
problemas, a qual, fora de dúvida, em certo ponto e até certa altura, foi uma lavoura espoliada. Por isso
mesmo, ainda hoje, muita gente considera confisco o percentual retido pela CEPLAC. Quero declarar
que essa expressão não se ajusta à realidade do momento. Espoliação foi – e confisco – quando, antes
de 1964, a lavoura concorria com um percentual vultoso para os cofres públicos e não se investia, em
decorrência dessas cobranças, um centavo sequer nem em favor da zona sul nem mesmo da produção
cacaueira ou sequer do Estado. Hoje, o que existe é uma taxa de retenção em favor da CEPLAC, que
está realizando um trabalho extraordinário em favor da lavoura do cacau: são novas pesquisas
tecnológicas e experiências novas que estão sendo levadas a cabo naquela área rica e próspera. Sei
que a CEPLAC não realiza uma obra perfeita, e toda obra humana não chega à perfeição; mas está
fazendo um trabalho sério, profícuo e objetivo e não tenho dúvida de que, dentro de algum tempo, a
lavoura vai colher os frutos da administração desse organismo que tem à sua frente a figura dinâmica e
competente do Dr. Haroldo Vieira. V. Ex.ª se referiu às pragas que atingem a lavoura, e ventilou o
problema da "podridão parda". V. Ex.ª sabe que aquela zona vive num verdadeiro círculo vicioso: a
plantação de cacau exige umidade e onde ela existe há, também, ambiente propício ao
desenvolvimento desse mal. Chega-se até a dizer que, onde não houver "podridão parda", não poderá
haver cacau. Mas V. Ex.ª, fora de dúvida, abordou um assunto de alto interesse do Estado que
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tem, na lavoura cacaueira, um grande suporte; e não só a economia baiana, uma vez que a lavoura
cacaueira concorre com um grande volume de divisas para os cofres da União. Mas, é de se frisar, nunca a
lavoura foi tão beneficiada após a Revolução de 1964, e sobretudo no atual Governo, que vem de firmar o
"Acordo do Cacau" e levou a cabo um dos grandes empreendimentos que constituía uma das maiores
reivindicações de Ilhéus, que era a construção do Porto de Malhado, uma vez que a exportação do cacau
sofria um acréscimo de despesas muito grande, com o transporte do produto, do porto para os navios,
através de alvarengas. Hoje, já essa exportação se faz diretamente pelo Porto de Malhado, obra
inaugurada, há pouco tempo, pelo ilustre Presidente Médici e é mais uma das grandes realizações do
Ministro Mário Andreazza, cujo dinamismo merece referência especial. O que Ilhéus reivindica – e permita
V. Ex.ª que me alongue neste aparte...
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Com muito prazer, Ex.ª.
O SR. HEITOR DIAS: – ...é que o Ministério dos Transportes faça incluir entre as suas metas a
construção de novas estradas naquela zona, dando, para logo, preferência à rodovia que liga Pontal a
Buerarema, isto é, a BR-251, que bem pode ser considerada um dos Corredores de exportação, obra que
se ajusta perfeitamente às metas desenvolvimentistas do Governo Federal. Congratulo-me com V. Ex.ª pela
matéria trazida ao conhecimento desta Casa e que constituirá um subsídio para o estudo e deliberação das
autoridades responsáveis. Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. ANTÔNIO FERNANDES: – Eu que agradeço essa colaboração de V. Ex.ª. É um testemunho
valiosíssimo porque de quem viveu e conviveu na zona cacaueira de nosso Estado. E V. Ex.ª verá, no
desdobrar do meu pronunciamento, que o nosso ponto de vista é o mesmo – o de defender os interesses
dos nossos coestaduanos.
A FAO vem alertando insistentemente ao mundo, para os riscos que corremos de um colapso de
alimentos, nos próximos anos. Por isso, desejo salientar que, sendo o cacau um produto importante na
alimentação, a perda de quase metade de sua área produtora alcança tanto as necessidades do Brasil
como do mundo, de. implantarmos o crescimento da faixa de bens de nutrição.
Tudo deve ser feito para que a safra de cacau, este ano, alcance uma produção razoável, em
condições de resgatar os prejuízos do "temporão" em conseqüência da forte estiagem no começo deste
ano.
Conta a CEPLAC desde agora com uma verba de oito milhões de cruzeiros, destinada pelo Programa
Nacional de Ciência e Tecnologia, para serem aplicados no setor de pesquisa.
Com esses recursos e com a alta dos preços do cacau, que prossegue no seu quarto mês, com
aumento em cerca de 300%, são motivos de entusiasmo para os técnicos e para os agricultores somarem
esforços e criarem condições favoráveis para que a sua produção multiplique e cresça com aplicação de
novas técnicas.
O Brasil, no momento, contribui apenas com 13% do consumo mundial de cacau. Segundo nossos
entendidos, "para manter esse percentual, teremos que produzir, pelo menos, três a quatro milhões de
sacas até 1980".
Segundo informações do Dr. Paulo de Tarso Alvim, técnico da OEA, a serviço do Governo brasileiro,
o cacau "é o produto que apresenta melhores perspectivas no Brasil, superando todos os outros, uma vez
que o seu consumo vem-se expandindo extraordinariamente, em ritmo maior que a produção".
Confio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na aliança dos técnicos com os cacauicultores do meu
Estado, para que, num combate sistemático às pragas dos cacauais, possam conter dentro da mais
avançada técnica agrícola a propagação catastrófica dos males que ameaçam seu futuro e agridem
mortalmente sua cultura, sob um programa intensivo de revitalização da lavoura. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Concedo a palavra, por solicitação da Liderança, ao nobre
Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO: – Sr. Presidente, em junho passado, tratei nesta tribuna do
desenvolvimento nuclear do Brasil, referindo especialmente a utilização do átomo na geração de
eletricidade, já que me ocupava da instalação do Reator de Angra dos Reis.
Hoje, volto ao mesmo tema para examiná-lo sob outros aspectos, para realçar que a energia nuclear
não se emprega apenas na produção de eletricidade mas se desdobra numa infinidade de aplicações
pacíficas. Disse, aliás, o Professor Libby, da Universidade da Califórnia, que elas só encontram limites na
imaginação dos pesquisadores.
NA MEDICINA E NA INDÚSTRIA
Notável é, realmente, a sua contribuição para a Medicina, por exemplo. Com os radioisótopos já se
fazem diagnósticos e se debelam doenças antes incuráveis, como o câncer da garganta e outras. As
técnicas do seu emprego se aperfeiçoam constantemente, ampliando cada vez mais o campo da Medicina
Nuclear.
Por outro lado, são sem conta, na Engenharia e na Indústria, as aplicações de radioisótopos, como
bem o indica a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Contribuem eles "para a solução de problemas
específicos e transferências de know-how; com eles fazem-se medidas de transporte de sedimentos,
incluindo estudos qualitativos em costas, canais e portos; fazem-se medidas de turbinas de usinas
hidrelétricas, de vazão em rios e de canalização, bem como medidas de trítio e isótopos estáveis em águas
pluviais e subterrâneas, de fontes e rios. Indicam-se com radioisótopos os caminhos de percolação de
águas em barragens. Estuda-se a poluição no mar através de medidas de dispersão. Usam-se traçadores
radioativos no estudo da cinética de processos e gamagrafia ou controle da qualidade de solos.
Esclarecem-se através de radioisótopos os defeitos em oleodutos pelo uso de fontes radioativas e o
desgaste de materiais e componentes industriais executados no local; fazem-se medidas de unidade e
densidade de solo na construção de estradas, controla-se a densidade na fabricação de papel, cigarros e
plásticos, conservam-se com a radiação gama, objetos de arte."
PESQUISA BÁSICA
Embora a energia nuclear apenas comece a balbuciar, a ensaiar os primeiros passos, tudo isso já se
obtém dela com a pesquisa aplicada e de desenvolvimento. Ante tal êxito, entretanto, não se pode descurar
a pesquisa básica, indispensável à conquista de novos conhecimentos, para que as técnicas sejam sempre
aperfeiçoadas e se amplie o campo para a formação de pessoal. O Brasil está consciente dessa
necessidade, e cuida da pesquisa básica.
Na física nuclear do estado sólido, já se realizam aqui estudos nas áreas de espalhamento
dissonante, de radiação e termoluminescência.
Na química, fazem-se estudos e pesquisas sobre métodos de separação isotópica, tratamento de
minérios e concentrados de urânio e purificação destes; análise por ativação e produção de hexafluoreto de
urânio.
TECNOLOGIA NUCLEAR PARA A AGRICULTURA
Em matéria de tecnologia nuclear para a agricultura, vale ressaltar o que aqui está sendo feito na
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, São Paulo, de cujo Diretor Ii em Viena
cartas dirigidas ao Laboratório de Energia Nuclear de Seibelsdorf, quando em 1963 lá estive como membro
da Delegação do Senado à Conferência de AIEA. Acha-se naquela Escola instalado o Centro de Energia
Nuclear da Agricultura (CENA), criado em 1966. Funciona ele em convênio com a Comissão Nacional
de Energia Nuclear, que lhe dá todo apoio, e recebe ajuda financeira, para o que o Governo brasileiro
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entra com a respectiva contrapartida em recursos – da ONU, através da Agência Internacional de Energia
Atômica; da Financiadora de Estudos e Projetos, do Ministério do Planejamento, da Fundação de Amparo à
Pesquisa, do Estado de São Paulo, e da Comissão Interamericana de Energia Nuclear.
PROGRAMA
O CENA, que tem programas de ensino das ciências nucleares e faz pesquisas em numerosos
setores agrícolas, realiza cursos de graduação, pós-graduação e de treinamento.
A Agência Internacional de Energia Atômica vem ministrando no mundo inteiro curso rápidos e
intensivos de tecnologia nuclear na Agricultura, os quais transmitem know-how quase informativo, e os
alunos fazem aplicações tecnicamente, como consumidores do know-how.
Os cursos do CENA, que procura criar a nossa própria tecnologia, já existem desde 1969 e são de
Introdução à Energia Nuclear na Agricultura. Seu objetivo é ensinar aos alunos do segundo ano de
Agronomia o que lhes falta nesse curso: disciplina essencialmente básica que lhes melhorem os
conhecimentos de Matemática, Física, etc., e os encaminha para a energia nuclear. Os cursos de dois anos
são dados com bolsas de estudo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os seus alunos trabalham no
laboratório e treinam nas técnicas durante mais dois anos, e fazem ainda, concluído o curso de Agronomia,
o pós-graduação de Tecnologia Nuclear na Agricultura, com o que ficam em condições de desenvolver a
sua própria tecnologia. Nos cursos no exterior, o estudante brasileiro aprende o know-how, a informação,
mas não desenvolve a tecnologia.
PESQUISA
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o CENA, que tem estagiários de todos os Estados, entre os quais eu
gostaria que figurassem pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alagoas – realizou em 1972 mais de
100 pesquisas, entre elas a do projeto do feijão, que inclui o aumento da produtividade e do teor de proteína
e a melhoria de qualidade.
Desenvolve técnicas avançadíssimas no que se refere ao comportamento de adubos nos nossos
solos, para o que emprega fertilizantes com isótopos; faz estudos sobre Física e Química e Microbiologia de
Solos. Na área vegetal, realiza pesquisas de absorção e translocação de solutos minerais em culturas de
trigo, café, milho, feijão etc.; estuda problemas de Fitopatologia ligada à nutrição de plantas, tal como a
ferrugem do cafeeiro; estuda também a eficiência fotossintética, biossíntese e metabolismo de aminoácidos;
desenvolve técnicas de cultura de tecidos aplicados a plantas por irradiação; promove a preservação de
cereais, através de técnicas nucleares; faz, na área zoológica, estudos sobre radioentomologia, para
combater insetos que destróem os grãos já colhidos e as frutas, usando, para a defesa destes, técnicas de
esterilização dos machos. Na parte de Ciências Animais, iniciou o estudo de imunologia e nutrição. No setor
da Ecologia, esclarece a origem e destino de reservatórios de água subterrânea e dos rios, através do
emprego em pesquisas de hidrologia da expectrometria de massa; e promove estudos sobre a poluição
atmosférica, etc.
IMPORTÂNCIA DOS TRABALHOS
Para fazer-se uma idéia da importância desses trabalhos, ressalte-se que os carunchos e insetos
chegam, segundo dados técnicos, a destruir 40% da nossa safra de café, 36% da nossa safra de arroz;
16,6% da de trigo, 17% da de milho e 18,5% da de feijão, cereais estes dois últimos de que somos dos
maiores produtores do mundo.
Mas não são apenas carunchos e insetos que destróem os cereais. Antes mesmos de colhidos,
numerosas pestes, que podem ser combatidas pela tecnologia nuclear, comprometem o seu
desenvolvimento.
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Cumpre frisar, por outro lado, que as mutações genéticas permitem multiplicar a produção, tanto no
que diz respeito à quantidade quanto no que se refere à qualidade e volume.
PROJETO DA ONU
Considerando a importância e a seriedade do CENA de Piracicaba, em São Paulo, a Agência
Internacional de Energia Atômica decidiu, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, realizar, em convênio com ele, um projeto de cinco anos, visando a ampliar o emprego da
tecnologia nuclear na Agricultura. O primeiro ano do projeto foi destinado a estágios, no exterior, do pessoal
do CENA, para estudos sobre fertilidade de solos, as florestas e a física dos solos. Os quatro anos restantes
são destinados a cursos do 1º e 2º ciclos e a pesquisas.
NÃO TEM PREÇO
Sr. Presidente, além da ajuda internacional, o CENA recebeu em 1972 Cr$ 1.723.600,00 da
Comissão Nacional de Energia Nuclear e Cr$ 1.060.000,00 do Ministério do Planejamento. Estive em
Piracicaba, onde lhe fiz minuciosa visita, recebido pelo seu competente Diretor, Professor Ademar Cervellini.
Confesso que nunca vi em parte alguma dinheiro mais bem empregado do que ali. Não tem preço o que o
CENA produziu até agora, em formação de pessoal e em pesquisas, mas adimite-se que foi pouco diante do
que ainda poderá produzir.
Técnica de 20 anos, a energia nuclear aplicada na Agricultura já tem em seu ativo um fabuloso
acervo, pois já criou nada menos de 96 variedades de cereais, frutas e plantas.
Mercê da adoção de medidas e práticas agrícolas, já existem feijoeiros que podem ser colhidos
mecanicamente, além de mais resistentes a pragas, doenças, variações atmosféricas e excessos de
chuvas. Vale a pena fixar este ponto, na hora em que importamos feijão dos Estados Unidos. Os milhos
híbridos têm mais valor nutritivo, com produção fantástica por hectare, aumentada de duas vezes e meia e
até mais. O arroz está mais rico em proteínas. Sementes de trigo, através de mutações genéticas,
multiplicam a produção. Os cravos e as palmas-de-santa-rita têm cores diferentes de todas até hoje
conhecidas. O estudo do processo de fertilização, através de isótopos estáveis ou radioativos, permite obter
o máximo de fertilizantes racionalizando o método de adubação, com economia substancial para a
produção.
PRECISAMOS DO ÁTOMO
Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vê-se que precisamos demasiadamente de utilizar o
átomo para acelerar o nosso desenvolvimento. O fato de termos Itaipu, com capacidade para gerar em oito
anos 12 milhões de quilowatts, não quer dizer que dispensemos a energia nuclear, porque dela não
carecemos apenas para geração de energia, mas também – como acentuei – para aplicações outras sem
conta. Tudo quanto se despender em tal setor é, assim, altamente reprodutivo, altamente remunerador.
AMAZONAS
As pesquisas do CENA, Sr. Presidente, no que se refere à análise da água, estendem-se ao
Amazonas. Atuando em colaboração com a FAB, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, a Flotilha da
Amazônia da Marinha de Guerra e a Empresa de Navegação da Amazônia, está ele executando, ali, um
projeto gigantesco que, na base do conhecimento das variações dos teores de deutério e oxigênio 18, visa
a medir a vazão relativa dos rios. Colhidas amostras do Negro e do Solimões – que, como se sabe, formam
o Amazonas – os pesquisadores de Piracicaba estudam-lhes a composição das águas e, juntando-as,
calculam a vazão relativa dos rios. Isotopicamente, a água do Solimões é diferente da do Rio Negro em
oxigênio e deutério. Quanto ao trítio, é o Instituto de Pesquisas Radioativas de Belo Horizonte que o mede.
O projeto está sendo executado há vários meses.
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As três grandes regiões de onde vem o Amazonas – as Guianas, os Andes e o Planalto Brasileiro –
têm geograficamente, águas diferentes, dada a diversidade de origem delas e das chuvas, a sua dimensão
e variação isotópica e a temperatura de evaporação.
As águas do Planalto Brasileiro, que antes nunca haviam sido medidas, são 6 x 1000 mais leves em
oxigênio 18, as das Guianas, menos 4; e as do degelo dos Andes, menos 20. Isotopicamente falando, tanto
as águas do Rio Negro como as águas do Rio Branco são diferentes das águas do Tocantins, Araguaia e
Tapajós. O conhecimento dessas variações, que as pesquisas promoveram, abre possibilidade ao estudo
da vazão relativa dos rios e, assim, permite que se apure a contribuição total da água de cada uma dessas
grandes regiões e dá a conhecer a recirculação da água atmosférica na Bacia Amazônica.
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO
Sabemos que o Amazonas tem a vazão correspondente a um quarto da água doce de todo o mundo
e que o total de precipitação de chuva na Amazônia varia de 2 a 3 metros por ano.
Consideram os pesquisadores que 60% das águas das chuvas que caem na região amazônica vêm
do exterior – dos Andes, do Planalto Central e das Guianas, ou dos mares, e 40% se originam da
transpiração das plantas, das florestas, que funcionam como bomba, retirando as águas da terra e
lançando-as em forma de chuva. Destruídas as florestas e substituídas por culturas, desaparem
essas águas.
O equilíbrio ecológico, quanto a sais minerais, etc., vai ser naturalmente modificado com o
desflorestamento da Amazônia, pois a floresta não sofre quase erosão, é muito pequeno o total de erosão
que a atinge, e não há matéria orgânica nas culturas. Análise química feita nos rios da Amazônia apresenta
comumente índice muito baixo de sais, sobretudo nas áreas mais baixas, mais arenosas, embora nas mais
altas haja trechos muito bons. A água de alguns afluentes do Amazonas é extremamente limpa, quase
como água destilada, tal a sua baixa salinidade devido à lavagem das chuvas.
São estas as conclusões a que chegam os pesquisadores do CENA nos seus trabalhos na área
amazônica.
NORDESTE
Estudam também o Nordeste, com referência à seca e ao salgamento dos açudes, que são
problemas extremamente graves da região.
A insolação e os ventos no Nordeste em geral só são responsáveis por aproximadamente um metro e
meio de evaporação para uma precipitação pluviométrica de cerca de dois metros. O resto se infiltra na
terra, e a infiltração é maior do que se imagina. Mas na zona semi-árida sertaneja chove de 500 a 800 mm.,
sendo que em Cabaceiras, na Paraíba, já chegou a 250 mm. por ano.
Existe assim no Nordeste má distribuição das águas das chuvas, cuja quantidade, não fosse isso,
seria suficiente para as necessidades da região. Cite-se, para comparar, que em Piracicaba, São Paulo,
chove 1.200 milímetros e se evaporam 1.100 milímetros.
SALGAMENTO DOS AÇUDES
Quanto ao salgamento das águas dos açudes do Nordeste, investiga-se qual a origem do sal. Teria
sido ela decorrente mesmo da invasão marinha de há 500 milhões de anos, na época do cretáceo? As
rochas teriam sal na sua composição? Ou as chuvas é que levam ao sertão o sal marinho? Realmente, se
às vezes a praia fica nublada pelo sal, admite-se que partículas dele quando as ondas estouram na
arrebentação, passam ser carregadas pelo vento.
Não há, em cima da nossa Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, um lago de água marinha?
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A salinação dos açudes nordestinos decorre da concentração por evaporação da própria água
subterrânea. Para evitá-la, aconselham os técnicos bombeá-la até esgotar o açude porque do contrário ele
se concentra e salina. Alguns miligramas de água de chuva sempre são salgados. No Nordeste, é uma
fração de partes por milhão. Em Tóquio, nas primeiras chuvas, são 50 partes por milhão.
MOVIMENTAÇÃO DA ÁGUA
Sabemos que o índice de salinação cai com a movimentação da água. Estuda-se a taxa de
evaporação com isótopos estáveis – o oxigênio 18 e o deutério (H.2.) Cuida-se medir a percentagem de sal
da água das chuvas, a concentração de sais que ela contém, a fim de sair-se do mundo das hipóteses para
o mundo dos números. Cuida-se ainda de medir a idade das águas, pelo Carbono 14, assunto a cargo do
Instituto de Pesquisas Radioativas de Belo Horizonte.
O projeto que a SUDENE executa no Vale do Pajeú há de fornecer todas as informações de que
carecemos para melhor conhecimento desses graves problemas.
Sr. Presidente, aventurei-me a fazer estas ligeiras considerações, invadindo seara alheia, com o
pensamento e o coração voltados para o Brasil, para o Norte e o Nordeste. Ungido, por outro lado, do
sentimento do futuro, anima-me o desejo de dar, assim, minha pequena contribuição possível ao intenso
programa de ocupação da Amazônia e integração do Nordeste a que patriótica e desveladamente se dedica
o Governo Revolucionário. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a aldeia em que se tornou o universo,
graças aos meios de comunicação, é um brado só em busca de novas formas de viver. Parece que ninguém
entende mais a vida como a recebe do seio da comunidade; a ânsia de romper a linha tradicionalista do
procedimento humano – quer na política, quer nos usos e costumes sociais, quer nas práticas religiosas – é
uma constante na evolução atual das civilizações desenvolvidas ou subdesenvolvidas. Ora com caráter
agressivo, ora pacífico – o fato é que, sobretudo junto à juventude, essa ânsia de reencontro com o
significado da vida deve assumir hoje o primeiro plano das preocupações governamentais. É um fenômeno
que transcende o pragmatismo ideológico, as reivindicações salariais, os regimes e sistemas políticos –
situa-se mais numa faixa subjetiva, com características impressionantes pelo contraste que oferece entre o
retorno ao primitivismo e o aproveitamento do progresso tecnológico.
A inquietação universal é uma só. O erro de visão criado pela mania da especialização, é que
deforma e distorce em problemas de grupo ou de nação, aquilo que é comum à aldeia universal.
Evidentemente que manifestações se destacam às vezes como aparentemente dissociadas, parecendo
distantes de outras, quando no fundo está apenas a inquietação de viver num mundo que se renova a
cada dia e não se tem para cada dia a solução que se exige para atendimento aos apelos do homem. Até
algumas décadas passadas, a vida parecia uma fatalidade irremovível – o homem acomodava-se a uma
espécie de destino que de antemão lhe fora traçado. Agora, até um jovem de doze anos quer saber para
onde vai, dá a impressão de que já nasceu com uma missão na mão, independentemente do que pensa
pai e mãe, e por isso mesmo exibe uma determinação estranha que sufoca e sobressalta a capacidade
de compreensão dos mais velhos. E o resultado é que à proporção em que a humanidade mais se
unifica e se identifica, pelo milagre das comunicações, mais conflitos despontam, dentro dessa enorme
família que se redescobre, em função do desequilíbrio entre as gerações, da falta de controle sobre a
explosão das mudanças, do aniquilamento progressivo da alma do tempo, que vivia em nós bem
delineada em três fases distintas e respeitáveis: passado, presente e futuro. A mola do mundo deslocou se, abandonou a sua localização no presente, de onde girava mirando-se no passado para bem traçar o
futuro, e plantou-se para espanto geral, nas perspectivas do futuro, de onde olha para o presente como
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imagem do passado – ficando este inteiramente fora de alcance e de especulação, a não ser para os
historiadores e ficcionistas.
Essa mentalidade modelada fora dos hábitos tradicionais, teria que converter-se no tumulto da vida
moderna, em que o vale-tudo por qualquer coisa é a pior face da atemorizante esfinge que nos fita do
amanhã. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas esse saber não é, como antigamente, um mero
conhecimento passivo, recebido na cadeira de balanço, e sim um saber de entendimento, ativo,
participante, que se não gera uma imediata reação igual à recebida – em última análise influi num
movimento similar ou num outro de iguais proporções sociais mas com o mesmo objetivo de expelir a
inquietação. Isso quer dizer que tanto os bons anseios quanto as decepções doloridas, tanto as conquistas
altaneiras quanto as derrotas fragorosas pertencem ao patrimônio comum dos povos. Um mundo só, mais
pesado de angústias do que de esperanças. Um mundo só, com um centro urbano desenvolvido e os
naturais subúrbios subdesenvolvidos. A palavra de um estadista, de um político, de um militar de um
religioso, de um poeta, de um romancista, de um filósofo, – de qualquer parte se ouve, graças ao seu poder
mágico de difusão como se fosse pronunciada dentro de nossa casa ou dirigida especialmente para nós.
Curioso é que dentro desse bojo escaldante a impressão primeira é que o mundo rejeitou por
completo a fé e a política. Será mesmo que o mundo abominou toda e qualquer espécie de doutrina? Não é
isso o que dizem os pesquisadores sociais; ao contrário, há uma intensa indagação mística que vai desde o
terreiro de macumba ao altar das grandes religiões, ao mesmo tempo em que a busca de instituições que
valorizem o homem dentro do progresso tecnológico é um dos mais salutares avanços da sadia inquietação
de viver. Não há dúvida de que o desencontro do transcendental e o desencontro de normas democráticas,
ambos explorados frontalmente pelo feudalismo econômico erigido à condição de rei absoluto das
necessidades e tendências sociais, formam um dos focos mais assustadores do desespero do homem
moderno. Contudo, nesse desespero, a própria queima emocional das esperanças fanadas, representadas
pelos arrebatamentos sociais mais controvertidos, é ainda uma fogueira votiva, cujas labaredas não são
nenhum fogo do inferno, mas sim a luz da vida que irradia nos descaminhos da trilha da verdade. Vivemos a
hora desatinada em que o presente perdeu a autoridade de comandar os fatos e passou a ser
violentamente disputado pelo natural conservantismo do passado, de um lado, e à intromissão incontrolável
do desafio do futuro, de outro. Mas o que é indiscutível é a sobrevivência no ser humano da ânsia antiga e
eterna do bem desencontrado. Ocorre, entretanto, que enquanto os líderes defendem intransigentemente o
statu quo, os liderados quase sempre já estão embarcados na maré enchente das mudanças. Então, o que
um diz os outros pouco ouvem, e o que estes reclamam aquele nada percebe. A ordem, que seria o fruto da
aproximação harmônica, vê-se subitamente enfraquecida diante da aberração das distâncias humanas. De
tanto esticar, acaba partindo-se – inverte-se em desordem, pela razão muito simples de que cada um é
dono de uma verdade e a verdade de cada um não é a verdade de ninguém.
Entre esses extremos o mundo se agita.
Em 1964 encontramos o País no delírio do paroxismo das distâncias humanas. A Revolução
Brasileira que hoje floresce, nascida em 22 sobretudo do idealismo político-cultural dos intelectuais da
Semana de Arte Moderna e dos heróis do Forte de Copacabana, seguida em 24 pelos militares da Coluna
Miguel Costa–Carlos Prestes, vinha lenta mas tenazmente influenciando a consciência nacional para uma
reformulação de nossas emperradas estruturas. A responsabilidade que pesa sobre nós – Executivo,
Legislativo e Judiciário – é depositária de muitas tendências, o que explica a conceituação injusta de
contraditória. Se a Revolução se obriga a afastar aqueles que a contestam de forma violenta, nem por isso
ignora a flama do idealismo que a sustentou por todos esses anos. E o respeito ao sacrifício e à
contribuição de quantos cooperaram para sua realização, ainda deve ser uma forma sincera de
homenagear as origens históricas da evolução revolucionária.
Numa ação radical, como compete a todo tratamento de choque, a Revolução
tinha
que
começar
pelo
princípio
da
competência
de
uma
chefia
indiscutível
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sob pena de não alcançar a ordem rígida, ditada mais para ser cumprida do que para ser compreendida,
mas indispensável à tomada de posição dentro do caos. Tudo isso o bom senso acata. Quase dez anos,
entretanto, já se passaram. O menino de nove anos de então é hoje o eleitor que inocentemente paga,
através da privação do uso pleno do voto, pelos acumulados erros de um passado que já lhe parece perdido
em séculos imemoriais. Nesse ponto, contraditoriamente a Revolução não estimula a juventude, para quem,
afinal, prepara com tanto entusiasmo a grandeza do País. Deixa uma bela herança, mas arrisca-se, salvo
melhor identificação humana, a ser saudada, no futuro, com as reservas que caracterizam as mais sinceras
das cartas anônimas.
Uma década do mundo de hoje não tem mais a mesma dimensão conceitual imagística do mundo de
ontem. Há que considerar a importância e a elasticidade do tempo multiplicador de agora com o tempo
meramente somador de um passado recente. O progresso tecnológico, que só lentamente influi no espírito
dos velhos, transforma-se em verdadeiro tapete mágico diante da imaginação dos moços. E são esses os
que mais se batem e se debatem por novas formas de viver, exatamente as que temos de extrair, com
saber e amor do ideário da Revolução. A moralidade revolucionária é intocável, mas não os instrumentos de
que deve se servir para alcançar a proclamação histórica nunca desmentida de que foi feita para revalorizar
a vida democrática. Este o ponto de estrangulamento que ainda afeta negativamente a imagem do grande
complexo brasileiro.
No ano em que se festeja o Sesquicentenário do Poder Legislativo, nada mais justo e oportuno,
dentro da brandura que deve caracterizar a seriedade de quem lembra o devido por necessidade e não por
cobrança, nada mais justo e oportuno, repito, do que pedir a volta do estado de direito. Que não venha tanto
por nós, talvez ainda carentes de merecimentos para o indulto de nossas penas, mas por aqueles que ainda
não o gozaram e tão caro contribuem para o saneamento de nossos erros.
Da brilhante conferência pronunciada pelo historiador e acadêmico José Honório Rodrigues, na
Academia Brasileira de Letras, a que assisti juntamente com outros Senadores, por delegação do líder
Petrônio Portella, ficou-me a lição de destemor cívico e inteligência política deixada pelos eminentes
fundadores do Poder Legislativo no Brasil. Aquele punhado de brasileiros ilustres não se ateve ao presente,
tinha o pensamento lançado para o futuro. Plantava a árvore perene da Liberdade amparada e não a
hortaliça temporã do imediatismo pessoal. Cento e cinqüenta anos depois estamos sem saber se o nosso
destino é cuidar da árvore sesquicentenária, livrando-a dos parasitas que a infestaram por tantos anos ou
simplesmente aceitarmos a condição precária de modestos horticultores. O passado e o futuro nos desafiam
quase que insolentemente.
Como se isso não bastasse, o presente, que bem poderia esquivar-se de nos fustigar, entra com a
sua contribuição catedrática no estímulo da reconquista das liberdades constitucionais. Em recente
conferência pronunciada na Escola Superior de Guerra, o jurista Carlos Medeiros da Silva, que não
necessita de apresentação para entrar no convívio revolucionário, tantos são os seus serviços prestados às
letras jurídicas da ordem vigente, chamou à responsabilidade os membros do Congresso Nacional pelos
erros e equívocos que desfiguram mais ainda a malfadada Constituição de 1967. E nos conclamou a uma
revisão comedida da realidade brasileira. Outros professores, generais, empresários, exaltam ou sugerem a
necessidade premente de institucionalização do País, sem o que o Brasil continuará, na melhor das
hipóteses, juridicamente irregular, carente de identidade institucional perante o mundo – não obstante a
pujança de sua arrancada econômica.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me honra com um aparte?
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Com muito prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer a V. Ex.ª, com franqueza respeitosa,
que estranhei um pouco os conceitos emitidos pelo Professor Carlos Medeiros, a
respeito da Constituição de 1967. Lembro-me perfeitamente, da luta incessante,
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da persuasão eficiente e da pertinácia impressionante do eminente Senador Daniel Krieger, então Líder do
Governo, que procurou afastar do sistema jurídico brasileiro um projeto de Constituição elaborado por
aquele ex-Ministro da Justiça e que iria comprometer definitivamente a democracia no Brasil. Aquela
proposição estabelecia por exemplo, o elenco dos direitos e garantias individuais e nele se dizia mais ou
menos assim: "É assegurada a liberdade de pensamento (vírgula) na forma que a lei regular". Vale dizer
que tirava inteiramente do contexto constitucional a rigidez da definição dos direitos e garantias individuais.
Foi graças ao trabalho do Congresso, na época liderado pelo eminente Senador Daniel Krieger, que foi
dado ao Brasil uma Constituição plenamente democrática, a de 1967. No que tange à rogativa de V. Ex.ª a
respeito do estado de direito, nele nós nos encontramos. Que não se encontra são as tribos e as cubatas
africanas. Nós nos achamos em estado de direito, porque o direito, aqui no Brasil, está legislado. Devemos,
então, é estabelecer a luta, não pelo retorno da democracia, pois também estamos num regime
democrático, mas pelo aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas, o que se vem fazendo
prudente e lentamente, tendo em vista o exemplo do mundo – mais do que o exemplo do mundo – o da
vizinhança continental, em que todos os fatores de composição nacional estão presentes na amargura dos
nossos dignos vizinhos latino-americanos. Então V. Ex.ª faz muito bem em colocar, no seu discurso, a
afirmativa de que nós nos encontramos no estado de direito e, dentro dele a luta do Congresso e do
Executivo é para o aprimoramento das instituições democráticas, para que elas fiquem inteiramente
discricionadas das ameaças que tanta intranqüilidade causam ao mundo, até em países de civilização
política tradicional e, repito, principalmente na intervivência latino-americana.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª. Mas, peço ao nobre Senador
Eurico Rezende que me dispense de polemizar. Dentro desse ângulo, evidentemente, estamos muito
distanciados e é exatamente o que lamento neste discurso: as distâncias humanas para a interpretação da
realidade brasileira.
O SR. FRANCO MONTORO: – Muito bem!
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Dizia eu, Sr. Presidente:
Neste setor, todos os elogios são merecidos ao Governo, pois o seu esforço em dar ao País
instrumentos capazes de promover o desenvolvimento a nível de grande Nação é prova de capacidade
técnico-administrativa que superou as mais otimistas previsões.
Entretanto, é preciso notar, se o Brasil cresce à taxa desvanecedora de 10%, nem por isso deixam
de existir pessimistas, preguiçosos, indiferentes, marginais. A Nação sobe pelas mãos obreiras e
honradas dos que amam o trabalho e o Brasil. Não seria uma fração mínima de maus brasileiros que iria
empanar o apelo da Revolução de transformar o País na respeitada Nação que hoje somos. Assim, é de
se julgar que os marginais da política, ora reduzidos, jamais poderão obstacular o ingresso do Brasil no
concerto das nações democráticas, plenamente democráticas, como pedem sua tradição e sua vocação.
Todos sabemos que a Revolução Democrática de 64 encontrou sérios entraves à concecução imediata
do seu ideal político. O volume de erros do passado formou uma forte corrente de elementos adversos à
mudança que teimava, e em pequena fração ainda teima, em interpretá-la como um simples golpe militar
e não a marcha iniciada em 22, passando por 24, 30, 45, marcha que confere ao peito dos seus
heróicos voluntários – intelectuais, políticos, militares, religiosos, estudantes, empresários, operários – a
legenda já histórica de liberdade e desenvolvimento. Foi a contestação brutal e emocional à Revolução
que determinou a legislação de exceção, necessária à obtenção de uma ordem capaz de resguardar a
família brasileira contra a insensatez de choques fratricidas. Nasceu assim uma contra-revolução
dentro da própria. Revolução, retardando os seus objetivos maiores, proclamados durante anos de
preparação e pregação cívica, principalmente das tribunas parlamentares, pelos jornais, nos quartéis,
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na praça pública, ao pé do ouvido, nos cárceres, no exílio. A Revolução não foi uma surpresa, foi a eclosão
de um pensamento longamente elaborado. A angustiante espera em que se encontrava o Brasil para
reencontrar o seu rumo certo, era um estado de espírito. Pois é ainda este mesmo estado de espírito
nacional que agora reclama a cessação da contra-revolução dentro da Revolução Democrática, ou seja a
suspensão paulatina dos freios de exceção que se sobrepõem à Constituição, a fim de que o País retome a
linha de sua segurança político-institucional. Cresceremos tanto quanto estamos crescendo
economicamente, não obstante os contestadores, pois a Revolução já conquistou sua dinâmica própria.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Pois não, Excelência.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – A Casa ouve com encantamento o discurso de V. Ex.ª. Uma Casa política
naturalmente há de levar em conta que V. Ex.ª, empolgado com o cenário oferecido pela Academia
Brasileira de Letras, nas comemorações do Sesquicentenário da instituição do Poder Legislativo, onde a
inteligência e o patriotismo daqueles homens que perpetuam a cultura na beleza da inteligência, exaltaram
os valores fundamentais da civilização democrática e V. Ex.ª traz assim, uma contribuição serena que isso
reflete, e que não deseja se revista de aIgo que se apresente, em síntese, como posição polêmica em torno
daqueles temas comemorativos. Sabe V. Ex.ª que é consenso geral de toda a Casa de que há uma
aspiração, de que se complementem os predicamentos reclamados para uma plenitude da democracia.
Sabe V. Ex.ª que esse foi um compromisso do próprio Presidente Médici quando iniciou o seu Governo e é
compromisso da Revolução. Mas, queria colocar no seu discurso uma palavra que me parece de justiça: é
que nesse esforço em busca da democracia em plenitude, posto que considero que estamos no estado de
direito por motivos conjunturais, existem efetivamente as duas ordens: a ordem jurídico-constitucional e uma
ordem institucional, como remédio heróico para as grandes aflições que assoberbaram a Nação em
determinado momento. E exatamente quando V. Ex.ª faz a história da Revolução, partindo de 64, e
proclama a necessidade dessa complementação, ou dessa plenitude democrática, que é compromisso
inarredável da Revolução como confirmamos é que V. Ex.ª não relembra que quando o Presidente Castello
Branco deixou o País, entregou a Presidência ao Gen. Costa e Silva, ele o fez com a Revolução
plenamente institucionalizada; uma Constituição, a de 67, fora dada ao País, com a participação do
Congresso, na qual, pelo depoimento daqueles que participaram das lides do Congresso erigido em
Assembléia Constituinte, nós vemos a atuação destacada da liderança de Daniel Krieger, na defesa dos
direitos fundamentais do homem e da estrutura democrática, dentro das tradições brasileiras. E V. Ex.ª fala
em contra-revolução. A contra-revolução, realmente, surgiu em 1968 com a Frente Ampla, na esdrúxula,
na estravagante reunião dos contrários, para exatamente perturbar o ritmo de trabalho da Revolução
institucionalizada. E foi essa Frente Ampla que representou, nos meios políticos e militares, ensaio ou
tentativa malfadada de contra-revolução que interrompeu o processo de consolidação democrática. É
preciso, se diga também que não é o fato econônimo em si a aspiração maior da Revolução. Ainda
há poucos dias, relendo discursos do Presidente Médici, para levantar elementos de defesa de um projeto
que tenho em tramitação na Casa, sobre a disciplina da propaganda comercial, em defesa do consumidor,
deparei em diversos de seus discursos com o conceito firme, a doutrina límpida e decisiva de que todo o
esforço da Revolução é em busca do homem para dimensioná-lo na dignidade da pessoa humana,
para torná-lo realmente agente de uma liberdade com responsabilidade, na aspiração da construção de um
Brasil grande. Essa a contribuição a dar ao discurso de V. Ex.ª: que o apelo, o anseio da plenitude
democrática é um compromisso da Revolução. Todos temos consciência disso. Acelerá-lo, cumpre,
no entanto, ao comando revolucionário dizer dessa oportunidade. Ressaltar o problema de que esta
revolução que constrói o Brasil visa o homem na sua plenitude e na grandeza da sua dimensão não só na
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ordem material, na ordem econômica, mas na ordem espiritual e cívica é um imperativo de justiça. Era esta
a contribuição que desejava dar ao discurso de V. Ex.ª.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Talvez haja um equívoco entre a palavra por mim pronunciada e a que
V. Ex.ª ouviu. Quando eu me refiro à contra-revolução, não me refiro contra aquela contra-revolução, ou
melhor, contra aqueles movimentos subversivos que agravaram a situação do Governo, no período do
Presidente Costa e Silva. O que eu chamo de contra-revolução, foram as medidas fortes que a Revolução
foi obrigada a tomar, contra o seu próprio pensamento inicial, que foram os fatos que determinaram essa
medida de exceção que não estava na cogitação da cúpula revolucionária. A isso que eu chamo de contrarevolução, não explosão subversiva. Que fique, então, bem claro que quando peço a cessação desses atos,
não estou-me referindo aos atos subversivos porque, na verdade, tenho uma participação muito ativa na
evolução da Revolução brasileira. Quanto à parte econômica, eu desdobrarei, ainda, algumas coisas
adiante.
Com a palavra o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Teotônio Vilela, tenho em mãos exemplar do Jornal do
Brasil, do dia 21 deste mês, trazendo a notícia de uma homenagem que a Assembléia Legislativa da
Guanabara prestou ao Exército brasileiro. Nessa solenidade o Exército foi representado pelo General
Edgard Bonecaze Ribeiro. E esse General, Comandante da Primeira Divisão do Exército, agradecendo a
homenagem da Assembléia Legislativa da Guanabara, entre outras palavras pronunciou as seguintes:
"Ao Poder Legislativo cabe auscultar e expressar o interesse comunitário.
A sua força advém de sua capacidade de interpretar com fidelidade e superlativamente os anseios e
as necessidades de nossa gente. Por isso, não me sinto um estranho nesta Casa, porque não desconheço
os princípios que norteiam e conduzem a sua ação."
Se, como reconhece o ilustre militar, o legislativo tem "capacidade de interpretar com fidelidade os
anseios e as necessidades de nossa gente", então tanto mais exercitemos a plenitude das prerrogativas do
nosso mandato, tanto mais fielmente representaremos e defenderemos "os anseios e as necessidades de
nossa gente", na expressão própria do Gen. Bonecaze. Muito grato a V. Ex.ª pela oportunidade deste
aparte.
O SR. TEOTÔNIO VILELA: – Agradeço seu aparte, nobre Senador Luiz Cavalcante; muito vem
ilustrar o meu discurso.
Com uma Constituição autônoma e definitiva, muito mais autoridade moral têm os revolucionários
para exigir dos transgressores respeito à Nação. É belo e patriótico o arrojo cívico de discordar numa hora
fácil de concordar. Nem será missão excelsa de um Chefe receber somente aplausos. Cristo não conseguiu
unanimidade, que homem mais que Cristo a conseguirá? A discordância sincera, é sem dúvida a
indispensável janela indiscreta por onde entra o espírito das mudanças. Se assim é, ouçamos o
constitucionalista Carlos Medeiros da Silva em sua já referida conferência pronunciada na Escola Superior
de Guerra:
"O País reclama de seus homens públicos imaginação e coragem. Todos estão convocados e, de
todos, a Nação espera o cumprimento dos objetivos da Revolução de março de 1964. A missão não foi
cometida somente ao Presidente da República, mas também aos membros do Congresso Nacional e do
Poder Judiciário. Carlos Maximiliano ensinava que uma Constituição não é somente um repositório de
doutrinas, mas um instrumento de governo que assegura a liberdade e o direito, sem prejuízo do progresso
e da ordem."
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Em seguida, Sr. Presidente, pela restauração do habeas corpus, diz o mesmo constitucionalista:
"... convém recordar que a tradição brasileira se firmou no sentido de permitir o seu conhecimento,
por via original ou de recursos, uma vez que inserido entre os direitos e as garantias individuais, em todas
as constituições republicanas". E finalmente: "As decisões dos tribunais são a última etapa da vida do
direito. Sem um funcionamento adequado da organização judiciária, o País caminharia para a desordem e a
descrença nas suas instituições políticas."
Eis, Sr. Presidente, palavras que merecem registro e meditação. Não vamos discutir se está faltando
coragem e imaginação para transpor o impasse institucional que estamos vivendo. O que se sabe, ao longo
da História, é que os partidos e as doutrinas sempre se distinguiram pela liderança de seus pensadores,
sobretudo aqueles que "transfiguram opiniões em teoria". Esperei que não haja imprudência em dizer que
uma década de Revolução já merece, pelos seus bons resultados globais, uma colheita de opiniões que
trabalhada pelo espírito científico e passada pelo filtro das idéias liberais resultasse num estudo profundo e
sério capaz de se transformar em doutrina. Daríamos assim seqüência à realidade revolucionária e aos
ideais democráticos, sem cairmos no vício muito comum da quase profissionalização do debate estéril de
querer separar uma coisa da outra, em termos irrecorrivelmente contraditórios. O caminho natural da crítica
radical é sempre confundir o real com o ideal, colocados em linhas paralelas que nunca se encontram. Não
há governo que suporte semelhante provocação. Da mesma forma que toda a revolução que se entrega ao
realismo de seus próprios apetites imediatos, compromete o seu idealismo e descamba para o anátema da
servidão política. Não há povo que se sinta estimulado, com tal procedimento, a rever e ordenar sequer as
mais secretas de suas convicções ou tendências políticas.
Se a aspiração nacional se fixa num Brasil rico e livre, evidentemente que esse pensamento
dominante tem por escopo o homem, em consonância com sua acentuada formação liberal. As exigências
que colocam em choque o que deve ser harmônico – Liberdade e Segurança – não pedem outra coisa
senão a ordenação política vigilante e respeitada que se espera de uma Carta Magna concebida pela
conciliação resultante das consultas a várias fontes do saber. Para tanto, realmente, urge imaginação e
coragem.
O silêncio político, que é uma maneira discreta de manifestar fidelidade irrestrita ao governo, diante
do debate externo sobre coisas que são do seu trivial íntimo, já agora agrava de maneira irremediável a
debilitada condição política. O silêncio aprofunda a sua própria solidão, dentro de um Brasil estuante de
realizações que espelham a explosiva criatividade, propiciada pelo milagre das comunicações. Por outro
lado, ninguém ignora que o chamamento de técnicos e peritos para a linha auxiliar imediata de Governo é
uma conseqüência do cacoete político-administrativo que caracteriza especialmente os países do Terceiro
Mundo, ansiosos por demonstrar aos países desenvolvidos o testemunho de sua capacidade de ascensão.
Nesse afã, procura-se dar à função pública o ornamento de função política, e esta, obviamente, cai no
ostracismo de função pública sem evidência política. Trata-se de estratagema hábil, mas em que a
transferência de valores políticos é bastante caricatural, não afetando a realidade íntima de cada função.
Nesse quadro surrealista, em que a pretensa liderança política torna-se infecunda, o político entra como
Pilatos no Credo – solitário e estranho.
O enlevo pelas relações de produção, como se delas unicamente dependessem as
instituições políticas ou ideológicas, cria no meio social distorções que podem se tornar graves, caso
continue a displicência pelos valores eminentemente culturais. Supor que a economia se
sobrepõe, altaneira, e sufocante à política ou às idéias, como rainh a dos tempos modernos,
reduzindo os outros componentes da grandeza social à condição de vassalos, sem qualquer poder
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de influênciá-la, é ir além de qualquer imaginação histórica. Não há separação entre fatos políticos,
econômicos, culturais, religiosos; ao contrário, são sempre solidários e entrelaçados nas suas causas e nos
seus efeitos. Dar excessiva prioridade a um é prejudicar o meio social. Onde a fronteira precisa para se
mostrar que um elemento não precisa do outro? A dependência recíproca das atividades do homem na
obtenção de melhoria do meio social é o que há mais meridiano em toda a História. A causalidade unilateral
do setor econômico, que tanto se declama, criou um mito semelhante àquele com que o bacharelismo
triunfante que nos dominou até há pouco tempo hipinotizando a Nação: o jurisdicismo. As origens das
mudanças perdem-se nas entranhas dos múltiplos fenômenos que constituem a responsabilidade da
estrutura social. Não há setor privilegiado, pois a economia, segundo bom mestre, "é a conduta que em
embate com a natureza, tende a assegurar à coletividade os meios de subsistência e a sobrelevar a
pobreza essencial; a política é a conduta que tende à formação da coletividade, que se esforça por
organizar a vida dos homens em comum e, portanto, a fixar as regras de colaboração e comando. E
acrescenta, o que me parece mais importante: – "Toda atividade que visa a criar ou acrescentar os recursos
do grupo comporta uma política, porquanto exige a cooperação dos indivíduos. Da mesma forma, uma
ordem política implica um aspecto econômico, visto que ela reparte os bens entre os membros da
coletividade e se harmoniza com um modo de trabalho em comum".
As grandes decisões políticas nunca nasceram de rigorosa combinação de meios que autorizassem
tranqüilamente a sua deflagração. Os pontos altos da História foram alcançados, em grande parte, pela
garra do gênio, pela ousadia das probabilidades, pela aventura do espírito de luta. Quando alguém é
impulsionado pela época a tomar uma decisão, já se disse que carrega a História.
A Revolução parece cansada para acelerar o tratamento político que a Nação tanto pede. Seria o
caso de o Senado da República, experiente e comedido, retomando o seu pasto de guardião de nossa
História liberal, ajudá-la a carregar à História. Pois já é lícito perguntar até quando deve permanecer
equívoca a nossa função meramente meditativa? Tanto quanto é lícito perguntar, pela voz de Carlos
Medeiros da Silva, quando o Judiciário voltará a ser "a última etapa da vida do direito"?
Em artigo que escrevi sobre o nosso saudoso Filinto Müller, dizia que a função do político não é bem
a prática da santidade, mas antes a intrépida função de lidar com erros que constróem grandezas. Exercer a
função política é atrever-se a errar. Daí, talvez, o receio de se enveredar pela restauração do estado de
direito, principalmente diante de certo "declínio", como assinala o Sr. Carlos Medeiros da Silva, "do
liberalismo na evolução política dos povos civilizados". Não se discute esse declínio, o importante é saber
se vale a pena ou não lutar pela sua revalorização, partindo da premissa de que ainda é a doutrina política
de maior conteúdo humanístico de quantas já foram experimentadas pelas civilizações conhecidas.
Já aceitamos, com resultados satisfatórios, o desafio econômico. Por que não aceitar o desafio
político? É impressionante a despolitização nacional. Recentes pesquisas indicam um desinteresse patético,
principalmente junto à mocidade estudantil, pela atividade política. Evidentemente que as restrições
impostas aos políticos em nada ajudam a estimular quem quer que seja a iniciar-se na vida partidária; mas
além disso convém notar a excessiva valorização que se dá à área econômica, como elemento
determinante das demais, sem um compensador apelo aos anelos espirituais do homem. E entre eles está o
político. A mística da equalização do País em termos inapelavelmente econômicos tende a extremar-se a
ponto de inferiorizar as demais ciências sociais. Numa apreciação muito oportuna, Aldous Huxley advertia:
"O que interessa ao meio social não é só a progressividade ou não progressividade, mas a grau em que se
possa auxiliar ou dificultar aos indivíduos seus avanços em direção à finalidade suprema do homem".
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Entretanto, Sr. Presidente, o endeusamento da sociedade de consumo quer fazer do homem uma
criatura de cama e cozinha, esquecendo que ela é também um ser moral. "O conhecimento das coisas é
uma função do ser", diz o excepcional ensaísta britânico, "o que sabemos depende daquilo que, como seres
morais, resolvemos fazer de nós mesmos".
É sobretudo fustigado pelo drama do que "resolvemos fazer", que me inscrevi nesta tarde para falar.
Não disponho, nas minhas intenções, de qualquer intuito menos respeitável à Revolução. Meu desejo, claro,
é vê-la triunfar plenamente em todos os ramos que englobam a missão renovadora a que se obrigou nos
albores de sua deflagração – e ratificada seguidamente pelos governos revolucionários. Mas para tanto é
indispensável que além dos técnicos sejam convocados também os políticos e os intelectuais. Eis onde
pretendo situar-me, salvo erro de presunção – no empenho de buscar a compreensão profunda e intima do
fenômeno político-cultural que me aflige. Procuro, Sr. Presidente, com a melhor disposição de ouvir, uma
análise confortadora daquilo que Oswald de Andrade chamava de "dimensão órfica do homem". Pois o
Congresso Nacional, condescendente e sofrido, por força de emoções negativas caminha lento e perplexo
para uma fatal "indigestão nervosa". E aquilo que vimos conservando com tanto sacrifício: as
potencialidades políticas latentes e imanifestadas já começam a esmaecer, envelhecidas pela rudeza da
conjuntura e a indiferença dos homens.
Nada demais peço, Sr. Presidente, se não o significado amplo da vida parlamentar. Nós também
somos atingidos pela ânsia universal de novas formas de viver. E o mínimo que se pode pedir a uma Casa
política é que faça uso de suas presumidas prerrogativas. Se as temos, como espero que sim, que sobre
elas paire a responsabilidade de zelar pelo destino das instituições que devem presidir a vida do País – o
que, afinal, é a razão de ser da existência de um Congresso Político. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
Compareceram mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – Flávio Britto – José Esteves – Milton Trindade – Petrônio Portella – Helvídio Nunes
– Virgílio Távora – Wilson Gonçalves – Lourival Baptista – Heitor Dias – Nelson Carneiro – Gustavo
Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Esgotada a Hora do Expediente, vamos passar à:
ORDEM DO DIA
– Item 1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1972 (nº 373-B/72, na Casa de
origem), que define, para fins de previdência social, a atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de
Veiculo Rodoviário, e dá outras providências, tendo:
PARECERES, sob nos 577, de 1972, e 234 e 235, de 1973, das Comissões:
– de Legislação Social; 1º pronunciamento, favorável ao projeto; 2º pronunciamento, favorável à
emenda;
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e da emenda.
A discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1972, foi encerrada na Sessão do dia 15 de
março de 1973, com a apresentação de emenda substitutiva de Plenário.
Passa-se à votação do substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissão de Redação para redigir o vencido, para o turno suplementar determinado
pelo Regimento.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO
Dispõe sobre a contribuição previdenciária do cessionário de automóvel de motorista profissional.
Art. 1º É facultada ao motorista profissional a cessão do seu automóvel, em regime de associação, no
máximo a 2 (dois) outros profissionais.
§ 1º Os cessionários são obrigados à matrícula no veículo.
§ 2º Esses profissionais contribuirão para o Instituto Nacional da Previdência Social como
trabalhadores autônomos.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1972, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que autoriza sirene e luz vermelha intermitente nos carros de médicos cardiologistas, e
dá outras providências, tendo:
PARECER, sob nº 347, de 1973, da Comissão:
– de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, está encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem emenda nem requerimento para que a redação final seja submetida a
votos, é considerada definitivamente aprovada, sem votação, nos termos do art. 316 do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 59, de 1972,
que autoriza sirene e luz vermelha intermitente nos carros de médicos cardiologistas e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IX do art. 13 da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, que institui o Código
Nacional de Trânsito, passa a vigorar com a seguinte redação:
"IX – Os veículos destinados a socorros de incêndio, as ambulâncias, os de propriedade de médico
cardiologista e a seu serviço e os da polícia gozam, além da prioridade de trânsito, de livre circulação e
estacionamento, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme
sonoro e de luz vermelha intermitente."
Art. 2º O Poder Executivo, com a colaboração do Conselho Nacional de Trânsito, dentro de trinta dias
da publicação desta Lei, disporá sobre sua execução, alterando o Regulamento do Código Nacional de
Trânsito, aprovado pelo Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 3
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, que modifica a redação da alínea b do art. 1º da Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, que
confere direitos e vantagens a servidores que operam com Raios X e substancias radioativas, tendo:
PARECER, sob nº 352, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 1973
Modifica a redação da alínea "b", do art. 1º da Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, que confere
direitos e vantagens a servidores que operam com Raios X e substâncias radioativas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea b, do art. 1º da Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, passa a ter a seguinte
redação:
"Art 1º – .....................................................................................................................................................
b) férias de trinta dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não acumuláveis."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 4
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura
aos trabalhadores avulsos e especialmente aos estivadores, conferentes e assemelhados, o direito de
manterem a qualidade de segurados, quando lhes faltar trabalho, tendo:
PARECERES, sob nos 368 e 369, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça e
– de Legislação Social, pela prejudicialidade, em virtude de seu objetivo ter sido atendido pela Lei nº
5.890, de 8-6-73.
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Declaro a matéria prejudicada, em virtude da aprovação, pelo Congresso Nacional, na Sessão de 30
de maio de 1973, do Projeto de Lei nº 6/73-CN, que se transformou na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973,
que altera a legislação de Previdência Social e dá outras providências.
O projeto será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Está concluído o exame da matéria constante da Ordem do
Dia.
Há ainda oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, por delegação da Liderança da Minoria.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação tomou hoje conhecimento
de um fato da maior significação e gravidade. O Prefeito de São Paulo, Engenheiro Figueiredo Ferraz que
vinha executando notável obra administrativa, com o respeito e a admiração de todo o País, acaba de ser
sumariamente demitido.
Não queremos discutir os prováveis motivos dessa demissão. Alguns jornais informam que a razão
teria sido a construção e breve inauguração do Metrô paulista, obra fundamental da engenharia brasileira,
que irá beneficiar a mais de seis milhões de brasileiros. Essa obra – planejada por Prestes Maia, iniciada
por Faria Lima e executada, com pulso firme e probidade inatacável por Figueiredo Ferraz – a 25 de janeiro
próximo deverá ser inaugurada.
Alguns afirmam que o que se pretendeu é tirar proveito político dessa inauguração, ou das diversas
inaugurações parciais a que o Metrô dará oportunidade, pois o Prefeito, como técnico, olhava apenas
interesse público. Madrugava na fiscalização da obra e se recusava a subordinar os grandes interesses e as
profundas dificuldades da administração paulista aos interesses ocasionais de partidários de uma
agremiação política.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me dá um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – A Casa hoje está vivendo momentos singulares e paradoxais,
contraditórios. Eu ouço pela esquerda e, nisto da parte de um dos mais brilhantes Senadores da ARENA, a
sua impaciência diante do processo revolucionário em busca do aperfeiçoamento das nossas instituições
democráticas. O meu ouvido direito toma conhecimento agora de um dos maiores Líderes do MDB neste
País, que é V. Ex.ª, por sinal até o pantagruel do eleitorado, a defender um Prefeito arenista, diante de um
ato de exoneração.
O SR. FRANCO MONTORO: – Engano de V. Ex.ª. Ele não é arenista. E talvez, por isso, tenha sido
demitido.
O SR. EURICO REZENDE: – Pelo menos me consta que ele é arenista. Sim, pode não ter uma
filiação partidária, mas, até ontem, às 7 horas da noite, ele estava no mesmo carro. V. EX.ª diz que não
sabe porque o Prefeito foi exonerado. Mas houve uma nota oficial que foi a carta do Governador, dizendo,
de um lado que o ilustre ex-Prefeito de São Paulo foi exonerado em virtude da falta de sintonia entre o
Poder Municipal e o Poder Estadual e, de outro lado, reconhecendo os assinalados serviços prestados à
causa pública pelo honrado Sr. Figueiredo Ferraz. Agora, eu não sei se a Constituição de São Paulo é
diferente das outras. O cargo é de confiança. O Governador não pode, jamais, ser censurado porque usou
de uma faculdade, que lhe é assegurada pela Constituição. Então, estou estranhando. É uma tarde
estranha esta. Volto a dizer: de um lado a exuberância literária do nosso eminente Colega, Senador
Teotônio Vilela, e de outro lado V. Ex.ª estranhando. Mas, eu quero dizer que quando V. Ex.ª assumiu o
Ministério do Trabalho ninguém estranhou quando V. Ex.ª exonerou pessoas que ocupavam cargos
de confiança. V. Ex.ª não manteve a mesma equipe do seu antecessor e nem por isso foi censurado.
Então, nós estamos criando um absurdo neste País, estranhar-se o fato do titular do Poder Executivo usar
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da faculdade de nomear e de exonerar em termos de cargo de confiança. Naturalmente o que V. Ex. deseja
é alargar um pouco as divergências que realmente existem na ARENA paulista. Mas, tenho a impressão de
que V. Ex.ª vai operar em pura perda. Essas divergências são como o orvalho que a noite faz descer no
canteiro e que o sol da manhã, da compreensão e da persuasão, desmancha inapelavelmente.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª deveria se congratular com o Congresso, porque os dois fatos
que V. Ex.ª cita demonstram que nem todos colocam o Partido acima de tudo e que, acima de nossa filiação
partidária, consideramos problemas e interesses nacionais. Se, ao abordar este problema estou defendendo
um homem que foi nomeado por um Governador que pertence à ARENA; se o nobre Senador Teotônio
Vilela, ao defender o estado de direito e a plenitude democrática contraria alguns Líderes da ARENA, na
realidade estamos demonstrando que o que nos interessa é a realização efetiva do bem comum. Os
Partidos são "meios" a serviço de fins nacionais. Não podemos subordinar os debates dos problemas
nacionais ao aspecto partidário. É preciso salientar a significação nacional deste ato de demissão de um
Prefeito que estava realizando uma obra que se impôs à admiração de todo o Brasil.
Quero dizer ainda a V. Ex.ª que o nome indicado do Professor Miguel Colasuonno é o de um homem
de bem, competente técnico. Não há nenhuma restrição ou consideração de ordem pessoal. O que nos
interessa é tratar de problema em sua objetividade.
Os jornais de hoje falam de uma segunda causa possível: a atitude do Prefeito em relação ao
industrial João Abdalla. Não olhando os aspectos de amizade, simpatia pessoal ou de Partido, o Prefeito
determinou, para combater a poluição atmosférica em São Paulo, que a fábrica de cimento Perus utilizasse
os filtros necessários, exigidos pela legislação. Estabeleceu prazo, fixou a penalidade que, entretanto, não
foi cumprida, porque, ao ser solicitada a intervenção da força policial, não foi atendida, pelo Governador. E a
divergência tornou-se patente.
Alguns jornais de São Paulo relacionam a demissão do Prefeito com a libertação desse industrial que,
24 horas depois de libertado, viu sair o Prefeito que foi a causa principal da sua prisão.
O SR. EURICO REZENDE: – Isto é um raciocínio absurdo.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou mencionando apenas as
razões que a Imprensa indica.
Ainda há pouco, no Plenário da outra Casa do Congresso, foi lembrado que esse Prefeito acabara de
mandar à Câmara Municipal um Projeto de Lei disciplinando as áreas verdes em São Paulo, outro
estabelecendo normas para a lei do silêncio e o combate à poluição, além do Código de Obras, fixando
gabarito para construção, com restrições muito sérias ao direito de grandes proprietários de São Paulo. Não
sei se são estas as razões.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Quero apenas discutir em nome do MDB o aspecto de deficiência
institucional que este fato revela. Estabeleceu-se, como norma, em nosso regime jurídico, que as
municipalidades das capitais não teriam o seu Prefeito eleito. Não se confia no povo. O Prefeito será
nomeado pelo Governador, para que haja continuidade e harmonia. E o que vemos? Uma obra como esta,
que exige continuidade, não pode ser cortada ao meio.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Não se compreende, Sr. Presidente, por que as razões não foram
apresentadas. A carta do Governador consta de 10 linhas, como se se tratasse de um chefe de seção. Diz:
"Sr. Prefeito, a imperiosidade de manter a sintonia nos seus traços gerais
entre
o
Poder
Estadual
e
a
Administração
Municipal,
neste
instante
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em que o meu Governo ainda se encontra na primeira fase da metade final, obriga-me a imprimir diretrizes
outras em muitos assuntos pertinentes do município da Capital. Nestas condições, embora me pese,
entendo dever abrir mão do concurso de V. Ex.ª no exercício do cargo de Prefeito da Capital."
O SR. EURICO REZENDE: – Não; prossiga V. Ex.ª! A carta agradece os serviços prestados pelo
Prefeito exonerado.
O SR. FRANCO MONTORO: – Concluo.
"Agradecendo a V. Ex.ª a colaboração a mim dada, reitero-lhe os protestos de meu apreço e de
estima pessoal, subscrevendo-me atenciosamente Laudo Natel, Governador de São Paulo."
O SR. EURICO REZENDE: – Permite, agora, V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, quero concluir...
O SR. ORLANDO ZANCANER: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está-se recusando a conceder apartes a Colegas que tanto o
admiram.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permitam-me concluir a linha do meu pensamento e, em seguida,
receberei, com prazer, os apartes e a colaboração de V. Ex.as.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Eu me inscrevo para apartear na oportunidade em que a democracia de V.
Ex.ª o permitir.
O SR. FRANCO MONTORO: – É patente, Sr. Presidente, que não basta essa explicação para um
fato dessa gravidade. Seis milhões de brasileiros que vivem em São Paulo e todos os responsáveis e
interessados pela causa pública no Brasil têm o direito de saber e obter a resposta que nós não tivemos.
Ainda neste Plenário, há minutos, vários Srs. Senadores me procuraram, perguntando-me qual a razão da
demissão desse homem que todos admiravam e respeitavam. Essa pergunta o Brasil faz.
O SR. EURICO REZENDE: – Eu não ouvi essa pergunta.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Fizeram a ele e não a V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª talvez tenha o dom da onisciência, e da onipresença mas não
tem o dom da oniaudiência para ouvir tudo o que se diz aos Srs. Senadores.
O SR. EURICO REZENDE: – Não ouvi a pergunta.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não vou referir nomes, mas posso dizer que Senadores, inclusive da
Bancada de V. Ex.ª, me fizeram a pergunta, ainda há pouco. E é a pergunta que todos fazem, pois é
manchete de todos os jornais. Se V. Ex.ª ouviu, ontem, a televisão ou o rádio, deve ter ouvido programas e
novelas serem interrompidos para ser noticiado: "Acaba de ser demitido o Prefeito Figueiredo Ferraz, de
São Paulo".
Divergências de interesse público?
Mas então, Srs. Senadores, eu volvo às declarações que acabou de fazer o nobre Senador Teotônio
Vilela: O povo brasileiro é maior; tem o direito de saber quais são essas razões e não interpretar
simplesmente como infalível o ato da autoridade porque é autoridade. O certo é que se numa empresa
pequena é impossível fazer obra séria sem continuidade, muito menos isso será possível numa Prefeitura
como a de São Paulo. Por isso, protesta o MDB contra o fato de se ter retirado da Constituição o princípio
da autonomia municipal.
O povo teria dado ao Prefeito o mandato de quatro anos, para fazer uma obra; e esse mandato não
dependeria das influências políticas, conhecidas ou não, que se exercem nas antecâmaras.
É necessário ter presente a necessidade de continuidade administrativa, o que é assegurado apenas
pela eleição do Prefeito, através do voto da população.
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Os homens que iniciaram essa grande obra do Metrô foram precisamente aqueles que tiveram o voto
livre do povo da minha terra: Prestes Maia, eleito pelo povo de São Paulo, planejou o Metrô; Faria Lima,
também eleito pelo povo de São Paulo, iniciou a infra-estrutura do Metrô; e Figueiredo Ferraz não pôde
continuar a obra porque, não sendo eleito, não teve um mandato de quatro anos, mas dependeu de um ato
discricionário do Governador do Estado.
Esta a tese política e nacional que interessa ao MDB. Não a discussão sobre o industrial ou as
discussões relativas a possíveis inaugurações, que é fato futuro; positivamente, esses aspectos não nos
interessam. Eu os mencionei para caracterizar os aspectos graves deste escândalo, que hoje espanta a
população de São Paulo.
O SR. EURICO REZENDE: – Que escândalo?
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Darei os apartes aos nobres Senadores da ARENA.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª, agora, coloca o assunto numa tese.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Sei que V. Ex.ª vai ser a favor do orador.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – V. Ex.ª pitonisa nesta Casa!
O SR. EURICO REZENDE: – Nobre Senador Franco Montoro, a quem V. Ex.ª concedeu o aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Não vou cometer a indelicadeza de negar aparte à ARENA.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Quero apenas complementar o meu aparte. Quando V. Ex.ª
afirmara que não ouvira nenhum Sr. Senador formular pergunta quanto à saída do nobre Prefeito da Capital,
Sr. Figueiredo Ferraz, foi V. Ex.ª um dos que perguntaram nesta Casa.
O SR. EURICO REZENDE: – Depois que li a carta não perguntei mais.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Então V. Ex.ª demorou-se muito! (Risos) Vamos continuar.
O SR. EURICO REZENDE: – Por falta de sintonia.
O SR. ORLANDO ZANCANER: – V. Ex.ª está sempre dessintonizado. Não tem sintonia nenhuma!
(Risos.) Mas, vou mais longe.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ORLANDO ZANCANER: – Eu diria ao nobre Senador Franco Montoro que tive
divergências políticas com o Prefeito Figueiredo Ferraz. Fui o primeiro nesta Casa a criticá -lo, quando,
certa feita, dizia que São Paulo devia parar; e mencionava que o nortista devia ficar dentro das suas
áreas e não vir a São Paulo, que não tinha mais condições para recebê-lo. Fiz críticas a S. Ex.ª, mas a
carta que o Sr. Governador enviou ao Prefeito da Capital não tem nenhuma grandeza. Demonstra bem
o Governador do meu Estado – e eu tenho feito sentir nesta Casa – que o Estado de São Paulo não
merece o Governador que tem. Serei muito leal nisto, sou um homem franco e aberto. E diria mais: as
comparações da população do meu Estado, da Capital, a diferenciação entre um homem e outro, a
cultura entre um homem e outro, a administração Figueiredo Ferraz e a administração do Governador,
são tão distantes uma da outra que fazia uma imagem que surpreendia toda nossa população. Por essa
razão Figueiredo Ferraz foi demitido; por esta razão Figueiredo Ferraz deixou de s er o Prefeito de
minha Capital – ele que rasgava no meu Estado, numa demonstração de profundo amor à Capital de
São Paulo, o Metrô, obra sonhada não pela minha geração, mas por todos aqueles que no
último século viveram na Capital de São Paulo; asfaltou desesperadamente; plantou iluminação
nos bairros, evitando que os ladrões nos assaltassem dia e noite, como estamos sendo vítimas
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na Capital do nosso Estado, já que a Polícia não se move, não luta para evitar aquilo a que estamos
assistindo: quatrocentos assaltos por dia, demonstram mais do que tudo o desinteresse e o abandono em
que estamos na Capital, pela inércia do nosso Governador. Figueiredo Ferraz caiu, também, porque
resolveu tomar medidas em defesa da saúde da nossa população, quando Abdalla, o poderoso industrial do
meu Estado, resolveu enfrentar a autoridade quando, não pagando os impostos desde de 1930,
demonstrava o desinteresse com que tratava os assuntos juntos às nossas autoridades municipais. Quis o
Prefeito obrigá-lo a pagar os impostos; quis o Prefeito evitar a continuação da poluição na nossa cidade.
Pede forças a quem? Ao Governador do meu Estado para que ele tome imediatas providências, para que a
fábrica seja fechada antes que nós todos soframos as conseqüências tremendas da população que assola
São Paulo. E o que acontece? O Governador, sem nenhuma resposta, sem nenhuma atitude, guarda o
ofício do Prefeito da Capital e, logo depois, o Governo Federal, demonstrando que o Prefeito estava certo,
confisca os bens desse mau patrão, desse péssimo industrial, desse homem que não contribuiu um instante
sequer, para o desenvolvimento do meu Estado, para grandeza deste País. Vai ao Governo Federal que
demonstrou com a atitude tomada, que estava certo o Prefeito. Mais uma vez o Prefeito da Capital se cruza
com o Governador. De uma semana para cá, tornou-se impossível o diálogo e o Prefeito foi exonerado.
Neste instante a minha Cidade, São Paulo, vai ser entregue a um outro homem; não sei do que será capaz
de fazer, mas de uma coisa estou certo: não haverá continuidade à extraordinária demonstração de trabalho
de Figueiredo Ferraz, que diuturnamente estava à frente das obras inspecionando, lutando e punindo os
maus funcionários, demonstrando profundo amor à Cidade e São Paulo. S. Ex.ª, sim, teria condições para
terminar o Metrô no dia 25 de janeiro e, desta forma o Prefeito Figueiredo Ferraz seria um dos homens mais
extraordinário, mais queridos pela população paulistana.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Muito obrigado ao aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Orlando
Zancaner, fatos novos, inclusive a versão do acontecimento por um ilustre Senador que representa a
ARENA de São Paulo neste Senado. S. Ex.ª deu sua opinião sobre a origem dessa demissão.
Sr. Presidente, quando fiz referência a esses fatos, citei passagens dos jornais de hoje, que
mencionavam alguns desses episódios. S. Ex.ª acrescentou outros, e até agora não se encontrou nenhuma
explicação objetiva para interromper uma obra indispensável à grande parcela da população brasileira.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com muito prazer, nobre Senador.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Devo dizer a V. Ex.ª – e também para responder ao nobre Senador
Eurico Rezende – que fui um dos que perguntaram e que ficaram no rol imenso de pessoas que estão
no ar, diante desses fatos tão desagradáveis para todos nós e desagradáveis por que o Prefeito
Figueiredo Ferraz é, indiscutivelmente, um grande Professor, um grande técnico, e mais idealista do
que todos possamos pensar, S. Ex.ª, inclusive é professor do Instituto Militar de Engenharia, o IME. Vai
de São Paulo, de avião, para dar aulas no Rio, perdendo dinheiro e fazendo sacrifíci os. Então, S. Ex.ª é
um idealista, pois que, para servir, envida grandes esforços. No exercício de seu mandato de prefeito,
tem demonstrado ser um dos grandes administradores do País, fato comprovado por uma Comissão de
Senadores, à frente o eminente Presidente do Senado – e tive a honra de fazer parte dessa Comissão.
Na oportunidade, admiramos o trabalho gigantesco que o Prefeito Figueiredo Ferraz vinha realizando.
É tão grande a impressão que colhemos, que um dos grandes homens deste País, um dos maiores
políticos que tenho conhecido, notavel ex-Governador de São Paulo e que agora honra este Senado, o
Senador Carvalho Pinto, veio a esta alta tribuna para exaltar a obra do Prefeito de São Paulo, sob
aplauso de toda a Casa. E de tal maneira o Senado tem aplaudido a administração Figueiredo
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Ferraz que lhe concedeu os empréstimos solicitados. Nunca houve restrição. Se aquele administrador não
era bom, então o Governador de São Paulo precisava denunciá-lo ao Senado, não permitindo que fizesse
aqueles pedidos ao Senado; deveria demiti-lo antes de qualquer solicitação de grandes verbas, de grandes
empréstimos exteriores. A carta do Governador Laudo Natel é uma carta contraditória, é carta que não dá
nenhuma grandeza – como disse o nobre Senador Orlando Zancaner – a quem a subscreveu. Diz assim:
"Sr. Prefeito, a imperiosidade de manter a sintonia nos seus traços gerais, entre o Poder municipal e
estadual, neste instante em que o meu Governo se encontra na primeira fase de sua metade final, obrigame a imprimir diretrizes outras a muitos assuntos pertinentes ao município e da Capital."
Por conseguinte, toda aquela obra não vem agradando ao Governador. S. Ex.ª não está satisfeito,
mas nessa mesma carta contraditória agradece os trabalhos relevantes do Prefeito Figueiredo Ferraz. Estou
solidário com a oração de V. Ex.ª. Conheço de perto aquele eminente brasileiro, aquele grande homem que
deixou na Capital bandeirante a marca de sua capacidade, da sua probidade, da sua eficiência. A cidade de
São Paulo tem uma dívida de gratidão para com o Prefeito Figueiredo Ferraz. O ato de demissão de S. Ex.ª
não causou nenhuma alegria ao povo da cidade de São Paulo, não causou nenhuma satisfação aos
brasileiros que acreditam na probidade, na eficiência e no elevado sentimento de respeito à causa pública.
Nobre Senador Franco Montoro, muito oportunamente V. Ex.ª está pronunciando discurso que merece os
aplausos deste seu modesto Colega e, tenho certeza, da maioria do Senado da República.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a V. Ex.ª pelos apartes que venho recebendo, vê-se o
interesse realmente nacional por este ato, cuja significação deve ser analisada pelo Senado.
O SR. EURICO REZENDE E JOSÉ LINDOSO: – Permite-me V. Ex.ª?
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço com prazer o aparte do nobre Senador Eurico Rezende, e em
seguida darei o aparte ao ilustre Senador José Lindoso.
O SR. EURICO REZENDE: – Tendo em vista o seu objetivo político na tribuna, V. Ex.ª deve ter
esboçado – e vi que esboçou – um sorriso largo, quando o eminente Senador Orlando Zancaner aderiu às
suas objurgatórias porque V. Ex.ª está procedendo com malícia, ora rendilhada, ora estentórica, à
exploração do episódio da exoneração do Prefeito de São Paulo.
O SR. FRANCO MONTORO: – O nobre Senador Orlando Zancaner emitiu seu ponto de vista.
O SR. EURICO REZENDE: – O Senador Orlando Zancaner está confessadamente em divergência
com o Governador Laudo Natel. E devo dizer a V. Ex.ª que não sei quem tem razão, porque ainda não
perguntei, não tive a curiosidade de perguntar, como V. Ex.ª sempre o faz, das coisas de São Paulo. É
preciso que se diga que ninguém faz restrições ao Sr. Figueiredo Ferraz. Ao contrário, todo o Senado e todo
o País tem S. Ex.ª na conta de um grande administrador. Nem a tese de V. Ex.ª seria esta.
O SR. FRANCO MONTORO: – Folgo em ouvir o depoimento de V. Ex.ª, em nome de todo o Senado.
O ilustre Prefeito Figueiredo Ferraz é um grande administrador, com eficiente folha de serviços prestados à
cidade de São Paulo, com a autoridade que todos reconhecem, e que acaba de ser sumariamente demitido,
sem nenhuma explicação.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me concedeu o aparte! Colaboração essa valiosa que o
próprio Governador de São Paulo assinalou na sua carta. V. Ex.ª colocou o problema em termos de
uma tese que merece ser discutida. O que não merece ser discutido é o fato de o Governador usar
de sua prerrogativa de nomear ou exonerar pessoa de sua confiança. Agora, a tese de nomeação de
prefeitos de Capitais é uma tese que podemos discutir, porque, obviamente, não envolve car-
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go de confiança. Nomeação ou exoneração para cargo de confiança, se o Governador tiver de dar
satisfação a alguém, esse alguém é Deus. Mais ninguém.
O SR. FRANCO MONTORO: – Entendo que ao povo também.
O SR. EURICO REZENDE: – Não. Não tem. V. Ex.ª parte do episódio da exoneração do Prefeito de
São Paulo, para achar que o sistema de nomeação de prefeitos das Capitais não corresponde ao interesse
popular. Há uma contradição aí. V. Ex.ª mesmo disse que o Sr. Figueiredo Ferraz realizou grandes obras
em São Paulo, e S. Ex.ª foi um prefeito nomeado.
O SR. FRANCO MONTORO: – S. Ex.ª não pôde realizar, não pôde concluir...
O SR. EURICO REZENDE: – Ademais, o País tem vinte e duas capitais estaduais, e esse fato, essa
falta de sintonia, confessada pelo Sr. Governador, se deu só em São Paulo. Ora, porque essa falta de
sintonia se deu em São Paulo, quer dizer que o sistema é falho? Não! São Paulo pode ter o orgulho de ser
o instrumento vigoroso do desenvolvimento nacional, mas não pode ter a vaidade de achar que
acontecimento dessa ordem, ali verificado, seja mais importante ou mereça mais atenção do que os de
Manaus, Vitória, Aracaju ou Maceió.
O SR. FRANCO MONTORO: – Onde os prefeitos eleitos pelo povo realizaram grandes obras.
O SR. EURICO REZENDE: – Então, de vinte e duas prefeituras, segundo V. Ex.ª, o sistema falhou
numa Capital só.
O SR. FRANCO MONTORO: – Não. Falhou em quase todas.
O SR. EURICO REZENDE: – Por outro lado, queremos, com base em explicação de jornais, inclusive
de São Paulo, dizer, insinuar que o Prefeito foi exonerado, isto é, que na composição das causas da
exoneração do Prefeito Figueiredo Ferraz está a proteção do Governador ao Sr. Abdalla, inquilino do
Código Penal. Isso é um absurdo, é uma injúria, porque os Governadores de Estado hoje são
representantes do Sr. Presidente da República. E o Sr. Presidente da República não deixaria, um segundo
sequer, num Governo Estadual, um elemento que fosse conivente com o crime ou com criminosos. Então,
Excelência, isto me faz lembrar um fato – e me parece que a solução é esta: o Sr. Senador Heitor Dias me
contou que foi procurado por um homem que lhe disse: "Senador, vim procurá-lo porque a pedido de V. Ex.ª
fui nomeado para determinado cargo e, agora, demitido. Ninguém me explicou direito. Uns dizem que o
cargo foi extinto, outros que é perseguição política. Se o cargo foi extinto, eu era ocioso. A admissão foi
injuriosa. Se foi perseguição política, vou reclamar ao Presidente Médici porque isto significa a vulneração,
ofensa à política de moralização dos costumes Políticos instituída pela Revolução". Então, o Senador Heitor
Dias explicou ao homem que ele havia sido nomeado para um cargo demissível ad nutum. O compadre do
Senador pediu explicação do que significava ad nutum. O Senador disse que era uma locução latina e
queria dizer que quem nomeou podia exonerar à vontade. O compadre ficou satisfeito e resumiu: Então,
Senador, quer dizer que fui nomeado em Português e exonerado em Latim? (Risos.) Quer dizer que o Sr.
Figueiredo Ferraz foi nomeado em Português e exonerado em Latim, isto é, cargo demissível ad nutum. É
comum. Repito, V. Ex.ª deve ter exonerado muitos auxiliares, diretores, chefes de seção, diretores de
departamento que encontrou quando assumiu a Pasta do Trabalho. É muito estranho, mormente para quem
é defensor da Democracia – e Democracia é a hierarquia da Lei e do Direito – estranhar-se, repito, o fato de
um Governador de Estado exonerar um Prefeito da Capital. Era esta a complementação do aparte que
gostaria de dirigir a V. Ex.ª, congratulando-me porque V. Ex.ª conseguiu, com a presença e a solidariedade
do Senador Orlando Zancaner, colher a grande safra do plantio da sua inteligente intriga política.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a contribuição de V. Ex.ª ao meu discurso,
porque vai-me permitir faça uma distinção que parece fundamental. Disse V. Ex.ª, e é o
que
há
de
substancial
no
aparte
com
que
V.
Ex.ª
me
honrou,
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que o Governador tem o direito de demitir. Usou esse direito e ninguém pode perguntar a ele...
O SR. EURICO REZENDE: – Perguntar, não. Não usei a expressão.
O SR. FRANCO MONTORO: – ... exigir que ele apresente as suas razões. Aí faço a distinção.
V. Ex.ª é professor de Direito. Existe o direito-interesse e o direito-função. No direito-interesse, cada
um usa das prerrogativas, de acordo com o seu critério pessoal e o seu interesse pessoal. Mas, no direitofunção, a situação é outra. O titular tem o direito, não no seu interesse, mas para a realização de um fim de
interesse social. E, por isso, feita a distinção, respondo a V. Ex.ª.
O poder do Governador do Estado para nomear ou demitir o Prefeito é um direito-função. Há o
interesse público. O cargo de Prefeito de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo não é o quintal da casa do
Governador; não é uma sua propriedade pessoal. Exatamente por isso ele não pode, nobre Senador,
praticar um ato dessa seriedade, dessa gravidade. Vê V. Ex.ª a gravidade, a seriedade testemunhada, aqui,
por Senadores da minha Bancada e da Bancada de V. Ex.ª. Um fato como este exige explicação. A
população de São Paulo, a vida pública brasileira tem o direito de saber qual a razão pela qual se demite
um homem desse gabarito, interrompendo-se obra de tal monta. Se a explicação não for dada, estaremos
no reino da leviandade, que contraria a seriedade que deve existir na vida pública e que foi prometida a
todos os brasileiros ao se denunciarem os desmandos praticados no passado.
É este o aspecto que nos parece fundamental. E, mais do que isto, a tese que nos parece deva ser
focalizada, no momento, é a importância, para o bem comum, da velha tradição brasileira da eleição de
prefeitos pela população. É o povo o primeiro interessado numa boa administração, e a história de nossa
terra mostra que os prefeitos eleitos foram homens que honraram o mandato recebido.
Em São Paulo, a propósito da obra maior que aqui foi focalizada por quase todos os oradores, o
metrô, foi planejado por Prestes Maia, prefeito eleito pelo povo de São Paulo. A sua execução foi iniciada
por Faria Lima, eleito pelo povo de São Paulo. Foi interrompida por um prefeito nomeado e retomada por
Figueiredo Ferraz, que não consegue completar a sua obra, em virtude de razões que gostaríamos de
conhecer. E, se forem sérias e graves, aplaudiremos ou reconheceremos o acerto do ato do Governo. Mas
a simples afirmação de que é necessário sintonomia e de que esta não existe, não pode justificar um ato
dessa gravidade.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço com prazer o aparte de V. Ex.ª.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permito-me fazer uma breve observação em torno do problema da
demissão do Prefeito de São Paulo, para que fique nos Anais a palavra que entendemos traduzir com a
maior serenidade possível. Assim, pretendo reduzir-me à dimensão exata do problema. São Paulo, o maior
centro urbano do País, num problema de nomeação de prefeito se projeta como tema nacional. É justo que
o Senado se preocupe, portanto, com a questão.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a V. Ex.ª o conhecimento desse fato.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – No problema que V. Ex.ª colocou, V. Ex.ª pretendeu enfocá-lo dentro de
uma tese jurídica, que seria uma tese defendida, segundo a declaração de V. Ex.ª, pelo seu Partido, qual
seja a de que os prefeitos de capital devem ser eleitos e não nomeados. V. Ex.ª há de convir que os
doutrinadores se dividem e não há absolutamente um alheamento da população da capital, na nomeação
dos seus prefeitos. V. Ex.ª que se ufana e toma patéticos gestos de professor, de catedrático, de vez em
quando, como há pouco presenciamos, ao dar uma lição incompleta, ou ao pretender dar uma lição
incompleta...
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O SR. FRANCO MONTORO: – Não foi minha intenção dar lição a ninguém.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ... ao professor Eurico Rezende – ou chegar até lá – V. Ex.ª disse que o
povo não é ouvido na nomeação do prefeito. Engana-se V. Ex.ª: o artigo 15, letra "a", da Constituição,
estabelece que o nome do prefeito é indicado à Assembléia Legislativa. Então nós nos deparamos aqui,
inicialmente, com uma interrogação. Será que V. Ex.ª, simplesmente porque está guindando
pantagruelicamente, sob o ponto de vista eleitoral – para repetir o saboroso advérbio usado pelo eminente
Senador Eurico Rezende – às culminâncias do Senado da República, desconhece que os Deputados
estaduais representam o povo?
O SR. FRANCO MONTORO: – Posso informar a V. Ex.ª...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Representam o povo, Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª fez a pergunta, então, permita-me que responda. Posso
inclusive informar a V. Ex.ª que poderá continuar o seu aparte, depois, mas não quero deixar sem resposta.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª se apressa e se aflige diante de uma pequena verdade.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quero informar a V. Ex.ª inclusive que o nome do novo Prefeito já foi
encaminhado e vai ser aprovado pela Assembléia, para governar São Paulo. Então V. Ex.ª não ouviu o que
eu disse. Eu disse que São Paulo todo tinha o direito de saber e de ouvir a explicação desse fato; e que não
foi ouvido para a demissão; e que, pelo fato de o Prefeito não ter sido eleito pelo povo, não tem o mandato
de quatro anos. Então ele ficou na posição de demissível ad nutum. É o que acontece, e não queira V. Ex.ª
se deter em considerações que são do conhecimento de todos. Agradeço outras lições que V. Ex.ª poderia
me dar, mas essa, penso que não é necessária, porque todos a conhecem.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª há de me permitir. Não supunha afligir tanto V. Ex.ª diante da
colocação de um mero texto da Constituição, a ponto de V. Ex.ª cortar o aparte que demorou tanto a me
conceder.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª continua me aparteando.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Prossigo no meu raciocínio para colocar as coisas nas devidas dimensões.
V. Ex.ª há de ver, então, que a Assembléia, portanto, representativa do povo de São Paulo, escolhe,
examina os nomes para Prefeito, homologa e dá o seu placet, exatamente para que ele exerça, em nome
do povo, por via indireta e democrática, o cargo de Prefeito de São Paulo.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas isso já houve no passado.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – É uma tese defensável e que V. Ex.ª sabe muito bem que as
experiências históricas do nosso País fizeram com que os administradores e as lideranças optassem pela
mesma, a fim de evitar isso que V. Ex.ª quer explorar, isto é, o conflito entre as duas ordens
administrativas; a municipal e a estadual. Isto sim é que acontecia freqüentemente e a Constituição
procurou corrigir, procurou disciplinar, através do sistema da nomeação do Prefeito por via da escolha do
nome submetido à Assembléia Legislativa, conciliando assim a participação do povo com a autoridade do
Governador, na escolha do elemento para dirigir a Prefeitura Municipal, dentro de um sistema de trabalho
globalizado, como exige uma situação como a da Capital de São Paulo. Agora, V. Ex.ª deu uma lição
brilhante naquelas preliminares de Direito, explicando o que é direito-interesse e direito-função. Mas V.
Ex.ª, quando disse que direito função é aquele que daria prerrogativa ao Governador de nomear, de
acordo com a Lei, o Prefeito, V. Ex.ª não completou, porque esse mesmo direito-função impõe a
obrigação de zelar, – de acordo com os interesses da confiança, da sincronização, da harmonia, do bom
entendimento –, pela articulação entre o plano municipal e o estadual. Realmente, o Prefeito pode
ser demitido pelo Governador e isso não é coisa de se estranhar. V. Ex.ª veja a nossa na Cons-
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tituição atual: é a repetição de trechos antigos da liberal Constituição de 1934, e da de 1946.
O SR. FRANCO MONTORO: – Ninguém nega esse direito!
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Diz a Constituição, por exemplo, como prerrogativa do Presidente da
República: "Nomear e exonerar os Ministros de Estado". Então, entre nomear e exonerar os Ministros de
Estado temos, realmente, aí, o direito-função, Professor! Complete a lição, não a deixe pela metade, no
interesse, realmente, de faturar politicamente, com a sua malícia sempre rendilhada, mas por vezes nem
sempre feliz, porém, descoberto pela argúcia do nobre Senador Eurico Rezende. A tese que V. Ex.ª
defende é polêmica, e a opção nossa diante do nosso estado de direito é que o Prefeito pode ser nomeado.
No mais, queremos homenagear o ex-Prefeito Figueiredo Ferraz, pelo trabalho que S. Ex.ª fez, e podemos
assegurar, dentro do espírito da Revolução, das responsabilidades da Revolução para com São Paulo e o
Brasil, que o Prefeito Miguel Colassuonno dará continuidade à obra do metrô, porque essa obra não
pertence a uma pessoa, pertence realmente a São Paulo e ao Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) (fazendo soar a campainha.): – Solicito ao nobre orador
não conceder outros apartes, porque seu tempo já está esgotado há muito.
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço apenas permissão a V. Ex.ª para conceder o último aparte que
me havia sido solicitado há tempo o nobre Senador Danton Jobim, mas, antes, devo responder ao longo
aparte do nobre Senador José Lindoso.
Não tenho a felicidade de merecer da parte do nobre representante do Amazonas respostas
objetivas. S. Ex.ª, toda vez que responde a discursos nossos, se refere a intuitos eleitorais, a pretensões
eleitoreiras, ou adjetivações semelhantes. Gostaria que S. Ex.ª se limitasse a discutir os aspectos jurídicos e
de fato, da matéria apresentada. Esses aspectos pessoais não facilitam o esclarecimento da verdade. S.
Ex.ª disse, pretendendo dar uma lição com o texto da Constituição, que o Prefeito nomeado depende
também da aprovação da Assembléia. É fato sabido, ninguém contesta, a lição não era necessária, mas a
invocação é contra S. Ex.ª porque ela mostra que o Prefeito Figueiredo Ferraz, quando foi nomeado, teve o
apoio explícito, unânime, da Assembléia Legislativa.
De modo que o argumento não é a favor de S. Ex.ª, mas contra S. Ex.ª. Quanto ao outro aspecto de o
Governador ter o direito de demitir os prefeitos, S. Ex.ª foi procurar a Constituição e citou um artigo da
Constituição ligado à matéria e outro que nada tem a ver com a matéria: o direito que tem o Presidente da
República de nomear e demitir ministros que são de sua confiança pessoal. Era desnecessária a citação, e
até de certa forma inadequada, porque o caso não é o mesmo.
Mas, de qualquer maneira também desnecessária a citação, porque ninguém nega o direito, que
tem, dentro de nossas normas constitucionais, o Presidente de realizar esse ato. Não fomos entendidos
aqui. Nossa tese é a de que essas normas têm de ser modificadas, elas não são razoáveis, não atendem
ao interesse público. Quando o Prefeito é escolhido pelo povo ele pode completar a sua obra. E foram
escolhidos grandes prefeitos, ao contrário da afirmação de S. Ex.ª, contra a qual formulo o meu protesto.
O voto – no caso de São Paulo, por exemplo, eu repito, pela necessidade de tornar clara essa resposta –
quando houve eleição pelo povo, o escolhido foi Prestes Maia, iniciador do metrô, um dos maiores
prefeitos da história de São Paulo, prefeito cuja autoridade e competência foi reconhecida, e é
reconhecida pela história política de São Paulo e por todo o Brasil. Outro prefeito foi Faria Lima,
continuador da obra do metrô – iniciou a sua execução. Eleito pelo povo de São Paulo! Quando se deu a
primeira nomeação, elegeu-se um prefeito que interrompeu praticamente a obra do metrô; deixou-a e foi
tratar de outra coisa. Quando foi nomeado Figueiredo Ferraz, ele retomou a obra, reiniciou a construção,
num ritmo extraordinariamente ativo, de causar admiração. É um homem que, de madrugada,
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estava nos porões do metrô, a ver a continuidade da obra. Ia às capitais pleitear financiamentos. Veio até
ao Senado para explicar a importância e a urgência da medida. Ia ao Presidente da República, e a cada
uma das autoridades necessárias, movendo-se muitíssimo, afirmando-se como um exemplo de
administrador.
O SR. BENJAMIN FARAH: – E o Senado foi até lá.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª lembra muito bem. Esse homem não pôde completar o seu
mandato. Por quê? Porque o Prefeito nomeado é demissível ad nutum; não tem um mandato certo. Por
isso, é preciso reformular a norma existente e – ninguém ignora – foi contra ela que nos levantamos.
Portanto, agradeço a colaboração dos Srs. Senadores, porque me permitiu tornar mais claro meu
pensamento. Mas, evidentemente, a ausência total de razões para esse escândalo que hoje está
impressionando a Câmara e o Senado...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – A mim não impressionou, porque não me impressiono com atos
administrativos normais. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Queria, Sr. Senador Franco Montoro, felicitar V. Ex.ª pelo discurso
memorável que está fazendo. Na verdade, todos os problemas de natureza política e administrativa, quer do
Brasil, quer do seu Estado, podem e devem ser trazidos a esta Casa. V. Ex.ª é um dos representantes mais
eminentes do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Por conseguinte, não vejo nenhuma malícia, ou
má-fé, na atitude de V. Ex.ª, que está procurando discutir a demissão abrupta do Prefeito de São Paulo, que
nos estarreceu, porque não ficamos sabendo, até agora, as razões dessa medida. Não discutimos o direito
de o Governador de S. Paulo demitir ad nutum o Prefeito da Capital.
O SR. FRANCO MONTORO: – Apoiado! Todos reconhecem isto.
O SR. DANTON JOBIM: – Está na Constituição. Acho até que perdemos tempo em esclarecer aquilo
que já está esclarecido. Entretanto, penso que o problema não é bem de Direito Político, mas de Ética
Política. O Prefeito de São Paulo – ou de qualquer outro município da Federação onde haja prefeito
nomeado – não pode ser demitido assim, como se fosse um empregado do Governador. Afinal, não houve
carta nenhuma do Governador: apenas um bilhete ao Prefeito, dizendo que desocupasse o beco. Esta, a
verdade. Dizer-se que o Governador de São Paulo agradeceu os serviços prestados pelo Prefeito não é,
absolutamente, certo, porque este é o desfecho formal e lacônico de uma carta a um subordinado que se
quer despedir. O que me surpreendeu foi isso. Além do mais, não há nenhuma explicação séria na carta,
nenhuma explicação à opinião pública dos reais motivos por que o Prefeito Figueiredo Ferraz teve de deixar
o cargo de maneira tão intempestiva. Por mais que eu procurasse no noticiário dos jornais, não a encontrei.
É evidente que não quero alongar meu aparte, mas desejo lembrar a V. Ex.ª que a continuidade
administrativa é fundamental na Administração, sobretudo de uma cidade que é um verdadeiro Estado,
como é a capital de São Paulo. Reporto-me ao tempo em que o antigo Distrito Federal, a cidade do Rio de
Janeiro, tinha Prefeitos nomeados, indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado
Federal. Pois bem, tivemos dois prefeitos que tiveram oportunidade de completar alguma coisa de sério na
Administração. O mais era feito pelo Governo Federal e os Prefeitos duravam uma média de um ano e
meio. Quando o atual Estado da Guanabara adquiriu a sua autonomia, então é que tivemos governos de
quatro anos e foi possível realizar uma obra coerente e prolongada através do tempo, o que permitiu a
solução de diversos problemas locais. Este é o meu ponto de vista. Não discuto o direito do Governador, a
sua competência. Obrigado por V. Ex.ª ter-me concedido este aparte no apagar das luzes do magnífico
discurso de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a V. Ex.ª a sua contribuição, o exemplo da Guanabara, que
mostra exatamente o ponto fundamental da tese que aqui sustentamos.
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É necessário, para a valorização de uma obra, a continuidade do Administrador. Por isso, os fatos,
que são os grandes elementos da demonstração da verdade, nos levam à conclusão de que é
indispensável restabelecer, na vida pública brasileira, a eleição dos Prefeitos das Capitais pelo povo, com
um mandato certo, para que as grandes obras administrativas possam ser realizadas. Ao tratar deste
assunto, com a colaboração dos Srs. Senadores que nos honraram com os seus apartes, o Senado
demonstra ter a sua sensibilidade aberta para com esses problemas que realmente interessam ao
desenvolvimento brasileiro. Esse episódio deve ser tema de meditação para todos nós: o desacerto dos
Governadores e dos Prefeitos nomeados torna-se patente diante do absurdo que é o fato, diante do qual
nós encontramos, nós Senadores da ARENA e do MDB, que assim o reconhecem.
Quero apenas, ao final, sublinhar a conclusão desse fato: isto é conseqüência de duas normas não
democráticas. A Constituição diz: "Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido." Mas,
contraditoriamente, por disposição transitória, os Governadores não estão sendo eleitos pelo povo, porém
nomeados por um poder mais alto e os Prefeitos, igualmente, são indicados pelos Governadores. Tudo vem
de cima para baixo. O apelo do Brasil, a lição dos fatos, a exigência da vida pública é que as escolhas se
façam de baixo para cima. É preciso que o povo escolha os seus Prefeitos, os seus Governadores, porque o
povo é o grande interessado na boa condução dos negócios públicos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBlM: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, irei tratar novamente de um tema
ligado ao Estado que tenho a honra de representar nesta Casa.
Dias atrás, tive ocasião de assistir a um acontecimento memorável, na Guanabara, que me encheu
não apenas de satisfação, mas de justo orgulho, como representante que sou daquele Estado nesta Casa.
O Governador Chagas Freitas inaugurou oficialmente a zona industrial de Jacarepaguá ampliada, onde se
estão implantando indústrias da mais alta tecnologia, a exemplo do que já fizera em Santa Cruz, onde já se
acham a COSIGUA – velho sonho dos cariocas –, que iniciou promissoramente a sua produção de ferro no
fim do ano passado.
Ao lado, instalara-se já a mais importante das nossas fábricas de oxigênio e nitrogênio, a White
Martins, que já se acha em pleno funcionamento, com rendimento multiplicado. Assim o plano de
desenvolvimento do Setor Oeste da Guanabara já não é uma aspiração apenas ou uma promessa. A velha
Zona Rural, já sem condições para se manter como tal e onde se concentra a parte mais pobre da
população carioca, se converte rapidamente em poderoso foco de expansão industrial. Foco de expansão
cuja ação propulsora se vai derramando sobre o Grande Rio, ou seja, os municípios fluminenses que
circundam a exígua área do nosso Estado.
Acompanhei o Governador à longa peregrinação pelas áreas já reservadas e adquiridas, locadas
rigorosamente de acordo com critérios racionais, visando-se a permitir que as atividades das indústrias se
complementem e estas operem em condições ideais de produtividade e economia.
O primeiro complexo a instalar-se na zona, inaugurando o seu primeiro módulo, foi a Merck. Mas já
conta o Estado, segundo revela o Dr. Heitor Schiller, Secretário de Finanças, 25 novos projetos estudados e
aprovados, com financiamento garantido. Como o prazo para beneficiar-se dos incentivos é relativamente
curto e o terreno tende a encarecer cada vez mais, é certa a construção das instalações dos novos
complexos no menor prazo possível.
Uma das singularidades dos projetos executados e a executar é que devem
obedecer a exigências para a preservação da ecologia da região, evitando-se quer
a poluição química, quer a sonora e quer a paisagística. A
Merck, como
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as demais indústrias pioneiras do Distrito de Santa Cruz, já se equiparam dentro desses critérios.
Assim, as indústrias do Oeste da Guanabara – para onde se irão deslocando naturalmente as
indústrias encravadas no centro urbano – não empestarão a atmosfera nem desfigurarão a paisagem que,
sobretudo na região de Jacarepaguá, seria um crime destruir. Cercam as instalações parques desenhados e
construídos por paisagistas. As velhas mangueiras lá permanecem, cercadas de respeito e de carinho,
assim como numerosas árvores de sombra são rigorosamente preservadas. Foi o que vi na Taquara, ou na
área acrescida à Zona Industrial de Jacarepaguá, onde começa a crescer não uma floresta de pedra
encimada por chaminés vomitando fumo envenenado, mas conjuntos de elegantes edifícios abrigando
laboratórios e fábricas não poluentes.
Observava há dias um dos nossos grandes jornais, a propósito da nova área aproveitada em
Jacarepaguá, que o complexo manufatureiro que o Governo Chagas Freitas, através de uma sábia política
econômica, está conseguindo montar ao longo da Estrada dos Bandeirantes, junto à Cidade de Deus, onde
vivem quase 40 mil pessoas, enseja o desenvolvimento mais homogêneo de nossa estrutura econômica.
O que se está fazendo em Jacarepaguá, acentuava o editorial, com a criação do novo núcleo de
desenvolvimento, "traz não só a vantagem de reunir indústrias não-poluentes, com a de instaurar um grupo
de pesquisas, com capacidade para realizar projetos nos múltiplos campos científicos. Trata-se de um
modelo de industrialização, que além de preservar o meio ambiente, contempla a necessidade social de pôr
fim ao desemprego e ao subemprego".
Quanto à Zona referida, da qual a área de que falamos é apenas um acréscimo, foi criada em 1971 –
vejam bem – concomitantemente à política de incentivo do Governo Chagas Freitas. Destinava-se a nova
área à implantação ou instalação de indústrias de alto teor tecnológico e não poluentes.
Aconteceu, porém, que essa Zona foi rapidamente ocupada, excedendo as expectativas mais
otimistas, de modo que se impuseram logo duas ampliações.
Atualmente nessa Zona de 4.625.000 m2 estão localizadas 20 novas indústrias de grande porte,
sendo seis do setor químico-farmacêutico, e as demais eletrônicas, mecânicas, alimentícias e gráficas,
prevendo-se um investimento total de Cr$ 800.000.000,00 e a criação de 8.000 empregos, na primeira fase.
Mas não é só em Santa Cruz e Jacarepaguá que a política de expansão industrial do Governo carioca foi
bem acolhida pelo empresariado superando as expectativas quanto ao interesse por novos investimentos.
Os dois novos distritos industriais da Guanabara, Palmares e Paciência, já estão com seus lotes
integralmente vendidos para novas indústrias. Suas áreas compreendem 2 milhões de metros quadrados.
Pode-se imaginar o que representa, também, o investimento ali feito pelo Governo do Estado na
subestrutura dessas zonas.
A que se deve, porém, esse surpreendente surto de vitalidade, que liquidou de vez o fantasma do
esvaziamento?
Ao sucesso incontestável da nova política do Governo do Estado que iniciou, em março de 1971, um
programa de dinamização da economia da Guanabara e de adequação do sistema de arrecadação, visando
a dar aos contribuintes um tratamento condizente com a realidade brasileira.
Essas diretrizes se pautaram na adoção de uma política de incentivos fiscais e na implantação do
Calendário Anual de Tributos Estaduais (CATE), notadamente no que tange ao ICM, por ser este o imposto
que melhor se afina à utilização de tributos como veículo de expansão econômica.
Tal procedimento ocasionou, de imediato, perda na arrecadação do ICM, através de uma diminuição
em sua receita no decorrer do segundo semestre de 1971 e do primeiro semestre de 1972. Apenas nesse
período, ensejo, evidentemente, toda uma grita, uma verdadeira celeuma da parte dos adversários dos
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Governos do Estado. Mas a resposta veio logo, á repercussão foi quase instantânea.
É importante ressaltar que o ICM representa, aproximadamente, 75% da receita tributária estadual.
Contudo, o citado CATE (Calendário Estadual de Tributos Estaduais), dilatando os prazos de
recolhimento do imposto, colocou a Guanabara na posição do Estado que permite os maiores prazos de
recolhimento no Brasil inteiro, o que, sem dúvida, passou a constituir-se em eficiente atrativo à instalação de
novas empresas em seu território.
Em última análise, por um lado onerou-se a Guanabara em conseqüência de uma redução no
processo de crescimento da receita durante os aludidos períodos, representando um investimento na
iniciativa privada da ordem de Cr$ 252.000.000,00, mas, por outro lado, os índices do primeiro semestre de
1973 já evidenciavam substancial acréscimo na arrecadação, tendente, mesmo, a aumentar ao longo do
semestre seguinte, tendência que se vem mantendo, até hoje, em progressão.
Podemos afirmar, pois, Sr. Presidente, que, não houvesse o Governo estadual assumido essa
ousada posição em apoio ao empresariado carioca, a receita do ICM se teria conservado sempre em níveis
comparáveis aos dos primeiros Estados da Federação, mas não teria exibido as promissoras perspectivas
que ora se delineiam como conseqüência evidente dos benefícios instituídos ao iniciar-se a atual
administração do Sr. Chagas Freitas.
Em resumo: ao sacrifício da arrecadação no período de julho de 1971 a junho de 1972 corresponde
um retorno crescente, já iniciado, do tributo mais ponderável do Estado – o ICM, o que, indubitavelmente,
beneficia a arrecadação com juros, justificando plenamente os investimentos anteriores, e fazendo com que
a Guanabara conte, presentemente, com níveis de crescimento superiores aos dos demais Estados
brasileiros.
O lema "ICM – Instrumento de Expansão Econômica" encontra integralmente seu significado nos
números demonstrados, resultado de uma política corajosamente agressiva do atual Governo.
Na Zona Industrial, ora ampliada, destacam-se, pelo vulto de investimentos em projetos aprovados e
em vias de implantação a curto prazo, seis grandes firmas do setor farmacêutico. Nesse setor, é pioneira a
Merck, que passará a ter no Brasil, de agora em diante e na Guanabara, com as novas instalações –
moderníssimas, sofisticadas – que ali está começando a implantar, e parte já está realizada, o seu segundo
conjunto em importância fora da Alemanha. Logo teremos naquela Zona os Grupos Roche, Schering,
Stafford Miller, SARSA e Knol. No ramo químico propriamente dito, teremos a Vìdroplast.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Não queria interromper o seu oportuno e brilhante discurso, até porque
V. Ex.ª está falando em nome do nosso Partido, portanto com o apoio integral de seus companheiros. Mas
quero extravasar, aqui, meu entusiasmo por mais essa iniciativa do nosso caro e dinâmico Governador da
Guanabara, o eminente homem público, Dr. Chagas Freitas. Temos absoluta confiança na administração de
S. Ex.ª. O povo, de um modo geral, não sabe das nobres e grandes intenções de um administrador, quando
este inicia seu governo. Então, dá um crédito de confiança. No entanto, há sempre aqueles que querem
fazer a crítica antes de qualquer trabalho, de qualquer realização. Nós, que conhecemos, de longa data, o
Governador da Guanabara, sempre depositamos nossa mais absoluta confiança na sua administração. E
ela, dia-a-dia, vem-se afirmando. S. Ex.ª está realizando obra digna de menção honrosa. O nobre Colega
cita agora uma nova iniciativa: a Zona Industrial de Jacarepaguá. Ainda há poucos dias pronunciei discurso
focalizando esse evento. Todavia, no discurso de V. Ex.ª há referência a grandes e conceituados
laboratórios estrangeiros, que estão levando para lá as suas organizações. E fiquei ainda mais animado
quando V. Ex.ª afirmou que esse empreendimento está sendo concretizado através de precauções
necessárias para evitar a poluição. Como médico, recebo a notícia cheio de entusiasmo e com
aplausos, porque, infelizmente, este é um dos terríveis problemas que afligem a humanidade. Se os ho-
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mens, por meio de suas organizações, não tomarem as precauções necessárias – e estas devem vir
imediatamente, não há mais tempo a perder –, estamos sujeitos a conseqüências imprevisíveis, no que
tange à vida dos reinos vegetal e animal. É problema que desafia a humanidade, a técnica, a ciência, a boa
vontade, o dinheiro, o esforço, a inteligência, enfim, tudo que o homem tem e possa ter para debelar esse
grande mal. Não é fácil. A tarefa é difícil. O Governador da Guanabara está tomando as indispensáveis
precauções na instalação dessas grandes indústrias. É governo que sabe realizar, sabe o que quer,
propiciando obras que resistirão ao tempo. Por este motivo, congratulo-me com V. Ex.ª pelo seu oportuno
discurso.
O SR. DANTON JOBIM: – Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª. Devo acrescentar que, como V.
Ex.ª sabe, está perfeitamente informado, tão informado quanto eu sobre tudo que se passa na Guanabara,
que uma das condições básicas para a implantação de projetos na Zona Industrial da Guanabara é
exatamente que todas essas precauções sejam tomadas logo no início da construção das fábricas. De
modo que essas fábricas são as mais modernas do mundo, construídas já de acordo com técnicas
especiais, para evitar a poluição, seja a poluição química, a poluição sonora ou a acústica, ou a poluição da
paisagem, que para nós muito importante, uma vez que a Guanabara é evidentemente, uma região turística
por excelência e dispõe de regiões admiráveis para a exploração dessas indústrias. Não podemos permitir
que se destruam as atrações decorrentes da sua ecologia. Já falei, no seguimento, de produtos
farmacêuticos.
Agora, quanto ao setor eletrônico, exatamente nessa área que já foi acrescentada à zona de
Jacarepaguá, iniciam suas instalações a Telettra, a Hughes, a Phonogram. No mecânico, a Werner e a
Schindler. No da construção civil, a Ecisa. No gráfico, o conjunto LTB, que é um dos maiores do Brasil,
como os Srs. Senadores sabem. No têxtil, o grupo Adina. No alimentício, Josef Manner e Alnasa.
Desse modo, a política de expansão planejada da economia da Guanabara, considerados seus
resultados evidentes e palpáveis, demonstra que o Governo do Sr. Chagas Freitas se entregou a um
esforço dinâmico fundado num planejamento objetivo e inteligente. O que ontem era sonho para os cariocas
começa a realizar-se aos olhos dos mais incrédulos.
A Guanabara, com recursos próprios, sob o comando de um governo lúcido e austero, competente,
saído, diga-se mais uma vez, do MDB, caminha a passos de gigante para metas ambiciosas. Caminha com
os pés no chão, cuidando, entretanto, não apenas de problemas urbanos ou edilícios, mas também de sua
afirmação e consolidação como unidade federativa autônoma.
O desenvolvimento espetacular do Estado que represento é uma valiosíssima contribuição ao
desenvolvimento global do Brasil e deve ser recebido com simpatia pelos Estados irmãos da Federação
Brasileira.
A nossa Guanabara, Sr. Presidente, muito dá e pouco pede à Federação. Grande exportadora de
incentivos, pouco recebe de volta. Grande fonte da arrecadação da União, executa obras vultosas que
deveriam ser de atribuição federal.
Esse, entretanto, é o seu destino. Assim o compreende a administração Chagas Freitas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dispomos de um exíguo território, mas a verdade é que sem a
Guanabara o Brasil seria bem menor e mais pobre.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet.
O SR. CLODOMIR MILET: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, quantos tiveram oportunidade de ouvir
ontem o Sr. Ministro Pratini de Moraes, na Comissão Mista incumbida de dar parecer sobre o Projeto de Lei
do Executivo que cria a SIDERBRÁS, Empresa Siderúrgica Brasileira S/A, não podem ocultar o
entusiasmo pela obra gigantesca que se está realizando em nosso País no campo da
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siderurgia. E, nós, maranhenses, devemos confessar-nos mais entusiasmados ainda pela definição da
política siderúrgica do Governo na escolha da localização, em São Luís, da usina que irá beneficiar os
fabulosos minérios da Serra dos Carajás.
Com efeito, Sr. Presidente, a exposição do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio foi ampla,
minuciosa e, de todos os pontos de vista, completa. Abrangeu todos os aspectos do problema e, para
chegar à justificação da iniciativa governamental com o projeto de criação da SIDERBRÁS, fez um exame
circunstanciado da situação do Brasil no campo da siderurgia; e passou em revista as realizações no setor,
demorando-se em considerações sobre a política de importação e exportação do aço, ressaltando a nossa
capacidade de competir, em futuro bem próximo, no mercado internacional; quando a nossa produção
atingir à respeitável soma de trinta e dois milhões de toneladas, estará em condições de suprir todas as
necessidades do País e ceder apreciáveis quotas para abastecer outros mercados do mundo em que o
consumo do aço dia-a-dia mais se amplia.
O Sr. Ministro Pratini de Moraes mostrou, com abundância de argumentos, que a orientação do
Governo, na implantação dos dois novos pólos siderúrgicos – de Tubarão, no Espírito Santo, e Itaqui, no
Maranhão – se deveu exclusivamente a razões de ordem técnica. Essa localização teria de ser à beira-mar,
para permitir, sem maiores dificuldades, e em condições vantajosas e competitivas, a exportação do minério
beneficiado, dos aços semi-acabados da primeira etapa, e, posteriormente, dos produtos nobres.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. CLODOMIR MILET: – Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, nobre Senador Clodomir Milet, ao fazer um relato, ao Senado da
República, da conferência – aliás mais do que uma conferência, um debate – que o Ministro Pratini de
Moraes nos proporcionou na Comissão Mista que trata da criação da SIDERBRÁS, está realmente
praticando um ato de significação dupla: V. Ex.ª fala como maranhense, para se regozijar com os seus
conterrâneos pelas instalações siderúrgicas que o Governo decidiu colocar no Maranhão, em função do
minério da Serra dos Carajás e V. Ex.ª faz justiça, ao dar o plano geral da siderurgia, mostrando o realismo,
o bom-senso, a grandeza com que o Governo da Revolução está promovendo o processo de
desenvolvimento, para garantir a nossa soberania. Parabenizo V. Ex.ª. Creio que V. Ex.ª interpreta todo o
sentir do Senado, não só o sentir do Maranhão. O Ministro Pratini de Moraes nos ofereceu – como de outras
vezes já fizera na Câmara – uma lição de democracia e uma lição de seguro conhecimento do problema da
sua Pasta e do interesse de ajudar a construir, com ferro e aço – o bom ferro e o bom aço do Brasil – a
nossa grandeza.
O SR. CLODOMIR MILET: – Muito grato ao aparte de V. Ex.ª. Quero destacar, Sr. Senador, um
ponto de grande importância na conferência de ontem do Sr. Ministro Pratini de Moraes: é que S. Ex.ª
estava senhor absoluto da matéria, senhor de todos os assuntos do seu Ministério. As indagações que lhe
fizeram não se cingiram ao problema do aço, ao problema do ferro; foram mais adiante: perguntaram a S.
Ex.ª sobre o problema dos não-ferrosos; houve quem perguntasse sobre o problema do papel, da celulose,
sobre a poluição, enfim, tudo que diz respeito à economia do País no setor comercial e industrial. S. Ex.ª se
saiu muito bem, explicitando as respostas, de modo que todos saíram dali convencidos de que o projeto do
Governo atende realmente às necessidades da época em que estamos vivendo.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. CLODOMIR MILET: – Com muito prazer.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª disse muito bem e também o nobre Senador José Lindoso,
quando fala do júbilo de V. Ex.ª, que se atém à sua condição de maranhense. Entretanto, eu, ontem,
saí daquela reunião com orgulho de brasileiro. O nível, a estatura do Ministro Pratini de Moraes
impressionou-me mais do que nunca, não que eu não o conhecesse, como seu conterrâneo – tive
oportunidades outras de medi-lo, de encontrar-lhe as suas dimensões, como capaci-
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dade de Ministro que é naquela Pasta e mesmo em outra qualquer Pasta – mas, ontem, S. Ex.ª
impressionou sobremodo, precisamente, como está dizendo V. Ex.ª, porque manifestou tal segurança nos
seus conhecimentos, na sua capacidade didática de exposição, que eu não quis deixar, neste momento, de
participar também desse discurso, para ter oportunidade de fazer esta exaltação de um homem que,
integrando um Ministério de grandes valores, nele se salienta da maneira que ontem testemunhamos.
O SR. CLODOMIR MILET: – V. Ex.ª diz muito bem e muito bem o disse também o Senador José
Lindoso, porque, na verdade, assistimos a uma aula sobre a matéria que S. Ex.ª estava versando. Depois
de terminar a exposição, quando respondia às perguntas e às indagações que lhe eram feitas pelo Relator,
que foram amplas e minuciosas, ele também foi minuciosíssimo nas respostas. Deixou tudo claro, de modo
que a Comissão de que faço parte, a Comissão que vai examinar o projeto da SIDERBRÁS, está
perfeitamente capacitada para examinar o projeto e as emendas que lhe foram oferecidas e para votar o
parecer do Relator na Sessão de amanhã e trazer os resultados à apreciação do Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Se V. Ex.ª me permite, eu diria assim: respondeu com tranqüilidade e
segurança não só ao Relator; respondeu às inquirições da Oposição que, com grandeza, mas na sua
função crítica e fiscalizadora, também formulou indagações dentro dos interesses e fiscalização. E o
ministro em todos os momentos, esteve à altura das suas responsabilidades, dando à ARENA, como seu
Partido, um testemunho da sua capacidade e, ao Governo, uma demonstração da eficiência em torno
desses problemas.
O SR. CLODOMIR MILET: – Quero ratificar a palavra de V. Ex.ª num ponto: à ARENA só, não; ao
MDB, também, que estava presente e recebeu as respostas que lhe satisfizeram plenamente, segundo fui
informado pelos próprios Membros do Partido.
O SR. ARNON DE MELLO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. CLODOMIR MILET: – Ouço o aparte de V. Ex.ª.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador Clodomir Milet, estava eu no meu gabinete quando ouvi
que V. Ex.ª começava a falar e apressei-me a chegar aqui e pedir-lhe um aparte. Estimaria destacar três
pontos do seu discurso: o primeiro diz respeito à competência de quem tem a responsabilidade do Poder
Público. Quando, há cinco anos, estive no Japão, procurei saber por que, sendo um país pobre, alcançou
ele tão alto nível de desenvolvimento, competindo no mercado internacional com a Alemanha Ocidental e os
próprios Estados Unidos.
Lá encontrei uma Lei, cujo artigo 3º dispõe: "Não podem ser nomeados: os incompetentes, os semiincompetentes, os falidos não reabilitados e os condenados à pena superior à do confinamento." Está aí
uma das razões da vitória do Japão, onde há o culto da competência. O jovem Ministro da Indústria e do
Comércio é realmente um dos homens mais competentes deste País, na área de suas atribuições. O
segundo ponto que desejo destacar no seu discurso, nobre Senador, é que a siderúrgica de Itaqui constitui
um elemento positivo na luta contra as desigualdades regionais. Não é possível fazer desenvolvimento com
as desigualdades regionais agravadas, e o Governo Revolucionário, decidindo construir a siderúrgica de
Itaqui, pratica ato de alta sabedoria com a preocupação do futuro. O terceiro ponto que desejo assinalar a
propósito de seu discurso, que V. Ex.ª me deu a honra de conhecer antes de pronunciar, é que ele bem diz
das suas preocupações de homem de Estado. Nele sobressai, com a competência do Ministro que V. Ex.ª
exalta, a competência de V. Ex.ª mesmo, debatendo problemas de importância, como maranhense e
também como brasileiro. Eu repetiria aqui as palavras do nobre Senador Guido Mondin: alegro-me como
nordestino e sobretudo, como brasileiro que tenhamos à frente do Ministério da Indústria e do Comércio um
homem da categoria intelectual e da capacidade do Ministro Marcus Vinicius Pratini de Moraes e que o
Governo Revolucionário cuide realmente de combater as disparidades regionais, atentatórias não somente
ao nosso desenvolvimento, mas à própria unidade nacional.
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O SR. CLODOMIR MILET: – Sou muito grato às expressões generosas de V. Ex.ª a meu respeito.
Devo dizer que, membro da Comissão que estava examinando o projeto, eu estava atento às explicações
do Sr. Ministro; e tanto me convenci do acerto da proposição, do acerto das considerações que S. Ex.ª fazia
que, na ocasião que o interpelei, desse que estava já satisfeitíssimo, como Membro da Comissão e muito
mais satisfeito ainda como maranhense, por ver concretizado, naquele instante, a idéia que afagamos há
muito tempo, de ver o transporte do Tocantins até o porto do Itaqui, já agora com a instalação da própria
usina siderúrgica na nossa capital. Fico muito grato às palavras de V. Ex.ª.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. CLODOMIR MILET: – Com muito prazer.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Senador Clodomir Milet, estou ouvindo com toda atenção o discurso
que V. Ex.ª está proferindo, nesta tarde, dando notícia ao Plenário e, por via dele, à Nação, da exposição
modelar que S. Ex.ª o Sr. Ministro Marcus Vinícius Pratini de Moraes produziu perante a Comissão Mista
encarregada de examinar, estudar e dar parecer sobre o projeto que cria a SIDERBRÁS S.A. Realmente,
aquela exposição é merecedora do registro autorizado como o que V. Ex.ª está, neste momento, fazendo.
V. Ex.ª naturalmente, representante eminente do Estado do Maranhão, dá ênfase ao Programa que, no bojo
da SIDERBRÁS, vai beneficiar o Estado maranhense e a Região Norte do País. Quero fazer deste aparte,
de louvor à iniciativa de V. Ex.ª e de solidariedade aos aplausos que V. Ex.ª consigna ao Ex.mo Sr. Ministro
da Indústria e do Comércio, o veículo válido e capaz para enfatizar a importância de a SIDERBRÁS voltar
as vistas não só para o minério da Serra dos Carajás, para aproveitamento da potencialidade da Região
Norte do nosso País, com a utilização do Porto de Itaqui, mas também para aproveitamento racional do
carvão brasileiro. Esta é a grande oportunidade de uma empresa das dimensões e das finalidades da
SIDERBRÁS dar conseqüência às preocupações do nosso País, com aproveitamento econômico dessa
riqueza que é o carvão brasileiro: o carvão do Rio Grande do Sul, já aproveitado, através do processo de
redução direta, na produção da "Aços Finos Piratini" e o carvão catarinense, único coqueificável em
exploração no nosso País, que precisa ter um lugar de destaque no programa delineado na SIDERBRÁS e,
amanhã ou depois, o carvão do Piauí, Maranhão e de outras regiões brasileiras que hão de se valer do
esforço que a SIDERBRÁS há de fazer para criar uma tecnologia brasileira, para o aproveitamento do
carvão brasileiro. Meus cumprimentos a V. Ex.ª pelo discurso que está pronunciando.
O SR. CLODOMIR MILET: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª.
Farei referência, no transcorrer deste discurso, a um fato a respeito do qual também interpelei o Sr.
Ministro: sobre a conveniência ou a possibilidade do aproveitamento, inclusive, do coque de babaçu na
usina que se vai implantar no Maranhão.
Falarei sobre isso um pouco adiante e agradeço as expressões do aparte de V. Ex.ª que traduzem,
como todos os outros já o fizeram, o apreço e o alto merecimento do nosso ilustre Ministro da Indústria e do
Comércio.
Continuamos, Sr. Presidente:
Os portos de Tubarão e Itaqui satisfaziam, como nenhum outro e mais que todos, a essas condições
essenciais.
No que diz respeito ao porto de Itaqui, no Maranhão, já é sabido que pode receber, descarregando e
carregando nas melhores condições de tempo e de custos, em qualquer maré, navios da maior tonelagem e
só isso já seria da maior significação para a exportação dos minérios e seus derivados.
Mas, ainda vale destacar outro ponto importante em favor de Itaqui como porto de exportação: é o
porto brasileiro mais próximo dos grandes mercados consumidores do mundo.
E o transporte dos minérios de Carajás até à Usina Siderúrgica e ao porto de embarque?
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Que outra solução se poderia antepor à ferrovia de cerca de 900 quilômetros, há tanto tempo
sonhada pelos maranhenses, projetada e discutida desde os tempos do Império, principalmente se
considerarmos que essa distância se poderá reduzir a pouco mais de 600 quilômetros, se forem
aproveitados, a partir de Caxias, Codó ou Coroatá, os trilhos da São Luís–Teresina?
Aqui mesmo, nesta Casa, tratei do assunto, mostrando que a Tocantins, a Central do Maranhão,
ligando o vale do Tocantins à Capital do Estado era a aspiração maior do povo da minha terra e fora já
destacada em plataformas governamentais e nos planos do Executivo federal, mais de uma vez.
Já Benedito Leite, ao apresentar no Senado, em 1903, o projeto autorizando a construção da Estrada
de Ferro de São Luís a Caxias, lembrava, em discurso que pronunciou, que "a concessão da Estrada de
Ferro de Caxias a Araguaia, feita em 1890 pelo Governo Federal, e a concessão feita pelo Estado, em
1897, de uma estrada que, partindo da Capital, fosse às margens do Tocantins, teriam prestado reais
serviços ao Estado se tivessem sido essas obras levadas a sério".
Ao se referir às precárias condições de transporte em todo o sertão maranhense, e depois de
acentuar que de Caxias a Imperatriz, à margem do Tocantins, a distância era apenas de 564 quilômetros,
assim desabafava, no começo do século, o grande e inolvidável político maranhense que honrou a sua
representação no Parlamento Nacional e exerceu, com dignidade e proficiência, as altas funções de
Governador do Estado: "toda essa região está, até certo ponto, abandonada e empobrecida por falta de
transporte, tendo, entretanto, condições para enorme riqueza em gado e, segundo se afirma, em minerais
também!"
E são agora, justamente, os minerais que vão permitir a construção dessa grande e importantíssima
ferrovia que irá do Araguaia, Tocantins até o porto de Itaqui, outro grandioso empreendimento cuja
construção só nos últimos anos, depois da Revolução, passou a ser considerada pelos maranhenses como,
realmente, obra em que se podia acreditar, pelos trabalhos que ali se realizam e pelo interesse da
Administração Federal na sua execução.
O meu Estado, que, segundo relatam seus historiadores, teve de concorrer, no fim do século
passado, com cinqüenta por cento das despesas para construção das linhas telegráficas no seu território,
serviço exclusivamente federal, chegando a ser credor do Governo da União, da apreciável soma, para a
época, de 250 contos de réis, vê agora que os seus apelos para o exame e o estudo das suas
possibilidades encontraram eco nas altas esferas governamentais e se sente reconfortado pela constatação
que se faz de que, pesando os elementos de ordem técnica, para o desenvolvimento da política de
exportação dos minérios de ferro das grandes jazidas do Norte, o Governo localiza na sua capital, nas
proximidades do seu porto, a grande usina siderúrgica que, em 1980, estará produzindo nada menos de 12
milhões de toneladas.
Já dizia a Associação Comercial do Maranhão, em telegrama histórico ao Senador Benedito Leite, em
1903: "Toda via de transporte que não traz, de modo direto e fácil, ao porto exportador as mercadorias que
por ela transitam, é de nenhum valor econômico."
Essa facilidade de transporte através da ferrovia até o porto de exportação e o próprio porto das
vantajosas condições de Itaqui é que fizeram pender para o Maranhão a decisão governamental com
referência à instalação da usina siderúrgica na Capital do meu Estado. Ao celebrarmos, no Maranhão, o
sesquicentenário da nossa adesão à Independência sentimos que estamos festejando também a entrada
nos caminhos da independência econômica.
Já o disse, com muita propriedade, o Ministro Pratini de Moraes na sua brilhante exposição: "O
projeto de Itaqui, onde serão investidos 2,5 a 3 bilhões de dólares, até 1980, irá modificar o panorama
econômico do Maranhão e de todo o Nordeste, pelo seu efeito multiplicador, oferecendo 15 mil novos
empregos diretos".
O porto construído, a estrada de ferro transportando, a Usina Siderúrgica instalada, o Maranhão
estará caminhando para os seus gloriosos destinos.
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Indagamos do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio se nos estudos preliminares para a
implantação da Siderurgia em terras maranhenses, não se iria cuidar de examinar as possibilidades de
aproveitamento do babaçu para o fornecimento do coque para a Usina Siderúrgica, e recebemos do Sr.
Pratini de Moraes mais uma agradável notícia: evidentemente os técnicos que vão elaborar o pré-projeto de
Itaqui terão de verificar se o babaçu, a grande riqueza vegetal do Estado, se poderá produzir, em condições
satisfatórias, o carvão, o coque, para emprego industrial.
Já transmiti ao Governador Pedro Neiva de Santana a alvissareira notícia que, sei, irá fazer vibrar os
meios empresariais do Estado.
Sr. Presidente, os Srs. Senadores devem procurar tomar conhecimento, em todos os termos, da
brilhante exposição do Sr. Ministro Pratini de Moraes.
O grande impulso que o Governo do eminente Presidente Médici está dando as atividades no setor
da siderurgia, bem como o que se está planejando executar no campo dos minérios não-ferrosos, é
qualquer coisa de monumental e disso nos dá uma amostra da melhor qualidade o ilustre Ministro da
Indústria e do Comércio na exposição que fez, ontem, no Auditório do Senado.
Da nossa parte, como representante do Maranhão, folgo em deixar consignado nos Anais do Senado
da República todo o nosso regozijo, toda a nossa satisfação por vermos, em vias de se concretizar, a
grande obra de redenção do nosso Estado, a implantação do projeto de Itaqui, realização do Governo do
eminente Presidente Médici que já hoje é cidadão maranhense, título que lhe foi merecidamente outorgado
pela Assembléia Legislativa do Estado, quando de sua visita, a 28 de julho passado, para participar conosco
das festas do Sesquicentenário da Independência do Maranhão. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco, por
cessão do nobre Senador Wilson Gonçalves.
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, faleceu no dia 16 próximo passado,
no Estado de Sergipe, o meu saudoso e cordial amigo Luciano Monteiro Sobral, comerciante, esportista,
estudioso dos problemas tributários e econômicos do Estado, tendo publicado na imprensa local trabalhos
abordando a sistemática do ICM, tributo que estudou, discutiu e fez crítica sobre determinados aspectos.
Defendeu teses próprias a respeito do assunto, inclusive em seminários a que compareceu.
Foi Diretor, Vice-Presidente da Associação Comercial de Aracaju, membro fundador e Diretor do
Clube de Diretores Lojistas de Aracaju, sócio fundador e Diretor do Rotary Clube de Aracaju-Norte, tendo
neste Clube de serviço participado de campanhas diversas, visando o bem-estar da comunidade
aracajuana, e prestado idênticos serviços como membro da Loja Maçônica Contiguiba.
Como Membro do Conselho de Contribuintes do Estado, função que vinha exercendo ultimamente,
teve oportunidade de se aprofundar nos estudos dos problemas tributários, destacando-se pelos seus
relatórios precisos, dando o tratamento devido aos problemas que lhe foram submetidos à apreciação.
Representava no Conselho de Contribuintes do Estado as classes produtoras.
Em que pese nunca ter exercido cargo político, ou se candidatado a postos eletivos, contudo foi
nosso candidato apoiado, inclusive, pelo Senador Leandro Maciel ao cargo de Vice-Governador no
mandato-tampão de 1970.
O SR. LEANDRO MACIEL: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Pois não, nobre Senador Leandro Maciel.
O SR. LEANDRO MACIEL: – Associo-me às justas homenagens que V. Ex.ª presta, neste momento, a
Luciano Monteiro Sobral, falecido há poucos dias em Aracaju. Ele, realmente, era um estudioso, um homem
capaz, de invulgar capacidade de trabalho, com variada cultura. O episódio a que V. Ex.ª se refere é
rigorosamente exato. Quando deixou o Governo do Estado o titular efetivo, renunciando para candidatar-se ao
Senado Federal, foi o nome de Luciano Monteiro Sobral lembrado por V. Ex.ª para o governo-tampão e, de logo,
teve o meu apoio irrestrito. É Luciano filho de José de Faro Sobral, homem dos melhores que tenho conhe-

– 180 –
cido na minha longa vida pública. A ele, nesta hora da sua grande dor, eu quero apresentar aqui a minha
inteira solidariedade.
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Leandro Maciel, que
bem conhece a tradição política desta família que perde agora um dos seus ilustres membros.
Luciano Monteiro Sobral teve, porém, discreta mas destacada atuação política, especialmente no
Município de Laranjeiras, onde seu pai, José de Faro Sobral, exerceu, com eficiência, o cargo de Prefeito
Municipal, cargo hoje exercido pelo seu irmão, José Monteiro Sobral, eleito pela ARENA.
Seu pai, ex-Prefeito de Laranjeiras, minha terra berço, amigo que era do falecido chefe político
laranjeirense Pedro Diniz Gonçalves Filho e de seus irmãos mais velhos (já falecidos) José e Walter Franco,
este ex-Senador da República. Mas a família sempre ligada pelos laços políticos, antigamente na ex-UDN,
hoje ARENA, elegemos o irmão de Luciano, Prefeito de nossa Laranjeiras, em 15 de novembro último.
À viúva, filhos, aos seus pais, seus irmãos e cunhados, levo o nosso pesar e o do nosso Estado.
Enfim, um homem ainda moço, que, pelo que fez pelo desenvolvimento do Estado, e pela vida de
trabalho honesto, foi útil aos amigos, à família, à comunidade, ao Estado e ao seu País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, acontecimento algum poderia ser
mais feliz, para marcar o 9º aniversário da criação do Banco Nacional da Habitação, do que a inauguração
realizada ontem na Guanabara – presente o Ministro do Interior, General Costa Cavalcanti – do busto do
saudoso ex-Presidente Castello Branco.
A reforma habitacional foi uma das incontáveis realizações do primeiro Governo da Revolução, que
teve caráter eminentemente reformista, quer sob o ponto de vista administrativo, como político, cultural e
militar.
Em pouco tempo, o Presidente Castello Branco, com sua autoridade, força de decisão, sensibilidade
política e visão de estadista, a que se somava o detalhado conhecimento que tinha dos problemas
brasileiros, pôde empreender as mais profundas e decisivas reformas em nosso País, ponto de partida para
o vertiginoso desenvolvimento que ora nos caracteriza e que tanta repercussão encontra no mundo inteiro.
No discurso que proferiu ao inaugurar o busto do ex-Presidente Castello Branco na sede da BNH, o
ilustre Ministro Costa Cavalcanti demonstrou, com precisão e riqueza de dados, a marcante importância da
criação daquele estabelecimento, pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964 – no primeiro ano de governo
do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco:
"A construção de nada menos de um milhão de unidades residenciais, a implantação de obras de
saneamento básico para cerca de 3.400 núcleos urbanos o financiamento de projetos de controle da
poluição das águas em mais de 50 cidades, a instalação de redes de esgotos sanitários em mais de 150
municípios, bem como a concessão de financiamento à indústria da construção civil, no valor global de um
bilhão e 400 milhões de cruzeiros, são alguns dos resultados que o BNH apresenta hoje, ao comemorar os
nove anos de sua criação,"
Este um dos trechos do discurso do Ministro Costa Cavalcanti, denso de dados e informações a cerca
do imenso trabalho realizado pela Revolução através do BNH, visando dar casa própria aos brasileiros, bem
como para melhor higiene e humanização de nossos centros urbanos.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, nobre Senador.
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O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, nobre Senador Lourival Baptista, assinala as comemorações, na
Guanabara, do 9º aniversário de fundação do Banco Nacional da Habitação, ora presidido por um
economista de escol e brasileiro de que todos podemos nos orgulhar, que é Rubens Costa. Gostaria de
dizer a V. Ex.ª que as comemorações desse empreendimento ganharam uma dimensão cívica no
reconhecimento dos altos serviços do BNH e de sentimentalidade, quando se inaugurou em ato onde se fez
ouvir a palavra autorizada do Ministro Costa Cavalcanti, no pórtico da sede do Banco Nacional da
Habitação, o busto do Presidente Castello Branco. Realmente, se nós nos inspirássemos na história de
Roma antiga, iríamos verificar que nesse instante, válida era aquela inspiração de que os mortos, os
grandes mortos da Pátria se constituem em numes tutelares a iluminar-lhes o caminho, a inspirar-lhes a
trajetória para a eternidade da História. Assim foi Castello Branco: tanto mais se distancia na perspectiva do
tempo, tanto se eterniza e se engrandece pelas obras que fez, implantando uma revolução para modificar a
face deste País, modernizando-o, elevando os níveis de vida do povo, criando novas dimensões para a
História. E uma das grandes preocupações do Presidente, que hoje é nume tutelar da Pátria, foi o problema
da habitação, o problema do teto ao trabalhador. Todos sabemos como era o quadro há nove anos
passados e, todos nós verificamos o quadro de hoje. Problemas surgem. Surge por vezes e a título de
exemplo, o inconformismo com os índices do BNH; o problema dos seus índices e a incapacidade de
resgate das quotas para pagamento das casas. Mas presente está a solução do problema da habitação
para o trabalhador; presente está, na oportunidade, na grandeza, na significação de justiça social, a obra do
Presidente Castello Branco. Então, com este nosso aparte ao seu discurso na ocasião em que V. Ex.ª
registra o 9º aniversário do Banco Nacional da Habitação, peço que fale, em nome da Liderança do
Governo, porque esta é uma obra do Governo da Revolução, animada pelo espírito do estadista Castello
Branco e eternizada pela responsabilidade revolucionária, através dos seus sucessivos Governos que a
continuaram com devotamente singular.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Muito obrigado, nobre Senador José Lindoso, pelo seu aparte –
valioso, elucidativo, inteligente, e que veio honrar este meu pronunciamento.
No exercício do Governo de Sergipe, Sr. Presidente, encontrei sempre total apoio do BNH, graças à
qual me foi possível numerosas realizações que hoje beneficiam o povo sergipano. Já em fins de 1967,
inaugurava o primeiro conjunto residencial do Estado, ao qual dei, em abril daquele ano, o nome do sempre
saudoso ex-Presidente Castello Branco, com oitocentas unidades, numa homenagem a que me forçava a
amizade, a gratidão e, acima de tudo, a plena consciência do muito que o Brasil ficara devendo ao primeiro
Presidente da Revolução, cuja obra crescerá sempre vulto e importância com o passar dos anos, a história
o consagrando como um de nossos maiores estadistas.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Eminente Senador Heitor Dias, com muito prazer ouço V. Ex.ª.
O SR. HEITOR DIAS: – A convergência do apoio em favor do nome do saudoso Marechal Castello
Branco para o 1º Presidente da República após o movimento vitorioso da Revolução de março de 64, veio
demonstrar os indiscutíveis méritos e as altas virtudes cívicas de Sua Excelência. Conquistando a simpatia
de quantos o julgavam com isenção, e enfrentando a incompreensão de adversários ferrenhos, Castello
Branco teve, no entanto, o apreço e o respeito unânime de toda a Nação. É que ele soube imprimir ao seu
Governo uma diretriz segura, em favor dos mais altos interesses nacionais. E entre esses estavam as
reivindicações das massas populares, o que vale dizer, do nosso operariado. Tendo horror à
demagogia, primava pelas soluções objetivas. Gostaria de fazer lembrar, neste instante, como medida
de alto alcance em favor dos trabalhadores a criação do Fundo de Garantia, a princípio tão
combatido, porque não compreendido na sua nobre finalidade, mas que tem hoje os aplausos gerais de to-

– 182 –
dos que se aprofundaram no conhecimento da iniciativa. E ainda, valendo-me do oportuno pronunciamento
de V. Ex.ª menciono a criação do Banco Nacional da Habitação, que como V. Ex.ª acaba de demonstrar, é
empreendimento vitorioso e tem sido de substancial importância para os Estados em seus programas de
construção de núcleos habitacionais. Eu me associo a essas homenagens que V. Ex.ª presta neste instante,
a propósito do 9º aniversário de fundação daquele conceituado estabelecimento, à memória do grande e
saudoso Presidente Castello Branco, que foi, sem favor, um verdadeiro estadista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Agradeço a V. Ex.ª, eminente Senador Heitor Dias, o seu aparte que
muito nos honra.
Sr. Presidente, não poderia, pelo exposto, deixar de me congratular com o ilustre Ministro do Interior
pela reverência prestada à memória do ex-Presidente Castello Branco, bem como com os funcionários e
diretores do BNH, à cuja frente agora se encontra o economista Rubens Costa, no prosseguimento de uma
das mais importantes obras da Revolução de 64!
Mas, é fora de dúvida, que todo esse acervo de realizações só foi possível graças ao apoio e
diretrizes do eminente Presidente Garrastazu Médici, cujo Governo desde o seu início, se voltou para o
atendimento das mais legítimas reivindicações populares. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Ninguém mais pedindo a palavra convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 43, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer nº 383, de 1973), que autoriza o Governo do Estado do Pará a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares) para
complementar o programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período de
1972/1974, tendo:
PARECER, sob nº 384, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nº
147, de 1973 (nº 255/73, na origem) pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do nome do General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Adalberto
Pereira dos Santos.
Está encerrada a Sessão.

104ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 22 DE AGOSTO DE 1973
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Britto – José Lindoso – José Esteves –
Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Fausto CasteloBranco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves –
Dinarte Mariz – Jessé Freire – Milton Cabral – Ruy Carneiro – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de
Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio
Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Tôrres – Benjamim
Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Franco
Montoro – Orlando Zancaner – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho –
Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger
– Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER Nº 385, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei nº 33, de 1973, que "retifica dispositivos da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil".
Relator: Sr. Accioly Filho
1. Ao Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Projeto de Lei
da Câmara nº 33/73, de iniciativa do Poder Executivo, introduz diversas alterações.
2. Antes, pois, da vigência da Lei processual, o que ocorrerá a 1º de janeiro de 1974, já se trata de
introduzir modificações no seu texto.
Essa revisão não decorre, portanto, da experiência com a aplicação da Lei, mas da necessidade que
se sentiu de um aprimoramento do texto.
3. Assim, grande parte das alterações se resume em questões terminológicas. É o que ocorre com a
substituição dos vocábulos:
decisão por julgamento ou sentença (arts. 5º, 131, 443, 462, 686, V) sentença por decisão (art. 309)
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despacho por decisão (art. 519, § 2º)
recorrida por agravada (arts. 523, 524, 525, 526, 529)
executado por devedor (arts. 599, 600, 601, 622, 624)
contestar por responder (arts. 285, 296, § 2º)
editais por edital (art. 634)
universalidade por ações universais (art. 286)
citados para a ação (arts. 949, 9.74, § 1º)
apelação por recurso (art. 296)
auto por termo (art. 993)
Fazenda Estadual por Fazenda Pública (arts. 999, 1.002, 1.007, 1.008)
decisão por dispositivo (art. 1.095).
Houve, doutro lado, revisão de erros tipográficos – remissão aos incisos I a V no parágrafo único do
art. 363;
aos arts. 952 a 955 e não 952 e 955, no art. 981;
aos arts. 839 a 843 e não 839 e 843, no art. 1.129, parágrafo único;
Ainda se cuidou de deslise linguístico:
1) conforme com original e não conforme o original (art. 375);
2) no § 1º do art. 412, com a supressão da palavra "parte", que estava repetida;
3) remição e não remissão (art. 558);
4) lanço e não lance (art. 686, VI).
As expressões contidas na lei processual, agora revista, constavam já no projeto primitivo,
excetuadas as dos arts. 558, 949 e 974, § 1º.
4. Além disso, a impressão, colhida à primeira vista, de se tratar de revisão extensa se desfaz quando
verificamos que o projeto sempre reproduz na íntegra o artigo da Lei processual, com todos os seus
parágrafos, alíneas e incisos, embora a modificação seja tão-só de uma palavra de todo o texto reproduzido.
5. Outras alterações dizem respeito a preferência por determinados termos ou forma de redação de
dispositivo. Exemplo disso é a correção proposta aos arts. 10, 77, 126, 301, § 2º, 324, 331, 498, 539, 623,
671,I e II, 793, 804, 814, 901, 902, 942, 980, 1.029, 1.061 e 1.116.
6. Não tem, pois, extensão e profundidade a revisão proposta, e esta é normal em obra tão alentada
quanto a do Código de Processo Civil.
7. Sucintamente, são estas as modificações propostas além das referidas anteriormente:
Art. 20 – Excluída a exceção à Fazenda Pública, com referência à fixação da percentagem entre 10 e
20% do valor da condenação para imposição de honorários.
Não parece razoável essa exclusão, dado sobretudo o vulto das ações em que a Fazenda Pública é
parte, tais como as de desapropriação.
Art. 213 – Inclusão de interessado entre os que são chamados a juízo para se defenderem. É o caso
de denunciação da lide e chamamento ao processo. Não só o réu pode ser chamado a defender-se, mas
também o interessado.
Art. 219 – A modificação reside no § 6º, onde se fez intercalar que a comunicação do julgamento ao
réu se farão tão-só quando o juiz conhecer da prescrição e decretá-la de imediato. Sem essa ressalva,
poderia parecer que se comunicaria sempre ao réu o resultado do julgamento.
Arts. 223, 225 e 232 – A inovação consiste em fazer constar das citações a
advertência de que, não contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como
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verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 285). Essa advertência deve constar não só das citações
por mandado mas também da citação-postal e da citação-edital.
Art. 264 – Simples alteração da expressão "despacho saneador" por."saneamento do processo".
Art. 269 – Supressão, no inciso V, dos vocábulos "formulado pelo autor". O pedido reconhecido pelo
réu é sempre aquele formulado pelo autor, sendo, pois, desnecessário explicitar essa condição.
Art. 295 – Mera remissão, no inciso IV, ao art. 219, § 5º.
Art. 301 – Inclusão de matéria de perempção entre aquelas que devem ser alegadas pelo réu antes
de discutir o mérito.
Art. 310 – Inclusão das palavras "petição inicial", com referência à exceção. Não é esta que é
indeferida liminarmente; mas a petição que a propõe.
Art. 456 – Explicita-se que o juiz pode proferir a sentença logo após encerrado o debate. É verdade
que a explicitação era desnecessária, pois se presume possa ser imediata a sentença se ela pode ser
proferida no prazo de 10 (dez), dias.
Art. 500 – Previsão do recurso adesivo nos casos de embargos infringentes.
Art. 553 – Dilatação para dez dias do prazo para preparo do recurso de embargos (na Lei, o prazo é
de 3 dias).
Art. 560 – No parágrafo único, aditou-se que a conversão do julgamento em diligência só se fará se
houver necessidade de suprir nulidade.
Art. 568 – Deseja-se substituir a expressão "A execução atingirá" por "Estão sujeitos à execução". A
modificação não parece feliz, pois são os bens que estão sujeitos à execução. Se os arts. 566 e 567 tratam
dos sujeitos ativos da execução, o melhor seria exprimir o contido no art. 568 por "sujeitos passivos de
execução". É o que propõe a emenda do Relator.
Art. 602 – Modifica-se a forma de prestação de alimentos em indenização por ato ilícito.
Art. 671 – No inciso II, a modificação do texto ocasiona defeito de linguagem, que convém ser
sanado.
Art. 703 – No inciso IV, prevê-se que a carta de arrematação conterá a descrição do título executivo.
Art. 803 – No parágrafo único, dispõe-se que o juiz marcará audiência de instrução e julgamento se
houver prova a ser nela produzida.
Art. 982 – Suprime-se a partilha extrajudicial sem inventário judicial. A inovação do Código pareceume excelente, para diminuir os encargos de custas que oneram o espólio. O projeto preferiu voltar ao
regime anterior, só admitindo a partilha extrajudicial se feita no curso do inventário.
Art. 1.215 – Cerca-se de mais cuidado a incineração de autos arquivados.
8. Opino, portanto, pela aprovação do Projeto e das Emendas com ele oferecidas, algumas das quais
de iniciativa dos Srs. Senadores José Lindoso, Nelson Carneiro e Gustavo Capanema.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente. – Accioly Filho, Relator –
Wilson Gonçalves – José Lindoso – Carlos Lindenberg – Mattos Leão – Heitor Dias – Helvídio Nunes.
EMENDA Nº 1 – CCJ
Adite-se, no art. 1º, a referência aos arts.:
"22, 34, 38, 214, 275, 330, 405, 520, 527, 539, 545, 585 e 733."
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973.– Accioly Filho.
EMENDA Nº 2 – CCJ
"Art. 20:
§ 4º –
naquelas em

Nas
que

causas de pequeno valor e
não houver condenação ou

nas de valor inestimável, bem como
for vencida a Fazenda Pública, os
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honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do
parágrafo anterior.
Justificação
Fixando o juiz os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, como determinado
atualmente, não poderá haver essa fixação quando se tratar de ação meramente declaratória. Doutra parte,
não convém modificar a Lei nº 5.869, que excluiu a .Fazenda Pública dos critérios rígidos na condenação
em honorários.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Accioly Filho.
EMENDA Nº 3 – CCJ
Aos arts. 602, § 2º, e 804:
Substitua-se a grafia "fideijussória" por "fidejussória".
Justificação
Trata-se de simples emenda de redação. Em ambas as disposições grafou-se "fideijussória" em vez
de "fidejussória".
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 4 – CCJ
Ao art.602, § 2º
(Do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973.)
Substitua-se, in fine, "Art. 842 e seguintes", por "Art. 829 e seguintes".
Justificação
Há equívoco na remissão que o parágrafo faz.
As disposições do Código que cuidam da forma de prestação da caução são os arts. 829 e seguintes.
Os arts. 842 e seguintes, referidos no parágrafo objeto da presente emenda, tratam de coisa inteiramente
diversa (cumprimento do mandado nos casos de busca e apreensão).
O engano decorre do fato de haver a mensagem do Poder Executivo – da qual a emenda provém –
tomado por base a numeração constante do Projeto Buzaid e não a do Código.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 5 – CCJ
Ao art. 34:
"Aplicam-se à reconvenção, à oposição, à ação declaratória incidental e aos procedimentos de
jurisdição voluntária, no que couber, as disposições constantes desta Secção."
Justificação
A emenda apenas supre omissão quando ao instituto novo previsto no Código (art.5º).
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 6 – CCJ
Substitua-se o art. 2º do Projeto pelo seguinte:
"Art. 2º – A presente lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1974." Sala das Comissões, 22 de
agosto de 1973. – Accioly Filho.
EMENDA Nº 7 – CCJ
"Art. 568 – São sujeitos passivos, na execução:
I – ..............................................................................................................................................................
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II – .............................................................................................................................................................
III – ............................................................................................................................................................
IV – ...........................................................................................................................................................
V – ............................................................................................................................................................
Justificação
A redação se aprimora e se coloca em consonância com a idéia expressa no caput do art. 566, onde
se classificam os sujeitos ativos na execução.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Accioly Filho.
EMENDA Nº 8 CCJ
Art. 671, inciso II:
"II – ao credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito."
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Accioly Filho.
EMENDA Nº 9 – CCJ
Dê-se ao art. 33 do novo Código de Processo Civil, a seguinte redação:
"Art. 38 – A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado
pela parte, estando com a firma reconhecida, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso."
Justificação
Completa-se a hipótese de poderes especiais no mandato, com a inclusão dos atos de transigência e
de renúncia ao direito sobre que se funda a ação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Accioly Filho.
EMENDA Nº 10-CCJ
Dê-se ao § 2º do art. 1.215 a seguinte redação:
"§ 2º – A eliminação dos autos de que trata este artigo só poderá ser feita nos arquivos públicos, onde
serão examinados pelo órgão competente para verificação dos documentos de valor histórico que devam
ser conservados."
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Gustavo Capanema.
EMENDA Nº 11-CCJ
Art. 585 –
I – ..............................................................................................................................................................
II – .............................................................................................................................................................
"III – Os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, bem como de seguro de vida e
de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade:"
Justificação
Para maior flexibilidade no pagamento de seguro por parte das seguradoras, e ainda no intuito de se
evitar a imobilização de grandes quantias enquanto se apura o valor real da indenização, o qual muitas
vezes está aquém do valor máximo do seguro, deu-se a redação acima aos números referidos, atendendose à realidade dos fatos.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – José Lindoso.
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EMENDA Nº 12-CCJ
Art. 733, § 2º
"O cumprimento da prisão não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas ou
vincendas."
Justificação
O texto do Projeto repete o art. 921 do C. P. Civil, que foi revogado pelo § 1º do art. 19 da Lei nº
5.478, de 1968. A solução justa é a da Lei nº 5.478, que, diz a Exposição de Motivos, se preocupou
especialmente com tantas "mulheres e crianças, lançadas à mais negra miséria". Ao comentar o texto que
se quer revogar, escrevemos: – "Tem razão João Claudino: "Seria muito cômodo para o devedor, v.g.
exercendo profissão liberal, cumprir uma prisão pequena – e prisão especial – para isentar-se da obrigação
alimentar para o futuro". A nova prisão não pode ter como fundamento o pagamento das pensões que
justificaram seu anterior encarceramento. Somente outro débito, de prestações posteriores, o justificam. A
execução pessoal não exime o devedor da obrigação patrimonial "a que continua sujeito, embora haja
cumprido integralmente, a pena de prisão". Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, acompanhando o
relator, Ministro Hanemann Guimarães, "como se vê no Ementário Jurídico, ano IV, nº 42 (A Nova Ação de
Alimentos, 2.ª edição, pág. 181 e nota nº 209).
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 13-CCJ
Art. 275 –
II –
"a) que versem sobre a posse ou o domínio de coisas móveis e de semoventes;"
Justificação
Também a ação possessória deve ser incluída no rito sumaríssimo, já que não há razão de vulto para
se manter aquela ação no rito ordinário exclusivamente.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 14-CCJ
Art. 520, nº V
Substituir a redação pela seguinte:
"V – julgar improcedente os embargos opostos à execução."
Justificação
Segundo preceitua o art. 520, nº V, a apelação será recebida somente no efeito devolutivo quando
interposta da sentença que "rejeitar os embargos opostos à execução".
Tal sentença é a que o juiz profere após recebidos e impugnados os embargos, o que pode se dar
uma vez realizada a audiência de instrução e julgamento (art. 740) ou no prazo de 10 dias, se não houver
necessidade de prova oral (art. 740, § único).
No art. 520 nº V, há porém, entre parêntesis, uma remissão ao art. 739, artigo esse que cuida da
rejeição liminar dos embargos pelo juiz.
Tal remissão é fruto de equívoco, equívoco, esse proveniente da tramitação do Projeto primitivo pelo
Congresso.
No Anteprojeto Buzaid estava ela certa: no art. 523, nº V (hoje art. 520, nº V) a remessa era feita ao
art. 526 (hoje art. 740); no Projeto enviado através de mensagem ao Congresso (nº 810, de 1972), também
estava certa a remissão, pois o art. 526, nº V (hoje art. 520, nº V) fazia remissão ao art. 752 (hoje
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art. 740); igualmente certo o Projeto de Lei da Câmara, nº 41, de 1972, remetendo o art. 523, nº V (hoje art.
520, nº V) ao art. 750 (hoje art. 740).
O erro de remissão nasceu ou no Senado ou na redação final feita quando o Projeto voltou à Câmara.
Onde, entre parêntesis, no art. 520, nº V, devia figurar o art. 740 passou a figurar o art. 739.
O lapso explica-se pelo fato de o art. 739 ser o verbo rejeitar ("O juiz rejeitará liminarmente os
embargos..."), que é, precisamente, o utilizado pelo 520, nº V (A apelação será recebida só no efeito
devolutivo "quando interposta de sentença que rejeitar os embargos opostos à execução") Vendo o verbo
rejeitar no art. 739, e não o encontrando no art. 740, supôs o autor da correção que a remissão "(art. 740)"
estava errada e emendou-a para "(art. 739)" – quando, na verdade, até então estava tudo correto.
Para perfeita clareza e para evitar novo qui pro quo, o melhor será suprimir, no art. 520, nº V, a
remissão entre parêntesis, e dizer, com todos as letras, que a apelação será recebida só no efeito
devolutivo quando interposta da sentença "que julgar improcedentes os embargos opostos à execução".
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 15-CCJ
Ao Art. 545
Acrescentar, após "origem", as palavras "no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do
despacho a que se refere o art. 543, § 1º, sob pena de deserção".
Justificação
Não diz o Código em que prazo deve ser preparado o recurso extraordinário no Tribunal de origem.
Na apelação, é ele de dez dias, segundo propõe emenda da Câmara dos Deputados (art. 519); no agravo
de instrumento, também de dez dias (art. 527); nos embargos infringentes, igualmente de dez dias, segundo
emenda aprovada na Casa de origem (art. 533,§ 1º).
A omissão foi assinalada pelo Prof. Alcides Mendonça Lima, em conferência pronunciada no Instituto
dos Advogados da Guanabara.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 16-CCJ
Art. 527
Acrescenta-se o seguinte parágrafo, que terá a designação de § 2º, remunerando-se o atual § 2º e os
subseqüentes:
"2º – Independente de preparo o agravo retido (art. 522, § 1º)."
Justificação
O agravo retido, a que se refere o § 1º do art. 522, limita-se a uma simples petição que é junta aos
próprios autos. Não depende de termo, nem da formação de qualquer instrumento; não acarreta despesa,
nem atividade do escrivão ou do juiz. Corresponde ele ao agravo no auto do processo do código de 39. Tal
como com este ocorre, não há razão para que fique sujeito a preparo.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 17-CCJ
Ao art. 538, parágrafo único:
Substituir "recorrente" por "embargante" e "recorrido" por "embargado".
Justificação
Com
toda
terminológicos em

a
propriedade
procurou
suas disposições. Aquele

o
que

Código
manter
rigor
e
apela é sempre chamado

uniformidade
de apelante
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(arts. 519; § 1º); ao contra quem se apela, de apelado (arts. 518 e 521); ao que agrava denomina-se
agravante (arts. 522, § 1º; 522; § 2º; 523, parágrafo único; 527; 527, § 1º; 544, parágrafo único); ao
adversário do agravante, chama-se agravado (art. 529, 5º). No tocante aos agravos, as três discrepâncias
que restaram – arts. 529, 524 e 525, parágrafo único – já foram corrigidas pela Câmara dos Deputados. Mas
no Capítulo dos embargos de declaração escaparam as duas discrepâncias que a emenda aponta.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 18-CCJ
Ao Art. 405, § 2º, nº I
Substitua-se "ou colateral em terceiro grau", por "ou o colateral até o terceiro grau".
Justificação
Diz o inciso que é impedido de depor o colateral "em terceiro grau".
Houve engano na referência, o qual decorreu, provavelmente, da aprovação, no Senado, da Emenda
CESP-14, a qual mais manter a proibição consignada no art. 142 nº IV, do Código Civil, que proíbe de depor
"o calateral, até o terceiro grau de alguma das partes".
Nem se compreenderia fosse impedido de depor apenas o colateral em terceiro grau, não o sendo o
colateral em segundo grau.
A emenda retifica o equívoco.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 19-CCJ
Ao art. 330, nº II
Substitua-se a remissão entre parênteses "(arts. 319 e 324), para (art. 319)".
Justificação
A mensagem nº 71/73, do Poder Executivo, propôs se alterasse a redação de art. 324 do Código de
Processo Civil. A emenda proposta, acolhida pela Câmara de Origem, inverteu os termos do art. 324, o
qual, de norma afirmativa passou a negativa: "Se o réu não contestar a ação, verificará o juiz se ocorreu o
efeito da revelia ... ", dizia o artigo, antes de emendado; "Se o réu não contestar. a ação, o juiz, verificando
que não ocorreu o efeito da revelia ...", passou ele a dizer após a emenda.
Dessa modificação resulta que a remissão que o art. 330, nº II, faz, entre parênteses, ao referido art.
324, perdeu a sua razão de ser, pois a hipótese que aí se previa era a de haver ocorrido o efeito da revelia,
e não a inversa, de não haver tal efeito ocorrido.
A presente emenda é, pois, corolário e conseqüência lógica da modificação aprovada pela Câmara
de origem.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 20-CCJ
Ao art. 214
Redija-se:
"Art. 214 – Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu."
Justificação
Tal como está redigido o art. 214, fica parecendo que a falta de citação
inicial do réu não invalida o processo nas ações de procedimento especial,
como as de consignação em pagamento (art. 893), de recuperação de título ao portador
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(art. 908, I), de depósito (art. 902), de prestação de contas (art. 915) etc. Ora, tais ações também são
reguladas pelo Código (art. 270, fine) e para todas elas a citação inicial é indispensável. A regra, pois, deve
ser geral e abranger todo e qualquer processo.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
EMENDA Nº 21-CCJ
Ao art. 22
Substituir as palavras "despacho saneador" por "saneamento do processo".
Justificação
O art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973 (nº 1.150-B/73, na Casa de Origem) alterou o
subtítulo da seção III, do Capítulo V do Título VIII do Livro I do Código de Processo Civil, de "Do despacho
saneador" para "Do saneamento do processo". A razão da modificação foi óbvia: a denominação
"despacho" era imprópria, pois tratava-se de "decisão interlocutória" e, também, não era "saneador" pois ao
atingir a etapa apontada o saneamento já se fizera. A sua função era, pois, de, apenas, declarar saneado o
processo, decidir sobre as provas e designar a audiência.
Corolário lógico da alteração havida seria e substituição da expressão idêntica constante de outros
dispositivos do Código. E foi o que fizeram a Mensagem e a Câmara reficando o art. 264, parágrafo único.
Escapou-lhes, porém, o art. 22.
A emenda apenas sana a omissão, afeiçoando também o art. 22 ao deliberado na Câmara de
Origem.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – O Expediente lido vai a publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 145, DE 1973
Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 33/73 número 1.150-B/73, na Casa de origem, que retifica
dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de. janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, a fim de que
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1973. – Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O projeto a que se refere o requerimento figurará na Ordem
do Dia da próxima Sessão.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
– Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 43, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer número 383, de 1973), que autoriza o Governo do Estado do
Pará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de
dólares), para complementar o programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período
de 1972/1974, tendo:
PARECER, sob nº 384, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
O Projeto foi incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida. na Sessão
anterior, a requerimento do Sr. Senador Cattete Pinheiro.
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Em discussão o Projeto. (Pausa.).
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nº
174, de 1973 (nº 255/73, na origem) pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do nome do General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos para exercer o cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército
Adalberto Pereira dos Santos.
Nos termos da alínea h, art. 405, do Regimento Interno, a matéria constante desse item deverá ser
apreciada em Sessão Secreta. Solicito aos Srs. Funcionários as providências necessárias a fim de que seja
respeitado o preceito regimental.
(A Sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser pública às 18 horas e 50
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa a redação final do Projeto de Resolução nº 43,
de 1973, apreciado na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 358
do Regimento Interno, se são houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º-Secretário. (Pausa.)
É lido o seguinte:
PARECER Nº 386, DE 1973
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 43, da 1973.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 43, de 1973, que autoriza o
Governo do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de até US$
10.000.000.000,00 (dez milhões de dólares), para complementar o programa de investimentos na infraestrutura econômica estadual no período de 1972/1974.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – Danton Jobim – José Lindoso.
ANEXO AO PARECER Nº 386, DE 1973
Redação final do Projeto de Resolução nº 43, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de até
US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), para complementar o programa de investimentos na infraestrutura econômica estadual no período de 1972/1974.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É o Governo do Estado do Pará autorizado a realizar, com instituições financeiras
estrangeiras, preferencialmente, com o "Credit Commercial de France", mediante aval do Tesouro Estadual, uma
operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-ame-
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ricanos), ou o seu equivalente em outra moeda estrangeira, de principal, cujos recursos serão destinados à
execução do programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual no período de 1972 a 1974.
Art. 2º – A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira
do Governo Federal, inclusive quanto ao aval ou fiança a ser prestado por uma das instituições financeiras
do Estado e, ainda, o disposto no Decreto Legislativo nº 12, de 22 de junho de 1973, publicado no órgão
oficial do Estado no dia 23 de junho de 1973.
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 146, DE 1973
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução nº 43, de 1973, que autoriza o Governo do
Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo, no valor de até US$ 10.000.000,00 (dez
milhões de dólares), para complementar o programa de investimentos na infra-estrutura econômica estadual
no período de 1972/1974.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1973. – Renato Franco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à
imediata apreciação da redação final do Projeto de Resolução nº 43, de 1973.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada. A matéria vai à promulgação.
Lembro aos Srs. Senadores a Sessão do Congresso Nacional, às 19 horas, para apreciação de
Projetos de Decreto Legislativo.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
377, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmados entre
a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 333, de 1973 (nº 1.150-/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que retifica dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil, tendo:
PARECER, sob nº 385, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto com as Emendas de nºs 1 a 21 – CCJ que oferece.
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3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 42, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 365, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções números 58, de 1968; 79, de 1970; e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de
São Carlos, São Paulo, aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito,
destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela municipalidade, tendo:
PARECER, sob nº 366, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
4
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos
do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que determina o reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais,
sempre que, no fim do exercício, for verificada a existência de superavit na execução orçamentária do
FUNRURAL, tendo:
PARECER, sob nº 106, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.)

105ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 23 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato
Franco – Alexandre Costa – Petrônio Portella – Virgílio Távora – Wilson Gonçalves – Jessé Freire – Milton
Cabral – Ruy Carneiro – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Ruy
Santos – Eurico Rezende – Paulo Torres – Benjamin Farah – Magalhães Pinto – Emival Caiado – Fernando
Corrêa – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Mattos Leão – Antônio Carlos – Daniel Krieger – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente Sessão, conforme deliberação anterior
do Plenário, será dedicado a comemorar o "Dia do Soldado".
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará em nome da Aliança Renovadora
Nacional.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, homenageamos hoje um dos numes
tutelares da Pátria.
Em sua personalidade, difícil é fixar qual dos aspectos merece maior realce, se a do Soldado, do
Estadista ou do Homem.
Procuraremos, neste momento, apreciar aquela que foi "a mais fecunda vida que desde a Regência
Trina até quase o fim do segundo Império simbolizou a honra, o dever e as glórias do Brasil", não na citação
já rotineira de feitos e datas, mas dentro da conjuntura sul-americana atual, o que lhe deve a Pátria, pelas
fronteiras que detém, pela unidade que tornou possível.
Não será exagero em afirmar que todo problema sul-americano tem hoje seu punctus dolem na Bacia
do Prata.
E quem mais que ele contribuiu para fixar nossa posição nesta região?
Poderíamos, de início, recordar palavras do eminente Ministro da Guerra General Orlando Geisel em
Ordem do Dia comemorativa da data, em 1971:
"Caxias foi a modéstia na grandeza, o devotamento ao primado da profissão, a tenacidade que não
desfalecia, a inteligência e a cultura sublimada na genialidade estratégica."
"Caxias foi acima de tudo na sua trajetória luminosa de guerreiro e de cidadão, marcada por
incontáveis sucessos, um escravo infatigável do dever a serviço da terra em que nasceu."
Pacificando as diferentes províncias rebeladas do extremo sul até ao norte do País, o Estadista,
rivalizando com o chefe militar, na anulação de antagonismos derivados de desajustes psicossociais, legounos um território uno.
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Nenhum melhor exemplo nos dá que sua atuação, após dois anos de combate na Guerra Farroupilha,
com sua exortação aos nossos irmãos rebelados do Sul:
"Lembrai-vos que a poucos passos de vós está o inimigo de todos nós. Não pode tardar que nos
meçamos com os soldados de Rosa e de Oribe. Guardemos para então as nossas espadas e o nosso
sangue. O estrangeiro exulta com essa triste guerra com que nós nos estamos enfraquecendo e destruindo.
Abracemo-nos e unamo-nos para marcharmos, não peito a peito, mas ombro a ombro em defesa da
Pátria que é nossa mãe comum."
Palavras proféticas que os fatos posteriores iriam confirmar.
Sua preocupação com uma Pátria unida durante toda vida, foi quase uma obsessão desde seus
tempos de tenente.
Ministro da Guerra, inteligência militar muito superior a seu tempo, entre nós, estudioso das
campanhas dos grandes capitães da História, obstinadamente dedicou-se à organização do Exército que
anos depois a Guerra do Paraguai tornaria possível, abandonando a improvisação até então dominante,
conquistando na sociedade brasileira o lugar de destaque de guardião da Paz e da Integridade Nacional.
Fiel a esta tradição é que, em 1964 juntamente com a Marinha e Aeronáutica, o seu Exército, o
Exército de Caxias, fez a Revolução de 31 de Março e com eficiência e patriotismo está auxiliando a
extinguir a subversão e realizando esta obra de união para um Brasil maior.
Presidente do Conselho de Ministros, em três oportunidades em 1856, 1861 e 1875 – Senador já o
era desde 1866 pelo pacificado Rio Grande do Sul, onde em 1851 ocupara o cargo de Presidente – outra
não foi sua ocupação antes e depois da Guerra do Paraguai: unidade pátria, manutenção da paz externa,
sem quebra da dignidade e direitos do Império, moderação e justiça com observância religiosa às leis e –
ênfase seja dada nesta afirmativa – respeito a liberdade de expressão da vontade popular.
O "Wellington brasileiro", na conceituação de Rio Branco, de longe previu o perigo do expansionismo
de Lopes e a trágica aventura em que este mergulharia o vizinho irmão do Paraguai após a detenção da
ambição Rosista aniquilada em Monte Caseros.
Injustiçado, na oposição, quando da eclosão da maior luta realizada na América do Sul, não se furtou
a auxiliar o Governo então hostil, em tarefa que era a de sobrevivência da integridade Pátria.
Uma das páginas mais bonitas dos Anais do Senado é sem dúvida o depoimento de Lima e Silva,
defendendo-se de críticas irresponsáveis:
"Antes porém de tratar destes assuntos, o Senado me permitirá que exponha o histórico de tudo
quanto se passou comigo desde o começo da Guerra declarada ao Brasil pelo ditador do Paraguai."
"Apenas chegou aqui a notícia dessa declaração, fui procurado pelo nobre Ministro que então dirigia a
repartição da guerra. Disse-me S. Ex.ª que tendo instantemente de organizar o exército que devia marchar
contra o Paraguai via-se embaraçado acerca das providências que cumpria tomar quanto antes. Conquanto
fosse o nobre ex-Ministro como todos reconhecem um homem de inteligência, engenheiro abalizado, não
tinha contudo, prática de organizações de exércitos, não conhecia pessoal de nossas forças, não sabia
ainda qual o material existente nem o necessário para a guerra que íamos empreender e pois, exigia de
mim em tudo o coadjuvasse."
"Escusado é dizer, Sr. Presidente, que pus-me imediatamente à disposição deste nobre
Ministro que como o Senado já deve saber era o Sr. Beaurepaire Rohan. Desde esse momento
propus-me coadjuvá-lo por todos os modos possíveis. S. Ex.ª pediu-me imediatamente um plano de
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organização do exército; dei-lho; pediu-me um plano de campanha também lho dei como se prova com
estes documentos que não leio para não abusar da atenção do Senado."
"Continuei a auxiliá-lo em outros trabalhos; fui pessoalmente às casas de armas para ver o que era
possível fazer aqui e necessário encomendar para a Europa.
Disseram-me S. Ex.ª qual era sua intenção a meu respeito. Pretendia propor-me para comandar o
exército; não dei certeza de que aceitaria esta Comissão mas não me neguei."
Convidado então para chefiar, nos primórdios da luta, as tropas brasileiras, não se deixou deslumbrar
pela honraria e dá esta resposta rápida:
"Sr. Ministro, já duas vezes tenho ido à Província do Rio Grande do Sul desempenhar comissões
semelhantes quando outra era a minha posição militar e social; fui sempre investido da autoridade, não só
de Comandante-em-Chefe do Exército como de Presidente e assim sucedeu em todas as quatro Províncias
em que tive de defender a ordem pública, embora em todas não houvesse a necessidade de exercer as
funções de presidente.
V. Ex.ª sabe que a força principal do Rio Grande do Sul é a Guarda Nacional, sujeita pela lei ao
presidente da Província, e pois, indo eu organizar o Exército ali tinha de lançar mão dela e não o posso
fazer sem concessão do Presidente. Daí podem surgir embaraços que sobremaneira dificultem senão
impossibilitem a organização que me cumpre fazer."
Aceita pelo Ministro Rohan, repudiada pelo Gabinete esta condição básica para qualquer ação
eficiente, substituindo o Ministro da Guerra pelo Visconde de Camamú, inimigo pessoal de Caxias, não se
escusou este a auxiliar sua Pátria quando o desastre de Curupaity fez ver à Nação estarrecida que acima
de seus interesses estavam sendo postos os de Gabinete sem grandeza.
Apresentou segundo seu testemunho uma única condição assim expressa em sua afirmação perante
a História.
"Sim, uma única, mas essa era indispensável, observei a S. Ex.ª – refere-se ele ao presidente do
Conselho de então, Góes de Vasconcelos – que aceitava o comando de nossas forças em operação mas
com uma única condição; e qual era? Há deter a plena confiança do Governo que ia servir."
E a História testemunha que Humaitá, Lomas Valentinas, Itororó, responderam ao esforço de
reorganização de 14 meses, efetuado por quem, sem paralelo na época em conhecimentos bélicos, em uma
verdadeira revolução dera nova feição ao Exército brasileiro, núcleo central das forças aliadas, tirando-o da
situação desesperadora em que se encontrava e levando-o progressivamente à vitória e ao desbaratamento
das tropas inimigas.
E qual era a palavra de ordem de Caxias então? Nenhum propósito de conquista; paz e concórdia,
apoio à Nação derrotada.
A linha da diplomacia brasileira atual – integração das grandes áreas – seguida na Amazônia e agora
estendida ao Prata, só foi possível graças à visão, há um século, de um homem que bem compreendeu
nossos verdadeiros interesses nessa Bacia.
Quando ufanos brasileiros e paraguaios assinam esta carta que é o Acordo de Itaipu, manda a
Justiça, que nosso pensamento se volte para esta figura acima de seu Tempo, soube sonhar ainda no auge
da luta com a reconciliação dos dois Povos, e que profligando os termos desastrosos para nós do Tratado
da Tríplice Aliança, a eles se submetendo, foi depois a testemunha do destemor e da bravura do Povo
Guarany, para o qual clamava compreensão, na pregação da igualdade dos direitos das Nações grandes e
pequenas.
Tal
foi
o
grande
brasileiro,
o
ínclito
Duque
de
Caxias,
o
Marechal
Luiz Alves de Lima e Silva, que há 170 anos, em Vila da Estrela, Província do Rio
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de Janeiro, nascia para servir ao Brasil e a sua gente! (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim, que
falará em nome do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, indicado pelo meu Partido para falar sobre
o Exército Nacional e seu glorioso Patrono, no "Dia do Soldado", confesso que experimentei certa
perplexidade ao meditar sobre o rumo que deveria imprimir ao meu discurso de hoje.
Que haveria de dizer um homem da Oposição, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, nas
presentes circunstâncias, quando as Forças Armadas, no Brasil, há perto de dez anos, tomaram a si a
responsabilidade das mais graves decisões políticas?
Entretanto, Srs. Senadores, se há quem tenha o dever de não se calar, de não se omitir, neste
momento, é precisamente a Oposição.
Tínhamos de falar. Falar para repetir aquele grito d'alma de Rui Barbosa, ao protestar contra a falsa
argüição de que era inimigo do Exército:
"Nossa estima às classes armadas não é o vil sentimento dos ambiciosos, cortesões e sicofantas da
força; é o sentimento veraz e livre do patriota."
Tínhamos de falar para dizer que, se a Nação deve muito ao seu Exército, este deve muito mais à
Nação, pelo apoio que esta sempre lhe deu, pelo pedestal em que sempre o colocou, pela compreensão de
que invariavelmente o envolveu, pelo crédito de confiança que repetidamente lhe tem renovado, em horas
de crise no passado, quando se converteu, tantas vezes, o nosso Exército num fator de pacificação interna
e de estabilidade das instituições livres do Brasil.
Sem o suporte moral da Nação, que seria do Exército? E sem este que seria do Brasil – de nossa
independência política, de nossa unidade territorial, dessa milagrosa homogeneidade multi-racial do nosso
povo?
José Bonifácio viu antes que ninguém a necessidade de dar ao nascente império, que seu gênio
político parturejara, a espinha dorsal de uma força militar nacionalizada em seus quadros hierárquicos e
estruturada em moldes distintos dos coloniais. Queria o Patriarca uma instituição que representasse um
poderoso núcleo de aglutinação nacional.
Na luta contra o holandês, que culminou na epopéia de Guararapes, lutaram juntos aos brancos de
origem ibérica, os pretos de Henrique Dias e os índios de Camarão. Esse episódio de nossa história militar
simboliza, como nenhum outro, a fusão das três etnias básicas na formação do nosso povo.
Mas ali também – não esqueçamos – se afirmou a vontade nacional, com a decisão dos nativos de
tomar e conservar o destino do povo de aquém-mar em suas próprias mãos.
E quem proclama essa decisão, Sr. Presidente?
Um soldado.
De sangue português?
Não. Quem a expressa é o negro Henrique Dias, dizendo à face do Conselho de Recife:
"Ainda que o Governador e sua Majestade nos mandem retirar para a Bahia, primeiro que o façamos
lhes haveremos de responder e dar razões que temos para não desistir desta guerra."
Aurélio de Lira Tavares é, sem dúvida, um dos mais ilustrados historiadores que se preocupam com a
missão e a significação das nossas Forças Armadas, através de sua longa história.
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O que Henrique Dias nos faz sentir é que, naquele momento, era a Nação brasileira e o Exército
brasileiro que juntos emergiam dos sangrentos reencontros de Pernambuco, a dizer à metrópole: "Esta terra
tem dono."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, civis e militares sempre trabalharam, ombro a ombro, nas tarefas da
paz. Na ocupação deste imenso País, perigosamente extenso, que por milagre se mantém territorialmente
coeso, muitas vezes o colono é precedido pelos homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que não
se limitam a guardar as fronteiras e levar aos confins dos vastos anecúmenos as cores da nossa bandeira,
como a repetir sem arrogância, mas com firmeza e determinação: "Esta terra tem dono."
Exercem, além do mais, as Forças Armadas uma ação pedagógica, civilizadora e nacionalizadora
junto aos brasileiros que habitam as regiões longínquas e lhes oferecem o estímulo e o suporte para sua
obstinada presença naquelas solidões. Quando discordamos do que façam ou deixem de fazer os chefes
militares, jamais envolveremos em nossos juízos críticos a instituição militar. Assim como jamais debilitarão
a nossa veneração pela Pátria as discordâncias que possamos ter com os que dirigem eventualmente os
nossos destinos.
Acima das opiniões, das doutrinas e dos partidos, a Oposição brasileira coloca o Brasil. Brasil que
para nós é sagrado nas horas felizes como nas horas tristes. Brasil íntegro no seu passado e no seu
presente, nos seus erros e nas suas virtudes, nas suas grandezas ou debilidades, nas luzes e sombras da
sua vida pública.
Ao relembrarmos suas glórias militares temos o privilégio de evocar, ao mesmo tempo, heróis que
tanto se imortalizaram por seus feitos guerreiros, sua devoção total ao dever, sua bravura tranqüila mas
indomável, quanto pelo seu senso humanitário e seu fraterno espírito de cidadania.
Exemplo: Caxias, o frio estrategista, estrategista admirável, o realizador da célebre marcha de flanco
através dos estores à margem do Paraguai, eis que se mostra por inteiro na saga de Itororó, revelando-se à
altura dos rasgos do legendário Osório, que, general-em-chefe, soubera bater-se "como um cadete", no
dizer dos paraguaios. Em visita à República irmã, com que desgraçadamente estivemos em guerra, em
visita à terra paraguaia; há quinze anos desejei ver aqueles sítios sagrados onde se travaram as mais duras
batalhas da guerra grande. Atravessei com emoção o arroio Itororó, e evoquei a cena épica, que tantas
vidas preciosas nos custou. Aflorava-me à memória a bela frase que a história recolheu: "Sigam-me os que
forem brasileiros!" na boca de Lima e Silva, e aquela outra de Gurjão, já ferido de morte gritando para o
inimigo: "Venham ver como morre um general brasileiro".
Estávamos diante do famoso arroio, um fio d'água, e em face de uma ponte que não deveria ser
muito maior que aquela atravessada por Caxias. Ouvi o eco das cornetas tocando "avançar, fogo" e vi os
homens da vanguarda de Argolo, guiadas por Guedes, Azevedo, Fernando Machado, Eduardo Fonseca,
vararem a estreita passagem sobre aquele fio d'água enquanto os chefes, um a um, eram abatidos pelo
inimigo e assistiram ao retroceder dos seus comandados, a cavalaria atropelando, ao recuar, os infantes. Já
não se ouvia o toque de avançar e o desalento se ia propagando no grosso da tropa aquém do riacho. Foi
ali que Caxias deu o retoque final à sua estátua. Tinha 65 anos feitos. Para seus soldados, era o invicto, o
filho dileto da Vitória.
Num relance, avaliou a situação e, sozinho, sem ajuda de ninguém tomou a decisão na qual jogava
sua própria vida, a vida preciosa do General-em-chefe, do Comandante-supremo, para restituir a seus
homens a confiança perdida.
Deixemos, porém, que uma testemunha do feito, o General Dionísio Cerqueira, nos descreva o lance:
"Passou
pela
nossa
frente
animado,
ereto
no
cavalo,
o
boné
de
capa
branca
com
tapanuca,
de
pala
levantada
e
preso
ao
queixo
pela
jugular,
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a espada curva desembainhada, empunhada com vigor e presa pelo fiador de ouro, o velho General-emchefe, que parecia ter recuperado a energia e o fogo dos vinte anos. Estava realmente belo. Perfilamo-nos
como se uma centelha elétrica tivesse passado por todos nós. "Apertávamos os punhos das espadas, e
ouvia-se um murmúrio de bravos ao grande marechal. O batalhão mexia-se agitado e atraído pela nobre
figura, que abaixou a espada em ligeira saudação aos seus soldados. O comandante deu a voz de firme.
Dali a pouco, o maior dos nossos generais arrojava-se impávido sobre a ponte, acompanhado dos
batalhões galvanizados pela irradiação da sua glória. Houve quem visse moribundos, quando ele passou,
erguer-se brandindo espada ou carabinas para caírem mortos adiante."
E assim remata seu depoimento histórico o então Tenente Dionísio:
"A carga foi irresistível, o inimigo completamente feito em pedaços. As bandas tocaram o hino
nacional, cujas notas sugestivas se mesclaram com a alvorada alegre, repetida pelos corneteiros que ainda
viviam." (Dionísio Cerqueira, Reminiscências, págs. 361 e 362.)
A guerra contra Lopez propiciava gestos emocionantes de bravura pessoal, como as campanhas
anteriores, no ciclo das guerras platinas, que tiveram seu epílogo em Caseros, onde Manoel Luiz Osório, à
frente dos incomparáveis lanceiros do Rio Grande consolidou a fama pela sua incrível coragem e seus
atributos táticos. Era o chefe que disputava o posto mais perigoso, que, com uma bala no maxilar, escondia
a ferida na gola do poncho para não desencorajar os seus e continuar presente na vanguarda.
Não seria uma exceção, porque estávamos no tempo em que o Major Antonio Tibúrcio, quando cabia
ao Dezesseis conter o inimigo à distância na famosa Linha Negra, em face de Tuiuti ia à frente do seu
batalhão a cavalo, bandeira ao vento, ao som do hino a fim de render a unidade que terminava o serviço.
Depois da vitória na dura guerra contra Lopez em que tivemos de construir um exército e uma
esquadra a partir dos quadros existentes, em que sobressaíam um Caxias, um Osório, um Tamandaré e um
Barroso, o Brasil teve o seu momento supremo de sua história militar na epopéia da FEB.
O Exército Brasileiro, desde 1869, Sr. Presidente, Srs. Senadores não tivera oportunidade de realizarse propriamente como instrumento de guerra. E o fez gloriosamente nos campos da Itália.
A figura legendária de Caxias inspirava-o no seu grande exemplo. Caxias era o grande estratego das
lutas heróicas, românticas que sustentamos na segunda metade do Século XIX, enquanto Osório era o
grande tático, formado sobretudo nas pelejas do Sul do País, em que os lances de bravura pessoal, a
improvisação no teatro das batalhas, era elemento vital da vitória.
O Comandante da FEB na segunda Guerra Mundial, diz o General Meira Matos no belo prefácio das
Memórias de Mascarenhas de Moraes, "nunca foi o líder carismático capaz de despertar emoções e
entusiasmos... Foi sempre o chefe esclarecido e firme, cujo comando se baseia na competência, na
dignidade e no exemplo", que "soube ser digno nos revezes e na glória".
Caxias, pela sua superioridade entre os Chefes, era aureolado por uma reputação de sabedor de seu
nobre ofício e de soldado afortunado, as cãs doiradas pelo sol de muitas vitória. Ele próprio nas vésperas de
Avaí, se proclamava, na alocução ao seu exército, o General que jamais havia provado uma derrota.
Mascarenhas de Moraes era o general sem carisma, respeitado e capaz, de uma devoção total aos
deveres que a carreira lhe impunha, competente no seu mister. Sagrou-se um dos grandes de nossa
história militar pelo desempenho que deu à sua gloriosa e difícil missão.
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Pelas virtudes do soldado é que as nações amam os seus exércitos. Por elas é que hoje
reverenciamos o nosso, em nome da Oposição brasileira, ao evocarmos Caxias, o seu vulto maior.
Sr. Presidente, a presença da FEB na Itália não foi um simples passeio nas vésperas do cessar fogo
de um cruento conflito. Sabe V. Ex.ª, bravo combatente da FEB, muito melhor que nós, desta verdade: que
o nosso Exército experimentou ali alguns reveses. O esforço pela ruptura da Linha Gótica custou os
insucessos iniciais de Garfagnana e Monte Castello.
Tais reveses, porém, serviram para realçar as brilhantes vitórias, com a chegada da primavera, que
descia como uma bênção para soldados que não eram formados para a guerra de montanha e
desabituados ao inverno europeu. A conquista de Monte Castello foi o momento glorioso da redenção para
a nossa Força Expedicionária. Reconheceram, então, os aliados a competência do nosso comando e a
bravura dos nossos homens. Vieram, então, as ações vitoriosas no vale do Marano e nas operações de
Castelnuevo.
A Linha Gótica fora rompida em Monte Castello. Ali vingávamos a nossa derrota – e a ruptura era
então ampliada graças ao desempenho impecável dos nossos "pracinhas".
Os triunfos de Montese, feito brilhante e surpreendente, seguidos de outros, cindiram, logo, a Linha
Gengiscã, apressando o termo da guerra.
Srs. Senadores, eu poderia permanecer mais nesta tribuna reconstituindo a saga da FEB, pois a
acompanhei dia a dia nas crônicas radiofônicas do Programa "A Marcha da Guerra", que me fora confiado
pela Coordenação de Assuntos Interamericanos, e na qual tive a honra de contar, por algum tempo, com a
colaboração de um oficial de elite do Exército brasileiro – Humberto de Alencar Castello Branco, que depois
iria ser o braço direito de Mascarenhas no teatro da luta, o seu Chefe de Operações.
Tenho na memória os grandes lances que me cabia comentar, fundado nas informações chegadas
diariamente das diversas frentes.
Infelizmente, não posso evocar todas as ações que se seguiram, na Batalha do Vale do Pó.
Pode-se dizer que coube aos brasileiros encerrar com chave de ouro não apenas a nossa
intervenção na Itália, como também a campanha aliada nesse País europeu. Compôs a FEB nessa frente
uma constelação de vitórias, cujos astros maiores foram Collecchio e Fornovo, e depois de escalar um
caminho áspero, balizado pelos pontos brilhantes dos Vales do Serchio, Reno, Panaro e Taro.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. DANTON JOBIN: – Com muito prazer.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Primeiramente, meu ilustre colega, queira aceitar meu pedido de
desculpas, ou melhor, de perdão, porque este aparte, vai quebrar por certo, a harmonia de seu maravilhoso
pronunciamento.
O SR. DANTON JOBIM: – Não apoiado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – O orador que precedeu V. Ex.ª na tribuna, o nobre Senador Virgílio
Távora, recordou que o Duque de Caxias foi por três vezes Presidente do Conselho Imperial, e também
Senador pela Província do Rio Grande do Sul. Pela vida afora demonstrou ele igual pendor pelas Armas
e pela Política. Este – me parece – é traço muito grato a nós, políticos: o fato de que o "Patrono do Exército"
pudesse ser também o nosso "Patrono", porque foi esse soldado e esse político que o Exército brasileiro
fez seu Patrono". Não é uma simples coincidência. Atesta a vocação democrática das Forças Armadas
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do Brasil, em todos os tempos. E a propósito, ainda ontem, o Gen. Rodrigo Otávio, ao dar posse ao Gen.
Ferdinando Carvalho na Diretoria do Departamento de Processamento de Dados, teve estas palavras: "A
vocação democrática, o espírito liberal e a formação cristã constituem as mais nobres tradições brasileiras".
Caxias subscreveria também estas palavras. Este, o aparte que queria dar a V. Ex.ª
O SR. DANTON JOBIM: – Agradeço a V. Ex.ª o aparte, que não perturbou em nada o meu discurso.
Pelo contrário, frisou, acentuou, salientou um dos pontos mais nobres e simpáticos da vida desse homem
extraordinário que, tendo sido um grande soldado, o foi cultuando ao mesmo tempo as grandes doutrinas
liberais do tempo, embora oficialmente ele figurasse nas fileiras do Partido Conservador.
Entretanto, este aspecto da vida luminosa de Caxias já foi aqui magnificamente enfocado pelo nobre
Senador Virgílio Távora, que me antecedeu na tribuna.
Volto, pois, para concluir, à FEB e à Companhia da Itália.
Alguns nomes me acodem à memória, como o de Zenóbio, Cordeiro de Farias, Ademar de Queiroz,
Falconiére, Nelson de Mello, Paiva Chaves, Sizeno Sarmento, Adalberto Pereira dos Santos e alguns
outros, mas seria impossível relembrá-los a todos nesta hora.
Sr. Presidente, como V. Ex.ª sabe, pois se referiu ao fato no seu esplêndido discurso do ano passado,
nesta mesma data, o corpo de Caxias foi levado ao Cemitério de Catumbi, por vontade expressa do grande
morto, ao ombro de seis praças "dos mais antigos e de bom comportamento da guarnição da Corte".
Prestava, assim, o Patrono do nosso Exército o tributo do Chefe insigne ao soldado, raso, cuja bravura e
senso do dever militar foram a peanha do monumento que a história levantou em honra do Marechal invicto.
O SR. ENRICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Tenho o maior prazer em conceder o aparte a V. Ex.ª nobre Senador
Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE: – Permita-me V. Ex.ª esta ligeira perturbação como diria o nosso
eminente colega Luiz Cavalcante. Inspirando-me no confronto, aliás muito oportuno, feito pelo ilustre
representante de Alagoas, desejo também invocar uma coincidência, embora, obviamente, em proporções
diferentes, que observamos neste instante. O Duque de Caxias fecundou os Anais do Senado como
representante da gloriosa Província do Rio Grande do Sul. Foi um homem que esteve na guerra e, depois,
serviu à grande causa da paz. Hoje, temos a presidir os nossos trabalhos – e nisto a coincidência cativante,
repito – um dos mais brilhantes oficiais do Exército brasileiro, e que esteve, também, nos campos talados da
velha Europa, então carcomida e aflita, defendendo a liberdade e a democracia – o nosso eminente colega
Marechal Paulo Torres, que peço V. Ex.ª coloque no elenco de suas oportunas citações.
O SR. DANTON JOBIM: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, bem como a lembrança que tenho bem
viva, aliás, de que o atual Presidente do Senado Federal foi um dos mais brilhantes oficiais brasileiros que
pisaram as terras da Itália. Inicialmente fiz referência a S. Ex.ª como um dos valorosos combatentes que lá
estiveram. Poderia lembrar também outros nomes, como eu disse, naquela enumeração – as enumerações
são sempre perigosas – como, por exemplo, o nome do General Floriano Breyner, que chegou a ser Chefe
do Estado Maior da FEB.
Estava dizendo que no belo discurso que o nosso eminente Presidente, o ex-pracinha Paulo Torres –
cuja presidência nos enaltece – pronunciou no ano passado, referiu o fato de que Caxias pedira no seu
testamento que seis soldados rasos o conduzissem à última morada. E foi realmente o que aconteceu.
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Agora quero, entretanto, lembrar que na região de Precária, depois da conquista de Castelnuevo,
encontrou-se uma sepultura e uma cruz com esta inscrição:
"3 Tapfere – Brasil – 24-14945"
(3 bravos – Brasil – 24-1-1945)
Evidentemente era o reconhecimento, pelo próprio inimigo, da bravura dos nossos soldados. E esse
fato não ficou isolado, porque mais adiante, na região de Montese outra cova rasa se descobriu, sobre ela
uma cruz em cujos braços, em letras toscas, lia-se:
"Drei Brasilianische Helden"
(três heróis brasileiros)
Era, pois, a consagração suprema, o reconhecimento pelo inimigo do valor do soldado brasileiro.
Os nomes desses bravos?
Mascarenhas de Moraes os recolheu no seu livro de "Memórias":
Cabo José Graciliano Carneiro da Silva; Soldados Clóvis da Cunha Pais de Castro, Aristides José da
Silva, Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Rodrigues e Geraldo Baeta.
Que esses seis "pracinhas" que deram a vida pela Pátria, pela democracia, pelo reino do Direito
sobre a força, sejam para o Exército Brasileiro a réplica daqueles outros seis veteranos que Caxias
determinou, em seu nobre testamento, servissem de cariátides para sustentarem sobre os ombros a urna
sagrada, com os despojos do maior, do mais glorioso dos nossos generais, o patrono do nosso Exército.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Esta Presidência se associa às justas homenagens que o
Senado Federal presta à memória do inolvidável Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, pela
passagem de mais um aniversário de seu falecimento.
Evocar os seus feitos é sintetizar os do próprio Exército que nele teve o seu maior servidor.
Rememorar a sua gloriosa existência, e descrever a própria história de nossa nacionalidade. A sua vida foi
uma seqüência de triunfos e a sua espada imaculada jamais foi desembainhada para oprimir e sim, antes,
em defesa da Pátria e para unir irmãos desavindos, como aconteceu, por exemplo, no glorioso Estado do
Rio Grande do Sul, onde pôs fim à Guerra Farroupilha e, desse modo, estancando o sangue dos bravos
gaúchos que se derramava ingloriosamente há quase um decênio.
Os intrépidos e valorosos rio-grandenses, em sinal de profundo reconhecimento, o elegem para a
Câmara Alta e no dia 11 de maio de 1846, dava entrada no velho Senado um novo Senador que, depois do
compromisso regimental, dirige-se à Bancada fluminense e cumprimenta, ao sentar-se, com todo o respeito,
um velho colega que se achava ao lado: "Bom-dia, meu pai." Pai e filho Senadores, fato único em nossa
História política. Oito anos, afirma renomado escritor, conviveram no Senado: o pai, a perder os dias para o
túmulo; o filho, a ganhá-los para a História. Do crepúsculo de um, dece e tranqüilo já vinha outro sol. Sobre
os nomes iluminados dos Limas, não se consentia a noite.
Está, assim, encerrada a primeira parte do Expediente, que foi destinada a reverenciar a memória do
cidadão insigne que foi, na frase do grande Euclides da Cunha, a escora do Império. (Muito bem! Muito
bem! Palmas prolongadas.)

–

Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – Flávio Brito – José
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–
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Nunes
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–

–

José Sarney
Waldemar
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Alcântara – Dinarte Mariz – João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello – Teotônio
Vilela – Leandro Maciel – Heitor Dias – Carlos Lindenberg – João Calmon – Amaral Peixoto – Vasconcelos
Torres – Danton Jobim – Gustavo Capanema – José Augusto – Franco Montoro – Benedito Ferreira –
Osires Teixeira – Accioly Filho – Ney Braga – Celso Ramos – Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de Expediente que se
acha sobre a mesa.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 387, DE 1973
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1973 (nº 1.281-B, de 1973, na
origem), que "autoriza a reversão de terreno situado no Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais, à
propriedade de Clara Batista de Oliveira".
Relator: Sr. Lourival Baptista
O Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 51 da Constituição, submete à
deliberação do Congresso Nacional, Projeto de Lei que autoriza a reversão de terreno situado no Município
de Pirapora, Estado de Minas Gerais, à propriedade de Clara Batista de Oliveira.
A Mensagem Presidencial veio acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda.
Na Câmara dos Deputados, a proposição obteve pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade e juridicidade, e de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação. Foi aprovada,
em Plenário, na sessão de 7 de agosto do corrente ano.
Justificando a iniciativa, diz o Ministro da Fazenda em sua Exposição de Motivos:
"No anexo processo, propõe o Ministério da Aeronáutica seja feita a reversão, à Sra. Clara Batista de
Oliveira, da área de 14.580,00 m2, situada no Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais, vizinha ao
Aeroporto local, doada à União por escritura de 31 de maio de 1960, transcrita no Registro de Imóveis de
Pirapora em 3 de junho de 1960, após autorizada pelo Decreto nº 47.291, de 25 de novembro de 1959, a
aceitação da doação.
2. Declara o Ministério da Aeronáutica não mais ter interesse na utilização da área, que foi doada
para instalação de rádio-farol de proteção ao vôo e está atualmente desocupada. Não há, outrossim,
previsão de nova utilização do imóvel.
3. Acrescenta o referido Ministério que a atual situação de penúria da doadora e o fato de ter
praticado um ato de liberalidade em favor da União, que propiciou a utilização gratuita do terreno por cerca
de 12 anos, são também razões que justificam a proposição.
4. Entendendo plenamente justificada a restituição do imóvel a sua antiga proprietária, propõe, o
Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria Geral do Ministério da Fazenda a concretização da medida,
mediante expedição de lei autorizativa."
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Deve-se ressaltar que o Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria Geral do Ministério da
Fazenda opinaram favoravelmente à restituição da propriedade à doadora.
A medida se justifica não só por ser desnecessária a utilização do imóvel pelo Ministério da
Aeronáutica, como para atender a situação da doadora que, em tempos passados, demonstrou alto espírito
público, doando à União aquela sua propriedade.
No que tange a competência desta Comissão, nada tendo a opor ao Projeto, opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Lourival Baptista, Relator –
Virgílio Távora – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Cattete Pinheiro – Emival Caiado – Wilson Gonçalves –
Mattos Leão – Milton Trindade.
PARECER Nº 388, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1973, que
"dispõe sobre o instituto da enfiteuse, revoga o Capítulo II, arts. 678 a 694, e o item I do art. 674, do Código
Civil Brasileiro – Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – e dá outras providências.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Extirpar a enfiteuse do elenco dos direitos reais arrolados no art. 674 e revogar, nas condições que
estabelece, os arts. 678 a 694, todos do Código Civil, é o objetivo declarado do Projeto de Lei nº 50, de
1973, do ilustre Senador Vasconcelos Torres.
Na verdade, o milenar instituto, defendido por poucos e combatido por muitos, ultrapassado no
tempo, celeremente ingressa em processo de letal agonia.
Inúmeras, ao que sei, as tentativas para erradicá-lo. A primeira delas, com propósito bem definido,
data de 1944, ano em que o Governo Federal nomeou comissão, composta pelos professores Filadelfo
Azevedo, Orozimbo Nonato, Saboia de Medeiros, Agripino Veado e Hahnemann Guimarães, para estudar e
disciplinar a abolição da enfiteuse.
Providência radical, a douta Comissão entendeu que, a par dos aspectos jurídicos, os de natureza
econômica e política também deveriam ser considerados, sob o fundamento de que "organizações de fins
religiosos e pios esteiam seus orçamentos, e até sua existência, em imemoriais contratos enfitêuticos, que
produzem renda talvez irregular, mas que autoriza estimação média de certo modo constante".
Em conseqüência, a citada Comissão, que procurou fórmula eqüidistante dos interesses em conflito
para permitir a liberação dos vínculos existentes, fixou taxa de laudêmio, à razão uniforme de 4% (quatro
por cento), para o resgate de prazos públicos e privados.
Restava, entretanto, encontrar a maneira de composição paulatina das dívidas. Foi o que aconteceu
através do acolhimento da sugestão do Prof. Agripino Veado, que mandava fracionar a soma devida em 120
(cento e vinte) prestações mensais, inclusive juros de 6% (seis por cento) ao ano, pagáveis com as
amortizações.
E a Comissão decidiu:
"Quando o foreiro não se aproveitar da iniciativa, que lhe é facultada, perderá o direito a assim
prolongar a solução do débito que terá de ser satisfeito incontinenti, acrescido da multa de 20%, (vinte por
cento).
Na mesma pena incorre o foreiro que estiver em comisso, por declarar ou administrativamente já
declarado".
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2. Embora sem a extensão da tarefa atribuída, em 1944, à Comissão de Juristas, o Projeto de Lei nº
2, de 1972, do Senador Magalhães Pinto, que se transformou na Lei nº 5.827, de 28 de novembro de 1972,
merece referência.
Com efeito, apesar de ter objetivado a correção de distorções, mormente no que se relaciona com a
taxa de laudêmio, cobrável por força da jurisprudência, nos contratos constituídos anteriormente ao Código
Civil, a proposição teve o sentido, também, da gradualista abolição do aforamento, expressa na redução, de
vinte para dez anos, do prazo de resgate.
Assim, em face da Lei nº 5.827, de 1972, o art. 693 do Código Civil passou a ter a seguinte redação:
"Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo entre as
partes, são resgatáveis dez anos depois de constituídos, mediante pagamento de um laudêmio, que será de
dois e meio por cento sobre o valor atual da propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro, que
não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as disposições imperativas deste
capítulo."
3. Agora, o Projeto de Lei nº 50, de 1973, cogita da total extinção do emprazamento, consoante as
normas que procura estabelecer e que, em síntese, são as que se seguem:
a) a enfiteuse passará a reger-se por Lei própria (art. 1º);
b) os aforamentos são resgatáveis e só poderão vigir pelo prazo máximo de dois anos, extinguindo-se
pelo resgate (arts. 2º e 3º);
c) fica proibida a constituição de novos contratos de enfiteuse;
d) serão respeitados, nos casos de acordo, os prazos anteriormente vigentes, vedadas prorrogações
e renovações.
A proposição do ilustre Senador Vasconcelos Torres, cujos méritos cumpre exaltar, não cobre, porém,
todas as situações emergentes, relacionadas, principalmente, com o fracionamento dos débitos, incidências
de juros e correção monetária, antecipação de parcelas vincendas, cálculo do resíduo, tratamento do
comisso, por declarar ou administrativamente já declarado, e situação do Poder Público, quando proprietário
ou enfiteuta.
É que as Leis que "extinguem tais institutos têm inevitável projeção retro-operante, cabendo ao
legislador, como providência de política jurídica, e em prol de respeitáveis interesses ligados, muitas vezes,
às conveniências mesmas da paz social e do consórcio civil, estabelecer providências atenuadoras de
prejuízos e perturbações" (Min. Orozimbo Nonato, Rec. Ext. nº 7.560, de Pernambuco).
Além disso, o País está às vésperas de novo Código Civil. O anteprojeto respectivo, elaborado sob a
coordenação do Professor Miguel Reale, já foi distribuído e por certo, brevemente, será remetido ao
Congresso Nacional.
É interessante observar que o referido anteprojeto não tratou da matéria. Até mesmo nas disposições
transitórias não se cogitou dos efeitos do instituto da enfiteuse em relação ao passado. A linha adotada foi a
da extinção pela omissão, como se fosse possível apagar da vida do país as conseqüências jurídicas,
constituídas e com inevitável projeção no futuro, geradas pelo aforamento.
Está próxima, portanto, a oportunidade para exame total da matéria. Daí porque, afirmando a
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 50, de 1973, entendo conveniente que esta douta
Comissão determine o sobrestamento da proposição, nos termos do art. 373 do Regimento Interno do
Senado Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, Relator
– Franco Montoro – Wilson Gonçalves – José Lindoso – Accioly Filho – Carlos Lindenberg – Heitor Dias –
Mattos Leão.
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PARECER Nº 389, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1973, que "fixa
critério para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e outros
Estados".
Relator: Sr. José Augusto
O projeto em exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, fixa normas para o
estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e outros Estados,
determinando que:
"Art. 1º – A União abster-se-á de manter relações diplomáticas com todo Estado estrangeiro cujo
governo adote qualquer tipo de sistema político, social ou econômico baseado na discriminação racial."
O projeto, tal como redigido, nada proíbe, pois contém, apenas, uma recomendação à União, vale
dizer, ao Senhor Presidente da República, para. "abster-se" de um determinado ato, o que significa, como
nos ensina Laudelino Freire (Dec. da Língua Portuguesa, vol. I, 1940) "privar-se do exercício de um direito
ou de uma função".
Ainda que não houvesse obstáculo constitucional à aprovação da proposição, desnecessário nos
parece procurar inserir no contexto da nossa legislação a regra que ali se contém, uma vez que esta já
possui diploma legal do qual se pode inferir a obrigação do procedimento recomendado pelo Projeto. E o
diploma legal já existente é, precisamente, o citado pelo eminente autor do Projeto, no seu art. 2º, isto é, a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial.
A nossa Constituição, no § 1º do seu art. 153, estabelece:
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções
políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça."
E já há leis que punem o preconceito de raça: A Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951, que "inclui entre
as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor", e a Lei de
Segurança Nacional, como crime, punido com penas severas – 10 a 20 anos de reclusão – quando houver
"incitamento ao ódio ou à discriminação racial" – (Art. 33-VI).
Externamente, se se impõe a eliminação de todas as formas de discriminação racial e se um dos
meios for o de não se estabelecer relações com países que a adotam, é claro que o Presidente da
República, que celebrou a mencionada Convenção (art. 81, X, da Constituição) e que, posteriormente, com
a sua aprovação pelo Congresso (art. 44, I, da Constituição), decretou o seu cumprimento no País (Decreto
nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969), está no dever de obedecê-la.
E, em matéria de relações com Estados estrangeiros, não há como fugir, o Presidente da República é
o único e exclusivo juiz, em face da Constituição.
Aliás, as nossas Constituições, desde a do Império, a de 1891 (art. 48), a de 1934 (art. 56), a de 1937
(art. 74), a de 1946 (art. 87), e a de 1967 (art. 81) vêm consagrando o princípio de que a manutenção das
relações com Estados estrangeiros compete, privativamente ao Presidente da República.
Assim sendo, o Projeto em exame invade atribuições do Presidente da República, em esfera de sua
competência exclusiva, ferindo, pois, princípio consagrado em nosso direito público e conflitando com o
preceituado no art. 81, item IX, da Constituição.
Assim, somos levados a considerar o Projeto inconstitucional.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Augusto, Relator –
José Lindoso – Wilson Gonçalves – Mattos Leão – Heitor Dias – Accioly Filho – Helvídio Nunes.
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PARECER Nº 390, DE 1973
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973, (nº 115B, de 1973, na Câmara), que "aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia a 13 de dezembro de
1972".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973, sobre o qual é chamada a opinar a Comissão de
Relações Exteriores, teve sua origem na Mensagem nº 128, de 11 de maio de 1973, com o qual o Senhor
Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Colômbia, a 13 de dezembro de 1972.
Referida Mensagem é acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, na qual S. Ex.ª esclarece:
"O Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil e a Colômbia foi firmado em Bogotá, em 13
de dezembro de 1972, após ter sido negociado na reunião da Comissão Mista Brasileiro-Colombiana de
Cooperação Econômica e Técnica ali realizada, de 24 a 27 de abril de 1972."
Trata-se de um acordo bilateral destinado a promover e estimular o progresso técnico-científico, bem
como o desenvolvimento econômico e social dos dois países, através do intercâmbio de especialistas e da
concessão de bolsas de estudo para cursos ou estágios de treinamento, especialização ou aperfeiçoamento em matérias prioritárias para o progresso tecnológico e científico.
O artigo I do acordo em pauta define as modalidades de cooperação técnica a serem empreendidas
entre os dois países:
a) a elaboração e implementação conjunta de programas e projetos da pesquisa técnico-científica
sobre matéria de interesse comum;
b) a realização de estágios de treinamento, especialização ou aperfeiçoamento profissional em
assuntos técnicos e científicos;
c) a prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Caberá à Comissão Mista brasileiro-colombiana elaborar os projetos específicos de cooperação, a
serem objeto de Convênios Complementares ao presente Acordo.
O artigo V fixa os diversos critérios a serem adotados no que concerne ao financiamento dos
programas de cooperação a serem empreendidos.
No que diz respeito a missão dos peritos de ambos os países, assim como no que se refere à doação
de equipamento, determinam os artigos VII e VIII que serão aplicadas as mesmas normas estabelecidas,
para estes fins, pelas Nações Unidas.
O Governo brasileiro vem se empenhando em fortalecer a segurança política hemisférica e a
implantação de um sistema de cooperação que favoreça a segurança econômica coletiva.
O objeto primordial da política externa brasileira, em relação aos países do hemisfério, tem sido o de
somar esforços com os demais povos desta parte do mundo, a fim de que, irmanados, possam alcançar os
ideais de paz e progresso social. Neste sentido é que o atual Governo vem se empenhando em fortalecer a
segurança política hemisférica e em implantar um sistema de cooperação que favoreça a segurança
econômica coletiva.
Como bem salientou o chanceler brasileiro, em discurso pronunciado por ocasião de sua recente
visita à República da Colômbia:
"Para o Governo e o povo brasileiro existe o conceito de que a ordem, o
desenvolvimento
e
a
paz
que
ali
se
almeja
precisam
do
desen-

– 209 –
volvimento e da paz dos seus vizinhos. O Brasil quer deixar claro que estende suas mãos aos seus irmãos
do continente e os convoca para a luta, tão difícil mas tão fascinante, pelo desenvolvimento."
Examinando devidamente o texto do Acordo, verifica-se terem sido atendidas todas as formalidades
necessárias, nada havendo, no âmbito da competência regimental desta Comissão, que lhe possa ser
oposta.
Pelo contrário, é de se ressaltar que o presente Ato Internacional irá fortalecer, ainda mais, o
intercâmbio técnico-científico entre ambos os países, tornando cada vez mais firme a tradicional amizade
que une o Brasil e a Colômbia, contribuindo desta forma para o desenvolvimento do progresso e da
Unidade Latino-Americana.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da matéria, nos termos do presente Projeto de
Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1973. – Fernando Corrêa, Presidente, no exercício da
Presidência – Wilson Gonçalves, Relator – Arnon de Mello – Saldanha Derzi – Nelson Carneiro – José
Sarney – Magalhães Pinto – Danton Jobim.
PARECER Nº 391, DE 1973
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973.
Relator: Sr. Milton Trindade
Com a Mensagem nº 128, acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o Senhor Presidente da República encaminhou à apreciação do Congresso Nacional o
texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica celebrado entre o Brasil e a Colômbia, a 13 de dezembro
de 1972.
A cooperação técnica a ser desenvolvida entre os dois países, nos termos do citado Acordo, terá as
seguintes modalidades:
a) a elaboração e implementação conjunta de programas e projetos de pesquisa técnico-científica
sobre matéria de interesse comum;
b) a realização d.e estágios de treinamento, especialização ou aperfeiçoamento profissional em
assuntos técnicos e científicos;
c) a prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Determina o Artigo II que, cada Parte Contratante, poderá solicitar à outra a cooperação técnica de
acordo com as citadas modalidades.
O Artigo III estabelece que serão concluídos Convênios Complementares ao presente Acordo,
destinados à execuções de programas e projetos específicos de cooperação técnica, devendo especificar
os objetivos e os cronogramas dos trabalhos, dos projetos, bem como as obrigações de cada uma das
Partes Contratantes.
O Acordo outorga, ainda, competência à Comissão Mista Brasileiro-Colombiana, criada pelo
Convênio sobre Bases para a Cooperação Econômica e Técnica, para demarcar as áreas prioritárias para a
realização dos projetos, aprová-los e avaliá-los.
O Artigo IV estipula os critérios para o financiamento das modalidades de cooperação, determinando
que para a execução de programas de bolsas de estudo, serão divididos os encargos financeiros, cabendo,
ainda, às Partes Contratantes, que solicitarem os estágios, as despesas com as viagens internacionais dos
candidatos.
Determina, também, o Acordo que vigorarão, no que diz respeito à missão dos peritos de ambos os
países, assim como no referente à doação de equipamento, as mesmas normas estabelecidas, para esses
fins, pelas Nações Unidas.
O acordo firmado pelo Brasil com a Colômbia é a continuação natural da
política
recentemente
encetada
pelo
Governo
brasileiro
de
iniciativas
fecundas
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e de diálogo franco com países que antes não eram prioritários em nossas preocupações.
O Brasil, através de uma política internacional, leal e esclarecida, vem de tomar a iniciativa do
encontro com as nações do chamado terceiro mundo, para propor-lhes estímulos à cooperação no terreno
técnico, cultural e científico e alentar o início de um real intercâmbio.
A política externa de um país como o Brasil há de criar desafios a ele mesmo, se o objetivo da ação
diplomática é acelerar o cumprimento de suas virtualidades como nação em crescimento e se ele está,
efetivamente, disposto a preparar-se para o momento decisivo de seu desenvolvimento: a decolagem ou
arrancada rumo aos estágios superiores de seu crescente progresso.
O que nos incumbe, no momento atual é, o que já está realizando o Governo: criar oportunidades e
utilizar todos os meios para aprofundar nossas relações com países cuja colaboração nos é da maior
importância. Ora, esse esforço não poderia mais tardar, tanto em relação às nações africanas, como
relativamente aos países sul-americanos, possuidores, em seu conjunto, de considerável peso político e
econômico, fornecedores que são de matérias-primas necessárias a uma economia em processo de rápida
modernização como a brasileira, constituindo extensos mercados em crescimento, além de serem nossos
parceiros natos no ordenamento dos produtos tropicais.
Durante o ano passado, fomos informados de que se reuniu a Comissão Mista Brasil-Colômbia,
quando, então, foi proposta a constituição de um Grupo Técnico para estudar os problemas ligados, entre
outros, à exploração do carvão coqueificável na região de Cundinamarca. Nesta oportunidade foi
examinada, também, amostras do carvão colombiano, que se associa bem a experiência de mesclagem no
Brasil.
Além do carvão, são estreitos os interesses do Brasil e da Colômbia sobre o café. Os dois países,
como os maiores produtores do hemisfério, se empenham, até hoje, em manter bons entendimentos antes
de comparecerem frente aos grandes consumidores, nos debates travados na OIC.
Segundo, ainda, fomos informados, em sua recente viagem a Bogotá, foi examinada pelo nosso
Chanceler a possibilidade de o Brasil participar, através da empresa Braspetro, subsidiária da PETROBRÁS
para atuar no exterior, na exploração de petróleo em solo colombiano. Este tema, aliás, já foi examinado na
última reunião da referida Comissão Mista, que aconselhou "a associação de interesses entre as empresas
estatais dos dois países".
Ainda no campo das promoções conjuntas, a Colômbia, como se sabe, tem declarado interesse na
montagem de um moinho de "klinker" (cimento), próximo a Manaus, com vistas ao abastecimento do
mercado regional.
Cabe ressaltar, ainda, que a integração fronteiriça e o estudo dos transportes entre o Brasil e a
Colômbia, foi matéria que figurou nos recentes entendimentos entre os dois Chanceleres, tema, aliás, que
diz respeito a um projeto comum de construção de uma via rodoferro-fluvial – a Via Interoceânica – ligando
os oceanos Atlântico e Pacífico.
Como se vê, além do interesse natural de estreitar os laços de amizade entre o Brasil e a Colômbia,
dos fatos mencionados emergem a conveniência e mesmo a necessidade de se firmar em lei, como prevê o
Acordo, um programa de solidariedade ativa e de estreita cooperação, visando à ampliação em bases
técnicas e científicas dos entendimentos em tão boa hora iniciados pelas duas nações.
Diante do exposto, a Comissão de Educação e Cultura é de parecer que o presente Projeto de
Decreto Legislativo deve ser aprovado.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1973. – Gustavo Capanema, Presidente – Milton Trindade,
Relator – Geraldo Mesquita – Helvídio Nunes – Franco Montoro – Arnon de Mello.
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PARECER Nº 392, DE 1973
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973.
Relator: Sr. Virgílio Távora
Senhor Presidente da República encaminha Mensagem nº 128/73 submetendo à consideração do
Congresso Nacional, nos termos do disposto no item I do art. 44 da Constituição, o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Colômbia, a 13 de dezembro de 1972, na cidade de Bogotá.
A Mensagem Presidencial está acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve, inicialmente, Parecer favorável da Comissão de
Relações Exteriores, que concluiu pela apresentação do competente Projeto de Decreto Legislativo. Em
seguida, submetido o mesmo à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, foi considerado
constitucional e jurídico. A Comissão de Ciência e Tecnologia manifestou-se pela sua aprovação.
Em sua Exposição de Motivos, diz o Ministro de Estado das Relações Exteriores:
"2. O Acordo visa a intensificar e sistematizar a cooperação técnica entre os dois países; define as
modalidades dessa cooperação; e determina que vigorarão no que diz respeito à missão dos peritos de
ambos os países, assim como no que se refere à doação de equipamento, as mesmas normas
estabelecidas, para esses fins, pelas Nações Unidas.
3. O Acordo estipula ainda que caberá à Comissão Mista Brasileiro-Colombiana a competência para
demarcar as áreas prioritárias para a realização dos projetos, aprová-los e avaliá-los."
O referido Ajuste Internacional foi assinado após negociações na reunião da Comissão Mista
Brasileiro-Colombiana de Cooperação Econômica e Técnica, realizada em Bogotá de 24 a 27 de abril de
1972.
O Acordo Básico em exame objetiva promover e estimular o desenvolvimento técnico-científico e
econômico-social das duas nações, mediante intercâmbio de especialistas e concessão de bolsas de
estudo para treinamentos especializados ou aperfeiçoamento em matérias prioritárias ao desenvolvimento
científico e tecnológico.
No artigo I, estão especificadas as modalidades de cooperação técnica a serem desenvolvidas, que
são:
"a) a elaboração de implementação conjunta de programas e projetos de pesquisa técnico-científica
sobre matéria de interesse comum;
b) a realização de estágios de treinamento, especialização ou aperfeiçoamento profissional em
assuntos técnicos e científicos;
c) a prestação de serviços de consultoria e assessoria."
Cada Parte Contratante poderá solicitar à outra a cooperação técnica, de acordo com as modalidades
previstas, cabendo à Comissão Mista Brasileiro-Colombiana demarcar as áreas prioritárias para a
realização dos projetos, bem como sua aprovação. Está prevista a celebração de Convênios
Complementares para a execução de programas e projetos específicos de cooperação técnica. São ainda,
fixados, critérios para o financiamento da cooperação técnica.
O Brasil vem procurando ampliar o intercâmbio com todos os países e tem dedicado especial atenção
às suas relações com as demais nações da América Latina, visando a sistematizar a cooperação para se
alcançar um desenvolvimento mais ordenado, em conjunto com os nossos vizinhos.
Com relação a Colômbia, os laços de amizade tradicional que unem os dois países justificam
plenamente o intercâmbio, cada vez maior, entre os mesmos.
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Ainda recentemente os chanceleres dos dois países mantiveram entendimentos acerca da integração
fronteiriça e dos estudos no setor dos transportes, objetivando a construção de uma via rodo-ferro-fluvial
que ligue o Oceano Atlântico ao Pacífico.
Assim, nada havendo a opor, no que diz respeito à competência regimental desta Comissão,
opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Virgílio Távora, Relator
– Celso Ramos – Lenoir Vargas – Cattete Pinheiro – Wilson Gonçalves – Emival Caiado – Lourival Baptista
– Mattos Leão – Milton Trindade.
PARECER Nº 393, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973, (nº 102A, de 1973 na Câmara dos Deputados), que "aprova a aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros,
Assessor para Assuntos Legislativos do Quadro de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil".
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal está sendo chamada a se pronunciar sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973 (nº 102-A, de 1973, na Câmara dos Deputados) que "aprova
a aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros, Assessor para Assuntos Legislativos do Quadro de Pessoal
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil" e resultante da Mensagem nº 61, de 1973, mediante a
qual o Senhor Presidente da República pede autorização do Congresso Nacional para declarar aprovado o
seu ato.
2. A matéria chega ao Congresso Nacional em decorrência de controvérsia jurídica entre o DASP e o
Egrégio Tribunal de Contas da União como se demonstrará no curso do Parecer.
3. Acolhemos, como pacífica, a preliminar da competência do Presidente da República relativamente
à execução de aposentadoria, ad referendum do Congresso Nacional a qual o Egrégio Tribunal de Contas
da União tenha julgado inconstitucional.
4. Devemos examinar, no entanto, ante o caso concreto, a tese do referido Tribunal, quanto à
aplicação do art. 100, § 2º (redação da Constituição de 1967) que no mérito e escudado nesse texto, serviu
de base para sua decisão de considerar inconstitucional o ato, porque, de acordo com o artigo e parágrafos
referidos, no seu entender, só Lei Federal poderia reduzir os limites de idade e de tempo de serviço, não
havendo nenhuma Lei assegurando ao Assessor para Assuntos Legislativos aposentadoria aos trinta anos
de serviço.
5. Na Câmara dos Deputados a matéria foi examinada e aprovada e por isso, ali, na forma regimental,
se formulou o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973, ora sob exame na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal.
6. A Portaria nº 283, de 24 de julho de 1969, publicada no Diário Oficial de 25 do mesmo mês, da
Direção do DASP, que aposentou Pedro Augusto Cysneiros, no cargo de Assessor para Assuntos
Legislativos do Quadro de Pessoal – Parte Permanente daquele Departamento, foi ato praticado na vigência
da Constituição de 1967.
7. Pode impressionar, à primeira vista, a argumentação do ilustre Procurador do TCU, Dr. Luiz
Octávio Gallotti, mas, após um exame mais aprofundado e levando em conta que as leis têm de ser
interpretadas em seu conjunto, verifica-se, data venia, a sua improcedência.
8. De inicio, examinemos, singelamente, a redação da Constituição de 1967, no seu art. 100, § 2º e a
redação dada à matéria pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969.
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CONSTITUIÇÃO DE 1967:
"Art. 100 –
§ 2º – Atendendo a natureza especial do serviço, a lei federal poderá reduzir os limites de idade e de
tempo de serviço, nunca inferiores a sessenta e cinco e vinte cinco anos, respectivamente, para a
aposentadoria compulsória e a facultativa, com as vantagens do item I do art. 101."
A Emenda Constitucional nº 1 dispõe:
"Art. 103 – Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, indicará quais as
exceções às regras estabelecidas, quanto ao tempo e a natureza do serviço, para aposentadoria, reforma,
transferência para a inatividade e disponibilidade."
9. É evidente, que as duas redações nos levam a concluir que a Constituição de 1967, no art. 100, §
2º, deixa ao aplicador da lei que considere a existência ou não de lei federal para disciplinar a espécie
respectiva. Já o art. 103 da Emenda nº 1, exigindo Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da
República, estabelecia, para o futuro, os casos de flexibilidade para o sistema e tal Lei ainda não foi votada.
10. Torna-se, portanto, evidente que para se examinar a constitucionalidade da aposentadoria de que
trata o presente Processo, ter-se-á de interpretar o texto constitucional correspondente à primitiva redação
da Carta Política de 1967 (art. 10, § 2º), e autorizado estava a verificação de existência ou não de Lei
Federal disciplinadora da espécie.
11. Na constatação da existência dessas normas ter-se-á de raciocinar, de logo, partindo do art. 139,
parágrafo único, combinado com o art. 108, § 1º, ambos da referida Constituição de 1967.
Vejamos:
"Art. 139 – O Ministério Público dos Estados será organizado em carreiras, por lei estadual,
observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo anterior.
Parágrafo único – Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 108, § 1º e art. 136,
§ 4º"
Dispõe o citado art. 108:
"Salvo as restrições expressas nesta Constituição, gozarão os juizes das garantias seguintes:
§ 1º – A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade ou por invalidez comprovada, e
facultativa após trinta anos de serviço público, em todos esses casos com os vencimentos integrais."
12. Tais mandamentos constitucionais devem ser considerados neste estudo, face ao disposto no art.
17 e seu parágrafo único da Lei nº 4.069, de 11 de junho de 1962, cujo texto é o seguinte:
"Art. 17 – Os vencimentos, gratificações e vantagens do Consultor-Geral da República são iguais ao
do Procurador-Geral da República, os dos Consultores Jurídicos aos dos Subprocuradores-Gerais da
República, exceto no que se refere às percentagens decorrentes da cobrança judicial da dívida ativa da
União (art. 13 da Lei nº 2.369, de 9 de dezembro de 1954).
Parágrafo único – Aos demais membros do Serviço Jurídico da União, de que trata a Lei nº 3.414, de
20 de junho de 1958, em seu art. 14, itens III e IV, são atribuídos, respectivamente, os mesmos
vencimentos, gratificações e vantagens dos Procuradores da República de 1ª Categoria e dos Procuradores
da República de 2ª Categoria, observada a exceção deste artigo."

– 214 –
13. Diz o art. 14, III e IV referidos no parágrafo único do citado art. 17 e aliás incorporado ao Direito
Positivo, através de promulgação, pois, a Presidência da República havia vetado partes do Projeto que se
transformou na Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1959:
"Art. 14 – Os vencimentos mensais dos membros do Serviço Jurídico da União passam a ser os
seguinte:
III – Assistente Jurídico, Assessor Jurídico e Procurador do Ministério da Fazenda (Lei nº 2.193, de 9
de março de 1954, e Decreto nº 31.291, de 5 de outubro de 19154) Cr$ 25.000,00.
IV – Assessor de Direito Aeronáutico e Auditor da Fazenda Nacional, lotado na Caixa de Amortização
Cr$ 27.000,00."
14. No elenco de cargos constantes do dispositivo transcrito não figurou o "Assessor Parlamentar". É
certo. E por quê? Não figurou porque essa nova espécie de cargos isolados de provimento efetivo viria a ser
instituída, apenas, em 1961, pelo art. 58 da Lei nº 4.048, de 29 de dezembro que os declarou "equiparados
aos assistentes jurídicos", que são os constantes do item III do art. 14 da citada Lei nº 3.414.
15. Assim dispõe o art. 58 da Lei referida e publicada no Diário Oficial, do dia 8 de janeiro de 1962,
(Seção I, Parte I, págs. 191, 192 e 193):
"Art. 58 – Ficam criados 2 (dois) cargos de Assessor Parlamentar equiparados aos Assistentes
Jurídicos, com a função específica de tratar dos assuntos de interesse do Ministério junto ao Congresso
Nacional e mediante o que for determinado pelo Ministro de Estado, colaborar na feitura do que trata o item
II do art. 6º"
16. Esclareça-se, ainda, que o cargo de Assessor para Assuntos Legislativos é o cargo de Assessor
Parlamentar, com a nova denominação que lhe deu o art. 4º, § 2º da Lei nº 4.345, de 26 de junho de 1964,
sem modificar os direitos e vantagens não financeiras asseguradas a essa categoria.
17. Para facilitar a conferência, transcrevemos o texto da Lei publicada no Diário Oficial do dia 26 de
junho de 1964 (Seção 1, Parte I, págs. 5569 a 5572):
" Art. 4º –
§ 2º – ... (Vetado) ... cargos de Assessor Parlamentar, passam... (Vetado) ... a denominar-se
Assessor para Assuntos Legislativos, com os vencimentos fixados neste artigo."
18. Completa-se o quadro de normas existentes no sistema do Direito Positivo em que se arrimou o
DASP para conceder a aposentadoria, no caso em análise, com o disposto na Lei Delegada nº 9, de 11 de
outubro de 1962, que diz:
"Art. 40 –
§ 1º – Os cargos isolados, de provimento efetivo, de Assessor Parlamentar, terão vencimentos,
direitos e vantagens dos Assistentes Jurídicos da União."
Tal dispositivo confirmou a equiparação do Assessor Parlamentar, em direitos e vantagens, aos
Assistentes Jurídicos.
19. Embora exaustivas as transcrições, temos de concluir à luz das mesmas que demonstrada
está, plenamente, a constitucionalidade do Ato do Senhor Presidente da República pois que a
Constituição Federal, na sua primitiva redação, exigia lei federal para a redução do tempo de serviço
(art. 100, § 2º) e essa lei existia, isto é, os arts, 139, parágrafo único e 108, § 1º, ambos da mesma Cons-
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tituição de 1967, combinados com o art. 17 e seu parágrafo único da Lei nº 4.069, de 1962, e art. 40, § 1º,
da Lei Delegada nº 9, de 11 de outubro de 1962.
20. A reconhecida equiparação, quanto a direitos e vantagens, dos antigos Assessores
Parlamentares aos Assistentes Jurídicos e destes aos membros do Ministério Público, assegurou a essas
duas categorias funcionais (Assessores Parlamentares e Assistentes Jurídicos) os mesmos direitos e
vantagens conferidos aos membros do Ministério Público.
21. O assunto idêntico ao do presente processo já foi objeto de longa discussão e o então ConsultorGeral da República, Jurista Adroaldo Mesquita, no Parecer nº H-892 (D.O. de 17 de outubro de 1969),
apreciando o caso da aposentadoria aos 30 anos de serviço de Assessor para Assuntos Legislativos,
também negada pelo Egrégio Tribunal de Contas, escreveu:
"6 – A vantagem que ora se discute – aposentadoria aos trinta anos – não advém, como se quer fazer
crer, de lei especial que tenha reduzido o tempo de serviço para tal finalidade, mas, da própria disposição
constitucional que a reduziu (§ 1º do art. 108), cuja aplicação se faz por força da regra contida no § 1º do
art. 40 da Lei Delegada nº 9, de 1962, combinada com o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069, de
1962, que estabeleceu norma de equiparação com direitos e vantagens (não financeiras) ainda em vigor.
7 – Assim sendo, não vejo, também, qualquer violação do § 2º do art. 100 da vigente Constituição
Federal."
22. Não há, no caso nenhum problema de maior profundidade a desafiar a argúcia e a erudição de
especialistas. Basta a paciência da pesquisa dentro do sistema jurídico, das normas que como partes
solidárias convergem para a tessitura do direito do aposentado, objeto de nossos cuidados e isso o fizemos
para varrer qualquer objeção.
Concluo, portanto, reconhecendo juridicamente correto o ato impugnado pelo Egrégio Tribunal de
Contas da União e acolhendo o Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973 como perfeitamente
constitucional.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso, Relator –
Wilson Gonçalves – Heitor Dias – Helvidio Nunes – Mattos Leão – José Augusto – Italívio Coelho – José
Sarney – Gustavo Capanema – Eurico Rezende – Carlos Lindenberg – Nelson Carneiro.
PARECER Nº 394, DE 1973
da Comissão de Finanças (nº 102-A, de 1973, na Câmara dos Deputados), que "aprova a
aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros. Assessor para Assuntos Legislativos, do Quadro de Pessoal do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
1. O Projeto sob exame desta Comissão decorre de um conflito de interpretação entre o Poder
Executivo e o Tribunal de Contas da União, acerca do direito – convalidado pelo primeiro e negado pelo
segundo – que se defere aos titulares das antigas funções de "Assessor para Assuntos Legislativos" de se
aposentarem aos trinta anos de serviço, com todas as vantagens equivalentes às concedidas aos
magistrados e membros do Ministério Público;
2. O conflito não é novo e ainda não se desvaneceu, insistindo os órgãos consultivos do Executivo na
tese que a seu turno, nega o referido Tribunal. Às fls. 83/4 do Processo nº 32.789/69, anexado neste
processado, registra-se o seguinte trecho do relatório que o Diretor-Geral do DASP encaminhou ao Senhor
Presidente da República:
"As razões para a denegação de registro ao ato de aposentadoria em espécie,
enunciadas
pela
Procuradoria
do
egrégio
Tribunal
de
Contas,
são
ainda
as
mesmas
que
serviram
de
base
para
aquele
Órgão
impugnar,
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anteriormente os atos de aposentadoria de outros ocupantes de cargos de Assessor para Assuntos
Legislativos do Quadro de Pessoal deste Departamento, Manoel Alves Mendes Junior e Joaquim Neves
Pereira.
A interpretação produzida pelo egrégio Tribunal de Contas naqueles seus decisórios e agora
reiterada não tem convencido o Governo.
Com efeito, a improcedência dos argumentos em que se louvou a Corte de Contas da União nos
casos em referência foi demonstrada iterativamente pela douta Consultoria-Geral da República em
Pareceres nº 892-H, de 13 de outubro de 1969 (in D.O. de 17-10-69) e nº I-088, de 2 de dezembro de 1970
(in D.O. de 21-12-70).
Em conseqüência do primeiro Parecer citado (nº 892-H), os Excelentíssimos Senhores Ministros
Militares, então no exercício das funções de presidente da República, baixaram o Decreto-Lei nº 962, de 13
de outubro de 1969, aprobatório da aposentadoria de Manoel Alves Mendes Junior. Em face do segundo
Parecer – de referência I-088 – Vossa Excelência usou da prerrogativa prevista no artigo 72, § 7º, da
Constituição, para determinar, por despacho publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 1970 (PR8510/70), a execução, ad referendum do Congresso Nacional, do ato de aposentadoria de Joaquim Neves
Pereira.
Verifica-se, destarte, que o entendimento do Tribunal de Contas na matéria não logra abalar a
convicção do Governo, fundada em disposição constitucional específica vigorante quando se baixaram
aqueles atos de aposentadoria – inclusive o de que trata este processo – relativos a ocupantes de cargos
de Assessor para Assuntos Legislativos."
3. O novo episódio denegatório de registro ao ato de aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros foi
amplamente dissecado no brilhante Parecer do Senador José Lindoso, adotado, sem restrição, pela
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, ressaltando-se ainda, que a matéria foi apreciada e votada,
igualmente sem discrepâncias, pela Câmara dos Deputados.
4. No âmbito desta Comissão, não encontramos qualquer razão que nos leve a impedir a
consolidação de uma tese já adotada anteriormente pelo Congresso, qual seja a de reconhecer, no caso em
espécie, o amplo direito do postulante à aposentadoria, prêmio a que fez jus, já prevista pelo Poder
Executivo e, em conseqüência, sem riscos de repercutir negativamente sobre o Tesouro Nacional.
Nestes termos, somos péla aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Wilson Gonçalves, Relator
– Emival Caiado – Virgílio Távora – Lenoir Vargas – Cattete Pinheiro – Lourival Baptista – Celso Ramos –
Mattos Leão – Milton Trindade.
PARECER Nº 395, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 39, de 1973.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 39, de 1973, que suspende a
proibição contida nas Resoluções números 58, de 1968, 79, de 1970 e, 52, de 1972, para permitir que o
Governo do Estado de São Paulo aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de
financiamento, destinado à implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro,
Relator – Danton Jobim – José Lindoso – José Augusto.
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ANEXO AO PARECER Nº 395, DE 1973
Redação final do Projeto de Resolução nº 39, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende a proibição contida nas Resoluções números 58, de 1968, 79, de 1970, e, 52, de 1972,
para permitir que o Governo do Estado de São Paulo aumente o limite de endividamento público, mediante
contrato de financiamento, destinado à implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São
Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a proibição do artigo 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de
números 79, de 1970 e, 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado de
São Paulo aumente em Cr$ 28.994.324,80 (vinte e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil,
trezentos e vinte e quatro cruzeiros e oitenta centavos), o limite de endividamento público, mediante
contrato de financiamento por intermédio do GEGRAN – Grupo Executivo da Grande São Paulo, com o
SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, destinado à implantação do Sistema Cartográfico
Metropolitano da Grande São Paulo.
Art. 2º – Esta Resolução em vigor na data de sua publicação.
PARECER Nº 396, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1971.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do
Senado nº 44, de 1971, que assegura preferência para compra aos ocupantes de imóveis residenciais do
INPS, estendendo até 29 de julho de 1969 a data limite fixada pelo Decreto-Lei nº 713, de 29 de julho de
1969.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, Relator
– Cattete Pinheiro – Danton Jobim – José Augusto.
ANEXO AO PARECER Nº 396, DE 1973
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1971,
que estende, até 29 de julho de 1969, aos ocupantes que menciona, os direitos conferidos pelo art. 1º do
Decreto-Lei nº 713, de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São extensivos os direitos conferidos pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 713, de 1969, àqueles
que, em 29 de julho de 1969, estivessem ocupando imóveis residenciais do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) e que, à data de vigência desta lei, ainda mantenham aquela ocupação.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PARECER Nº 397, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 35, de 1973.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 35, de 1973, que dispõe sobre
suspensão de execução de textos da Constituição de 1967 e de atos legislativos da Assembléia Legislativa
do Paraná.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, Relator
-- Cattete Pinheiro – Danton Jobim – José Augusto.
ANEXO AO PARECER Nº 397, DE 1973
Redação final do Projeto de Resolução nº 35, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de expressões da Constituição de 1967 do Estado
do Paraná e de atos da Assembléia Legislativa daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 20 de maio de 1970, nos autos da Representação nº 808, a execução das expressões
"atuais" e "ou venham a contar, até a realização de concurso para provimento dos respectivos cargos",
contidas no § 2º do art. 143 da Constituição de 1967 do Estado do Paraná, o art. 2º da Resolução nº 16, de
21 de agosto de 1967, o art. 20 e seus §§ 1º e 2º e os arts. 24 e 25 do Decreto Legislativo nº 573, de 1967,
e o art. 2º da Resolução nº 42, de 30 de novembro de 1967, todos da Assembléia Legislativa daquele
Estado.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER Nº 398, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1973.
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1973, que inclui a
aposentadoria espontânea entre as cláusulas excludentes da contagem do tempo de serviço do empregado
readmitido.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Danton Jobim, Relator
– Cattete Pinheiro – José Lindoso – José Augusto.
ANEXO AO PARECER Nº 398, DE 1973
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1973, inclui a aposentadoria espontânea entre
as cláusulas excludentes da contagem do tempo de serviço do empregado readmitido.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 453 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. 53 – No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão
computados
os
períodos,
ainda
que
não
contínuos,
em
que
tiver
trabalhado
anteriormente
na
empresa,
salvo
se
houver
sido
despedido
por
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falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 147, DE 1973
Nos termos do art. 186 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do
Expediente da Sessão de 29 do corrente seja dedicado a reverenciar a memória do Dr. Israel Pinheiro da
Silva.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1973. – Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – José Augusto –
Nelson Carneiro – Milton Cabral – Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1°Secretário.
São lidas as seguintes:
COMUNICAÇÕES
Brasília, 23 de agosto de 1973.
Sr. Presidente:
Na forma regimental, indico a Vossa Excelência o nome do Sr. Deputado Magalhães Melo para
integrar, em substituição ao Sr. Deputado Adhemar de Barros Filho, a Comissão Mista destinada a elaborar
parecer sobre o Projeto de Lei nº 10/73-CN.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os votos de alta estima e
consideração. – Geraldo Freire, Líder da ARENA.
Brasília, 23 de agosto de 1973.
Sr. Presidente:
Na forma regimental, indico a Vossa Excelência o nome do Sr. Deputado Luiz Braz para integrar, em
substituição ao Sr. Deputado Luiz Braga, a Comissão Mista destinada a elaborar parecer sobre o Projeto de
Lei nº 10/73-CN.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os votos de alta estima e
consideração. – Cantídio Sampaio, Vice-Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Serão feitas as substituições solicitadas.
Estando a Academia Brasileira de Letras realizando um curso de quatro conferências comemorativas
do Sesquicentenário do Congresso Nacional, esta Presidência designa o Sr. Senador Amaral Peixoto para
representar o Senado Federal naquelas reuniões.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 148, DE 1973
Nos termos do art. 47, inciso II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos
da Casa a partir de 27 do corrente, pelo prazo aproximado de 15 dias, quando me ausentarei do País para
breve viagem.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1973. – Luiz Cavalcante.

– 220 –
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Em conseqüência da aprovação do requerimento, é
concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 149, DE 1973
Nos termos do art. 47, inciso II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos
da Casa a partir de 27 do corrente, pelo prazo aproximado de 15 dias, quando me ausentarei do País para
breve viagem.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1973. – Antônio Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Fica concedida a licença solicitada.
Terminada a Hora do Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
377, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o Acordo Cultural e Educacional e o Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmados entre
a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem emenda, nem requerimento no sentido de que seja submetida a votos, é
a redação final considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do art.
362 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1973 (nº 110-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova os textos do Acordo Cultural e Educacional e do Acordo de Cooperação Técnica e Científica
entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, firmados em Abidjan, 27 de
outubro de 1972.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovados os textos do Acordo Cultural e Educacional e do Acordo de Cooperação
Técnica e Científica entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, firmados em
Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Art. 2º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres):
Item 2
(nº

Discussão, em
1.150-B/73,

turno
na

único,
Casa

do

Projeto de Lei da
de
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33,
do

de

1973
Senhor
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Presidente da República, que retifica dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o
Código de Processo Civil, tendo:
PARECER, sob o nº 385, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, favorável ao projeto com as Emendas de nos 1 a 21-CCJ que oferece.
O projeto foi incluído na Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão
anterior, a requerimento do Sr. Senador Accioly Filho.
Em discussão o Projeto e as Emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 1973
(Nº 1.150-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Civil.

Retifica dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 5º, 10, 20, 77, 126, 131, 184, 213, 219, 223, 225, 232, 264, 269, 285, 286, 295, 296,
301, 309, 310, 324, 331, 363, 375, 412, 443, 456, 462, 498, 500, 519, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 533,
539, 543, 558, 560, 568, 599, 600, 601, 602, 622, 623, 624, 625, 634, 671, 686, 703, 793, 803, 804, 814,
900, 901, 902, 942, 949, 974, 980, 981, 982, 993, 999, 1.002, 1.007, 1.008, 1.029, 1.061, 1.095, 1.116,
1.129, 1.215 e 1.219, do novo Código de Processo Civil passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º – Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou
inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por
sentença."
Art. 10 – O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem
sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios.
Parágrafo único – Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:
I – reais imobiliárias;
II – resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles;
III – fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução tenha de recair
sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados;
IV – que tenham por objeta o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóves de
um ou de ambos os cônjuges."
"Art. 20 – A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários advocatícios.
§ 1º – O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos autos do processo, como também a indenização
de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
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§ 3º – Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional
b) o lugar de prestação de serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a
seu serviço.
§ 4º – Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, os honorários serão fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior."
"Art. 77 – É admissível o chamamento ao processo:
I – do devedor, na ação em que o fiador for réu;
II – dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles;
III – de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou
totalmente, a dívida comum."
"Art. 126 – O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei.
No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos
costumes e aos princípios gerais de direito."
"Art. 131 – O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram
o convencimento."
"Art. 184 – Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e
incluindo o do vencimento.
§ 1º – Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em
dia em que:
I – for determinado o fechamento do fórum;
II – o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§ 2º – Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação (art. 240)."
"Art. 213 – Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender."
"Art. 219 – A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
§ 1º – A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.
§ 2º – Incumbe à parte, nos 10 (dez) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do
réu.
§ 3º – Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias, contanto
que a parte o requeira nos 5 (cinco) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.
§ 4º – Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á
por não interrompida a prescrição.
§ 5º – Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e
decretá-la de imediato.
§ 6º – Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará
ao réu o resultado do julgamento."
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"Art. 223 – Requerida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria porá a cópia da petição
inicial, despachada pelo juiz, dentro de sobrescrito com timbre impresso do juízo ou tribunal, bem como do
cartório, indicando expressamente que visa a intimar o destinatário.
§ 1º – Se já não constar da cópia da petição inicial, o despacho do juiz consignará a advertência a
que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.
§ 2º – A carta será registrada, com aviso da recepção, a fim de ser junto as autos.
§ 3º – O carteiro fará a entrega da carta registrada ao destinatário, exigindo-lhe que assine o recibo."
"Art. 225 – O mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá conter:
I – os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências;
II – o fim da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a
advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis;
III – a cominação, se houver;
IV – o dia, hora e lugar do comparecimento;
V – a cópia do despacho;
VI – o prazo para defesa;
VII – a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.
Parágrafo único – O mandato poderá ser em breve relatório, quando o autor entregar em cartório,
com a petição inicial, tantas cópias desta quantos forem os réus; caso em que as cópias depois de
conferidas com o original, farão parte integrante do mandato."
"Art. 232 – São requisitos da citação por edital:
I – a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II
do artigo antecedente;
II – a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;
III – a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo
menos duas vezes em jornal local, onde houver;
IV – a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da
data da primeira publicação;
V – a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos
disponíveis.
Parágrafo único – Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de
que trata o número II deste artigo."
"Art. 264 – Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa a pedir, sem o
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.
Parágrafo único – A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida
após o saneamento do processo."
"Art. 269 – Extingue-se o processo com julgamento de mérito:
I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;
II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido;
III – quando as partes transigirem;
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IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;
V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação."
"Art. 285 – Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu, para
responder; do mandato constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor."
"Art. 286 – O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:
I – nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;
II – quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito;
III – quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo
réu."
"Art. 295 – A petição inicial será indeferida:
I – quando for inepta;
II – quando a parte for manifestamente ilegítima;
III – quando o autor carecer de interesse processual;
IV – quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5º);
V – quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou
ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal;
VI – quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.
Parágrafo único – Considera-se inepta a petição inicial quando:
I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
III – o pedido for juridicamente impossível;
IV – contiver pedidos incompatíveis entre si."
"Art. 296 – Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial, o despacho, que
receber o recurso, mandará citar o réu para acompanhá-lo.
§ 1º – A citação valerá para todos os termos ulteriores do processo.
§ 2º – Sendo provido o recurso, o réu será intimado, na pessoa de seu procurador, para responder.
§ 3º – Se o réu não tiver procurador constituído nos autos, o processo correrá à sua revelia."
"Art. 301 – Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:
I – inexistência ou nulidade da citação;
II – incompetência absoluta;
III – inépcia da petição inicial;
IV – perempção;
V – litispendência;
VI – coisa julgada;
VII – conexão;
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VIII – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
IX – compromisso arbitral;
X – carência de ação;
XI – falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.
§ 1º – Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º – Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º – Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se
repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.
§ 4º – Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste
artigo."
"Art. 309 – Havendo necessidade de prova testemunhal, o juiz designará audiência de instrução,
decidindo dentro de 10 (dez) dias."
"Art. 310 – O juiz indeferirá a petição inicial da exceção, quando manifestamente improcedente."
"Art. 324 – Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando que não ocorreu o efeito da revelia,
mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir na audiência."
"Art. 331 – Se não se verificar nenhuma das hipóteses previstas nas secções precedentes, o juiz, ao
declarar saneado o processo:
I – decidirá sobre a realização de exame pericial, nomeando o perito e facultando às partes a
indicação dos respectivos assistentes técnicos;
II – designará a audiência de instrução e julgamento, deferindo as provas que nela hão de produzirse."
"Art. 363 – A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa:
I – se concernente a negócios da própria vida da família;
II – se a sua apresentação puder violar dever de honra;
III – se a publicidade do documento redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus
parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau; ou lhes representar perigo de ação penal;
IV – se a exibição acarretar a divulgação de fatos, a cujo respeito, por estado ou profissão, devam
guardar segredo;
V – se subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a
recusa da exibição.
Parágrafo único – Se os motivos de que tratam os números de I a V disserem respeito só a uma parte
do conteúdo do documento, da outra se extrairá uma suma para ser apresentada em juízo."
"Art. 375 – O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o original, provando a data de
sua expedição e do recebimento pelo destinatário."
"Art. 412 – A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando do mandado dia, hora e
local, bem como os nomes das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de comparecer, sem
motivo justificado, será conduzida, respondendo pelas despesas do adiamento.
§ 1º – A parte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de
intimação; presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la.
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§ 2º – Quando figurar no rol de testemunhas funcionário público ou militar, o juiz o requisitará ao
chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir."
"Art. 443 – Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo
quanto for útil ao julgamento da causa.
Parágrafo único – O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia."
"Art. 456 – Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou
no prazo de 10 (dez) dias."
"Art. 462 – Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a sentença."
"Art. 498 – Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento unânime e julgamento por maioria de
votos e forem interpostos simultaneamente embargos infringentes e recurso extraordinário, ficará este
sobrestado até o julgamento daquele."
"Art. 500 – Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências
legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra
parte.
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições seguintes:
I – poderá ser interposto perante a autoridade judiciária competente para admitir o recurso principal,
dentro de 10 (dez) dias contados da publicação do despacho, que o admitiu:
II – será admissível na apelação, nos embargos infringentes e no recurso extraordinário;
III – não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado
inadmissível ou deserto.
Parágrafo único – Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto
às condições de admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior."
"Art. 519 – Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da conta, o apelante efetuará o
preparo, inclusive do porte de retorno, sob pena de deserção. Vencido o prazo e não ocorrendo deserção,
os autos serão conclusos ao juiz, que mandará remetê-los ao tribunal, dentro de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 1º – Ocorrendo justo impedimento, o juiz, ao relevar a pena de deserção, restituirá ao apelante o
prazo para efetuar o preparo.
§ 2º – A decisão a que alude o parágrafo anterior, será irrecorrível. O tribunal, todavia, lhe apreciará a
legitimidade."
"Art. 522 – Ressalvado o disposto nos arts. 504 e 513, das decisões proferidas no processo caberá
agravo de instrumento.
§ 1º – Na petição, o agravante poderá requerer que o agravo fique retido nos autos, a fim de que dele
conheça o tribunal, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação; reputar-se-á renunciado o
agravo se a parte não pedir expressamente, nas razões ou nas contra-razoes da apelação, sua apreciação
pelo tribunal.
§ 2º – Requerendo o agravante a imediata subida do recurso, será este processado na conformidade
dos artigos seguintes."
"Art. 523 – O agravo de instrumento será interposto no prazo de 5 (cinco) dias por petição, que
conterá:
I – a exposição do fato e do direito;
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II – as razões do pedido de reforma da decisão;
III – a indicação das peças do processo que devam ser trasladadas.
Parágrafo único – Serão obrigatoriamente transladadas a decisão agravada, a certidão da respectiva
intimação e a procuração outorgada ao advogado do agravante, salvo se outra instruir a petição de gravo."
"Art. 524 – Deferida a formação do agravo, será intimado o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
indicar as peças dos autos, que serão trasladadas, e juntar documentos novos."
"Art. 525 – Será de 15 (quinze) dias o prazo para a extração, a conferência e o concerto do traslado,
prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante solicitação do escrivão.
Parágrafo único – Se o agravado apresentar documento novo, será aberta vista ao agravante para
dizer sobre ele no prazo de 5 (cinco) dias."
"Art. 526 – Concluída a formação do instrumento, o agravado será intimado para responder."
"Art. 529 – Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o
tribunal imporá ao agravante a condenação, em benefício do agravado, no pagamento do décuplo do valor
das custas respectivas."
"Art. 533 – Admitidos os embargos, procede-se-á ao preparo do recurso e sorteio de novo relator.
§ 1º – O prazo para o preparo será de 10 (dez) dias, contados da publicação, no órgão oficial, do
despacho de recebimento dos embargos.
§ 2º – A escolha do relator recairá, quando possível, em juiz que não haja participado do julgamento
da apelação ou da ação rescisória."
"Art. 539 – Nas causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo
internacional e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no País, caberá:
I – apelação, da sentença;
II – agravo de instrumento, das decisões interlocutórias."
"Art. 543 – Recebida a petição pela secretaria do tribunal e aí protocolada, intimar-se-á o recorrido,
abrindo-se-lhe vista, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para impugnar o cabimento do recurso.
§ 1º – Findo esse prazo, serão os autos, com ou sem impugnação, conclusos ao presidente do
tribunal, o qual, em despacho motivado, admitirá, ou não, o recurso, no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º – Admitido o recurso, abrir-se-á vista dos autos, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido,
para que cada um, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões.
§ 3º – Apresentadas ou não as razões, os autos serão remetidos, dentro de 15 (quinze) dias, à
Secretario do Supremo Tribunal Federal, devidamente preparados.
§ 4º – O recurso extraordinário será recebido unicamente no efeito devolutivo."
"Art. 558 – O agravante poderá requerer ao relator, nos casos de prisão de depositário infiel, a
adjudicação, remição de bens ou de levantamento de dinheiro sem prestação de caução idônea, que
suspenda a execução da medida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
Parágrafo único – Igual competência tem o juiz da causa enquanto o agravo não tiver subido."
"Art. 560 – Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste
não se conhecendo se incompatível com a decisão daquela.
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Parágrafo único – Versando a preliminar sobre nulidade suprível, o tribunal, havendo necessidade,
converterá o julgamento em diligência ordenando a remessa dos autos ao juiz, a fim de ser sanado o vício."
"Art. 568 – Estão sujeitos à execução:
I – o devedor, reconhecido como tal no título executivo;
II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
III – o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título
executivo;
IV – o fiador judicial;
V – o responsável tributário, assim definido na legislação própria."
"Art. 599 – O juiz pode, em qualquer momento do processo:
I – ordenar o comparecimento das partes;
II – advertir ao devedor que o seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça."
"Art. 600 – Considera-se atentatório à dignidade da justiça o ato do devedor que:
I – frauda a execução;
II – se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;
III – resiste injustificadamente às ordens judiciais;
IV – não indica ao juiz onde se encontram os bens sujeitos à execução."
"Art. 601 – Se, advertido, o devedor perseverar na prática de atos definidos no artigo antecedente, o
juiz, por decisão, lhe proibirá que daí por diante fale nos autos. Preclusa esta decisão, é defeso ao devedor
requerer, reclamar, recorrer, ou praticar no processo quaisquer atos, enquanto não lhe for relevada a pena.
Parágrafo único – O juiz relevará a pena, se o devedor se comprometer a não mais praticar qualquer
dos atos definidos nos artigos antecedentes e der fiador idôneo, que responda ao credor pela dívida
principal, juros, despesas e honorários advocatícios."
"Art. 602 – Toda vez que a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a
esta parte, condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda assegure o seu cabal cumprimento.
§ 1º – Este capital, representado por imóveis ou por títulos da dívida pública, será inalienável e
impenhorável:
I – durante a vida da vítima;
II – falecendo a vítima em conseqüência do ato ilícito, enquanto durar a obrigação do devedor.
§ 2º – O juiz poderá substituir a constituição do capital por caução fidejussória, que será prestada na
forma do art. 842 e seguintes.
§ 3º – Se, fixada a prestação de alimentos, sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá
a parte pedir ao juiz, conforme as circunstâncias, redução ou aumento do encargo.
§ 4º – Cessada a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará, conforme o caso, cancelar a
cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade ou exonerar da caução o devedor."
"Art. 622 – O devedor poderá depositar a coisa, em vez de entregá-la, quando quiser opor embargos."
"Art. 623 – Depositada a coisa, o exeqüente poderá levantá-la antes do julgamento dos embargos,
salvo se estes foram recebidos com suspensão da execução (art. 741)."
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"Art. 624 – Se o devedor entregar a coisa, lavrar-se-á o respectivo termo e dar-se-á por finda a
execução, salvo se esta, de acordo com a sentença, tiver de prosseguir para o pagamento de frutos e
ressarcimento de perdas e danos."
"Art. 625 – Não sendo a coisa entregue ou depositada, nem admitidos embargos suspensivos da
execução, expedir-se-á em favor do credor mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão,
conforme se tratar de imóvel ou de móvel."
"Art. 634 – Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, a requerimento de credor, decidir
que aquele o realize à custa do devedor.
§ 1º – O juiz nomeará um perito que avaliará o custo da prestação do fato, mandando em seguida
expedir edital de concorrência pública, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 2º – As propostas serão acompanhadas de prova de depósito da importância, que o juiz
estabelecerá a título de caução.
§ 3º – No dia, lugar e hora designados, abertas as propostas, escolherá o juiz a mais vantajosa.
§ 4º – Se o credor não exercer a preferência a que se refere o art. 637, o concorrente, cuja proposta
foi aceita, obrigar-se-á, dentro de 5 (cinco) dias, por termo nos autos, a prestar o fato, sob pena de perder a
quantia caucionada.
§ 5º – Ao assinar o termo, o contratante fará nova caução de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato.
§ 6º – No caso de descumprimento da obrigação assumida pelo concorrente ou pelo contratante, a
caução, referida nos §§ 4º e 5º, reverterá em benefício do credor.
§ 7º – O credor adiantará ao contratante as quantias estabelecidas na proposta aceita."
"Art. 671 – Quando a penhora recair em crédito do devedor, o oficial de justiça o penhorará. Enquanto
não ocorrer a hipótese prevista no artigo seguinte, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:
I – ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor;
II – ao credor do terceiro para que não pratique nenhum ato de disposição do crédito."
"Art. 686 – A arrematação será precedida de edital, que conterá:
I – a descrição do bem penhorado com os seus característicos e, tratando-se de imóvel, a situação,
as divisas e a transcrição aquisitiva ou a inscrição;
II – o valor do bem;
III – o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; e, sendo direito e ação, os autos do
processo, em que foram penhorados;
IV – o dia, o lugar e a hora da praça ou leilão;
V – a menção da existência de ônus, bem como de recursos pendente de julgamento;
VI – a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço superior à importância da avaliação, seguirse-á, em dia e hora que forem desde logo designados entre os 10 (dez) e os 20 (vinte) seguintes, a sua
venda a quem mais der.
§ 1º – No caso do art. 684, II, constará do edital o valor da última cotação anterior à expedição deste.
§ 2º – A praça realizar-se-á no átrio do edifício do forum; o leilão, onde estiverem os bens, ou no lugar
designado pelo juiz."
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"Art. 703 – A carta de arrematação conterá:
I – a descrição do imóvel, constante do título, ou, à sua falta, da avaliação;
II – a prova de quitação dos impostos;
III – o auto de arrematação;
IV – o título executivo."
"Art. 793 – Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer atos processuais. O juiz poderá,
entretanto, ordenar providências cautelares urgentes."
"Art. 803 – Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros,
os fatos alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias.
Parágrafo único – Se o requerido contestar no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução e
julgamento, havendo prova a ser nela produzida."
"Art. 804.– É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem
ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz, caso em que poderá
determinar que o requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa
vir a sofrer."
"Art. 814 – Para a concessão do aresto é essencial:
I – prova literal da dívida líquida e certa; e
II – prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.
Parágrafo único – Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de
arresto, a sentença líquida ou ilíquida, pendente de recurso ou o laudo arbitral pendente de homologação,
condenando o devedor no pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se."
"Art. 900 – Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo, no que couber, ao resgate do
aforamento."
"Art. 901 – Esta ação tem por fim exigir a restituição da coisa depositada."
"Art. 902 – Na petição inicial instruída com a prova literal do depósito e a estimativa do valor da coisa
se não constar do contrato, o autor pedirá a citação do réu para no prazo de 5 (cinco) dias:
I – entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar-lhe o equivalente em dinheiro;
II – contestar a ação.
§ 1º – Do pedido poderá constar, ainda, a cominação da pena de prisão até 1 (um) ano, que o juiz
decretará na forma do art. 904, parágrafo único.
§ 2º – O réu poderá alegar, além da nulidade ou falsidade do título e da extinção das obrigações, as
defesas previstas na lei civil."
"Art. 942 – O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel,
requererá:
I – a designação de audiência preliminar, a fim de justificar a posse;
II – a citação pessoal daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel usucapiendo, bem como dos
confinantes e, por edital, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, observado quanto ao prazo o
disposto no art. 232, nº IV.
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§ 1º – A citação prevista no nº II deste artigo valerá para todos os atos do processo.
§ 2º – Serão cientificados por carta, para que manifestem interesse na causa, os representantes da
Fazenda Pública da União, do Estado, do Distrito Federal, do Território e do Município."
"Art. 949 – Serão citados para a ação todos os condôminos, se ainda não transitou em julgado a
sentença homologatória da divisão; e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se proposta
posteriormente.
Parágrafo único – Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir
os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem
dos outros condôminos, que forem parte na divisão, ou de seus sucessores por título universal, na
proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalque sofrido."
"Art. 974 – É licito aos confinantes do imóvel dividendo, demandar a restituição dos terrenos que lhe
tenham sido usurpados.
§ 1º – Serão citados para a ação todos os condôminos, se ainda não transitou em julgado a sentença
homologatória da divisão; e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se proposta posteriormente.
§ 2º – Neste último caso terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à
restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório, ou de seus sucessores a título universal, a
composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido."
"Art. 980 – Terminado os Trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes,
organizará o agrimensor o memorial descritivo. Em seguida, cumprido o disposto no art. 965, o escrivão
lavrará o auto de divisão, seguido de uma folha de pagamento para cada condômino. Assinado o auto pelo
juiz, agrimensor e arbitradores, será proferida sentença homologatória da divisão.
§ 1º – O auto conterá:
I – a confinação e a extensão superficial do imóvel;
II – a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e a respectiva avaliação, ou
a avaliação do imóvel na sua integridade, quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade
de valores;
III – o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e
compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão.
§ 2º Cada folha de pagamento conterá:
I – a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes;
II – a relação das benfeitorias e culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudiciadas por
serem, comuns ou mediante compensação;
III – a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e modo de
exercício."
"Art. 981 – Aplica-se às divisões o disposto nos arts. 952 a 955."
"Art. 982 – Proceder-se-á ao inventário judicial, ainda que todas as partes sejam capazes."
"Art. 993 – Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o
inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado. No termo, assinado pelo
juiz, escrivão e inventariante, serão exarados:
I – o nome, estado, idade e domicílio do autor da herança, dia e lugar em que faleceu e bem ainda se
deixou testamento;
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II – o nome, estado, idade e residência dos herdeiros e havendo cônjuge supérstite, o regime de bens
do casamento;
III – a qualidade dos herdeiros e o grau de seu parentesco com o inventariado;
IV – a relação completa e individuada de todos os bens do espólio e dos alheios que nele forem
encontrados, descrevendo-se:
a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da
área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das transcrições aquisitivas e ônus
que os gravam;
b) os móveis, com os sinais característicos;
c) os semoventes, seu número, espécies, marcas e sinais distintivos;
d) o dinheiro, as jóias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes
especificadamente a qualidade, o peso e a importância;
e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, cotas e títulos de sociedade, mencionando-selhes o número, o valor e a data;
f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, títulos, origem da obrigação, bem como os
nomes dos credores e dos devedores;
g) direitos e ações;
h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio;
Parágrafo único – O juiz determinará que se proceda:
I – ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era comerciante em nome individual;
II – a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima."
"Art. 999 – Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e
partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro
incapaz ou ausente e o testamenteiro, se o finado deixou testamento.
§ 1º – Citar-se-ão, conforme o disposto nos arts. 224 a 230, somente as pessoas domiciliadas na
comarca por onde corre o inventário ou que aí forem encontradas; e por edital, com o prazo de 20 (vinte) a
60 (sessenta) dias, todas as demais, residentes, assim no Brasil como no estrangeiro.
§ 2º – Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes.
§ 3º – O oficial de justiça, ao proceder à citação, entregará um exemplar a cada parte.
§ 4º – Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro
se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos."
"Art. 1.002 – A Fazenda Pública, no prazo de 20 (vinte) dias, após a vista de que trata o art. 1.000,
informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de
raiz descritos nas primeiras declarações."
"Art. 1.007 – Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação, se a Fazenda Pública,
intimada na forma do art. 237, nº I, concordar expressamente com o valor atribuído, nas primeiras
declarações, aos bens do espólio."
"Art. 1.008 – Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a
avaliação cingir-se-á aos demais."

– 233 –
"Art. 1.029 – A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do
inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada, por dolo, coação, erro
essencial ou intervenção do incapaz.
Parágrafo único – O direito de propor ação anulatória de partilha amigável prescreve em 1 (um) ano,
contado este prazo:
I – no caso de coação, do dia em que ela cessou;
II – no de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;
III – quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade."
"Art. 1.061 – Falecendo o alienante ou o cedente, poderá o adquirente ou o cessionário prosseguir na
causa juntando aos autos o respectivo título e provando a sua identidade."
"Art. 1.095 – São requisitos essenciais do laudo:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a indicação do compromisso e o objeto do litígio;
II – os fundamentos da decisão, mencionando-se expressamente se esta foi dada por eqüidade;
III – o dispositivo;
IV – o dia, mês, ano e lugar em que foi assinado."
"Art. 1.116 – Efetuada a alienação e deduzidas as despesas, depositar-se-á o preço, ficando nele
sub-rogados os ônus ou responsabilidades a que estiverem sujeitos os bens.
Parágrafo único – Não sendo caso de se levantar o depósito antes de 30 (trinta) dias, inclusive na
ação ou na execução, o juiz determinará a aplicação do produto da alienação ou do depósito, em
obrigações ou títulos da dívida pública da União ou dos Estados."
"Art. 1.129 – O juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, ordenará ao detentor de
testamento que o exiba em juízo para os fins legais, se ele, após a morte do testador, não se tiver
antecipado em fazê-lo.
Parágrafo único – Não sendo cumprida a ordem, proceder-se-á à busca e apreensão do testamento,
de conformidade com o disposto nos artigos 839 a 843."
"Art. 1.215 – Os autos poderão ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro
meio adequado, findo o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do arquivamento, publicando-se
previamente no órgão oficial e em jornal local, onde houver, aviso aos interessados, com o prazo de 30
(trinta) dias.
§ 1º – É licito, porém, às partes e interessados requerer, às suas expensas, o desentranhamento dos
documentos que juntaram aos autos, ou a microfilmagem total ou parcial do feito.
§ 2º – Se, a juízo da autoridade competente, houver, nos autos documentos de valor histórico, serão
eles recolhidos ao Arquivo Público."
"Art. 1.219 – Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será
depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz."
Art. 2º – A secção III do Capítulo V do Título VIII do Livro I passa a ter o seguinte subtítulo: Do
Saneamento do Processo.
Art. 3º – O Capítulo VI do Titulo X do Livro I passa a ter a seguinte denominação: dos Recursos para
o Supremo Tribunal Federal.
Art. 4º – O art. 1.219 passa a constituir o art. 1.220.
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Em votação as Emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estão aprovadas.
O Projeto vai à Comissão de Redação.
São as seguintes as Emendas aprovadas:
1-CCJ
733".

Adite-se, no art. 1º, a referência aos arts. "22, 34, 38, 214, 275, 330, 405, 520, 527, 539, 545, 585 e
2-CCJ

"Art. 20 – ...................................................................................................................................................
§ 4º – Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não
houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior."
3-CCJ
Aos arts. 602, § 2º, e 804:
Substitua-se a grafia "fideijussória" por "fidejussória".
4-CCJ
Ao art. 602, § 2º (do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973).
Substitua-se, in fine, "art. 842 e seguintes", por "art. 829 e seguintes".
5-CCJ
Ao art. 34:
"Aplicam-se à reconvenção, à oposição, à ação declaratória incidental e aos procedimentos de
jurisdição voluntária, no que couber, as disposições constantes desta Secção."
6-CCJ
Substitua-se o art. 2º do Projeto pelo seguinte:
"Art. 2º – A presente lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1974."
7-CCJ
"Art. 568 – São sujeitos passivos na execução:
I – ..............................................................................................................................................................
II – .............................................................................................................................................................
III – ............................................................................................................................................................
IV – ...........................................................................................................................................................
V – ............................................................................................................................................................
8-CCJ
Art. 671, inciso II:
"II – ao credor do terceiro para que não pratique ato de disposição de crédito."
9-CCJ
Dê-se ao art. 38 do novo Código de Processo Civil, a seguinte redação:
"Art. 38 – A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particul ar
assinado pela parte, estando com a firma reconhecida, habilita o advogado a praticar todos os atos
do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido,
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transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso".
10-CCJ
Dê-se ao § 2º do art. 1.215 a seguinte redação:
"§ 2º – A eliminação dos autos de que trata este artigo só poderá ser feita nos arquivos públicos, onde
serão examinados pelo órgão competente para verificação dos documentos de valor histórico que devam
ser conservados."
11-CCJ
"Art. 585 – .................................................................................................................................................
I – ..............................................................................................................................................................
II – .............................................................................................................................................................
III – Os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, bem como de seguro de vida e
de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade."
12-CCJ
Art. 133, § 2º:
"O cumprimento da prisão não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas ou
vincendas."
13-CCJ
"Art. 275 – .................................................................................................................................................
II – .............................................................................................................................................................
a) que versem sobre a posse ou o domínio de coisas móveis e de semoventes;"
14-CCJ
Art. 520, nº V:
Substituir a redação pela seguinte:
"V – julgar improcedente os embargos opostos à execução."
15-CCJ
Ao art. 545:
Acrescentar, após "origem", as palavras "no prazo de dez (10) dias, contados da publicação do
despacho a que se refere o Art. 543, § 1º, sob pena de deserção".
16-CCJ
Art. 527:
Acrescente o seguinte parágrafo, que terá a designação de § 2º renumerando-se o atual § 2º e os
subseqüentes:
"§ 2º – Independe de preparo o agravo retido (art. 522, § 1º)."
17-CCJ
Ao art. 538, parágrafo único:
Substituir "recorrente" por "embargante" e "recorrido" por "embargado."
18-CCJ
Ao art. 405, § 2º, nº I:
Substitua-se "ou colateral em terceiro grau", por "ou o colateral até o terreiro grau".
19-CCJ
Ao art. 330, nº II:
Substitua-se a remissão entre parênteses "(arts. 319 e 324" para "(art. 319)".
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20-CCJ
Ao art. 214:
Redija-se:
"Art. 214 – Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu."
21-CCJ
Ao art. 22:
Substituir as palavras "despacho saneador" por "saneamento do processo".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 42, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 365, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de São
Carlos, São Paulo, aumente o limite de endividamento público mediante operação de crédito, destinada ao
pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade, tendo:
PARECER, sob nº 366, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42, DE 1973
Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São Paulo, aumente o limite de endividamento público,
mediante operação de crédito, destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade.
Art. 1º – É suspensa a proibição do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de n os 79,
de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos,
São Paulo, aumente em Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), o limite de endividamento público,
mediante operação de financiamento com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinada ao
pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade e doadas ao Governo da União, para que seja
implantado o campus da Universidade Federal de São Carlos.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – Item 4
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos
do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que determina o reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais,
sempre que no fim do exercício, for verificada a existência de superavit na execução orçamentária do
FUNRURAL, tendo:
PARECER, sob nº 106, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

– 237 –
A matéria constou da Ordem do Dia de 16 do corrente, tendo a discussão adiada para esta data, a
requerimento do Sr. Senador Franco Montoro.
Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade e juridicidade.
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, nos termos do Parecer nº 106, de 1973, da Comissão
de Constituição e Justiça, o presente Projeto seria injurídico e inconstitucional. Tal injuridicidade lhe é
textualmente atribuída pelos seguintes motivos: primeiro: a proposição, ao mandar que se faça o mesmo
registro citado, estaria de certo modo repetindo Lei preexistente; segundo: por outro lado, estabelecendo o
registro a ser feito de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição, ou seja, na ocorrência de
superavit, estaria incidindo na vedação constitucional que não permite fixação de despesa sem indicação da
respectiva fonte.
O parecer, como dissemos, considera o Projeto, além de injurídico, também inconstitucional. Mas se
o Projeto fosse injurídico – porque estaria repetindo, segundo diz o parecer, disposição vigente –, e, além
disso, fosse inconstitucional, a conclusão seria a de que se o Projeto é igual à Lei e se, ao mesmo tempo,
tem a eiva de inconstitucionalidade, a Lei vigente, pelos mesmos motivos, seria inconstitucional. Não há
como escapar.
Nesse ponto é contraditório o parecer. A Lei fala em revisão, entretanto, e o Projeto fala em
majoração, e fala com fundamento no superavit demonstrado pelo FUNRURAL. Se a nossa alegação, por
ocasião do Projeto, era a da existência de um superavit de 970 milhões, hoje esse superavit é maior,
conforme documento que juntamos ao nosso pronunciamento. O orçamento de 1973, publicado no Diário
Oficial de 2 de março de 1973, confirmou plenamente o acerto das previsões que fizemos, de vez que o
superavit ultrapassou a um bilhão de cruzeiros, mais de um trilhão de cruzeiros antigos, pois foi
precisamente Cr$ 1.013.187.000,65 (um bilhão, treze milhões, cento e oitenta e sete mil cruzeiros e
sessenta e cinco centavos). O Projeto previu claramente a fonte da despesa e condicionou o aumento a
essa fonte. Ele é rigorosamente jurídico; rigorosamente constitucional.
Entretanto, Sr. Presidente, para facilitar a tramitação do Projeto e atendendo a outros aspectos da
proposição, para que não paire qualquer dúvida a respeito da possível identificação do Projeto com a norma
existente na legislação previdenciária, estamos encaminhando à Mesa emenda para que o Projeto, com
este acréscimo agora apresentado, volte à Comissão de Constituição e Justiça para seu reexame.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com muita honra.
O SR. HEITOR DIAS: – Tive a honra de ser o Relator desta matéria e no meu Parecer tive o ensejo
de aduzir as razões que me levavam a considerar inconstitucional o projeto. Em verdade V. Ex.ª, quando
pretendia um reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais, fez referências, como
fonte de receita, a um superavit do FUNRURAL. Tive a oportunidade de, no meu Parecer, demonstrar que
se esses superavits, por terem uma aplicação específica, forem desviados para outros atendimentos, dentro
de certo tempo haverá deficit, uma vez que aquela importância será desviada para o atendimento de uma
despesa não prevista e todo o sistema previdenciário é baseado em cálculos atuariais, de modo que
qualquer descompensação entre receita e despesa poderá colocar em cheque a própria instituição. Foi esta
a razão pela qual não dei parecer favorável, embora frisando o elevado objetivo a que visava V. Ex.ª com o
seu Projeto.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a explicação e desejo apenas, a título de esclarecimento, e
levado pela oportuna lembrança de V. Ex.ª, fixar o ponto que me parece fundamental: realmente, o superavit
que existe e que tem aumentado, como prevíamos, pode ter diversas destinações e o objetivo do Pro-
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jeto foi precisamente evitar este inconveniente mencionado por V. Ex.ª: em que deve ser aplicado o
FUNRURAL? Parece que, primordialmente na aposentadoria do homem que trabalha no campo, a qual,
hoje, é irrisória. Estabelecemos, como limite, o salário mínimo. Atualmente, o trabalhador rural recebe 30 ou
40 por cento do mesmo, o que já é uma insignificância. Se há saldo, ele deve ser aplicado por essa forma.
O que objetivamos foi exatamente fixar, e esta é a inovação em relação à Lei existente. A Lei fala em
revisão. Determinamos que esse superavit seja aplicado na elevação da aposentadoria, porque essa deve
ser a finalidade fundamental do FUNRURAL. Se não se fizer isto, o superavit poderá desviar-se para outras
coisas. Terei oportunidade, nos próximos dias, de trazer aqui um documento que impressionará a Casa. O
Banco Nacional de Habitação acaba de publicar um folheto de propaganda que faria inveja às mais
poderosas organizações financeiras de Wall Street, com gravuras e fotografias de todas as partes do
mundo, numa despesa suntuária. O BNH comprou uma sede na antiga Capital, a Guanabara.
O que estamos pretendendo é vincular os superavits existentes ao benefício do trabalhador rural. Não
permitir que a direção, arbitrariamente, possa aplicar o saldo naquilo que achar conveniente. Parece-me que
a matéria é uma definição de rumos. O que pensa o Senado? Que o superavit do FUNRURAL seja
empregado na aposentadoria daquele trabalhador, para que ele tenha, pelo menos, o salário mínimo? Ou
acha que se deve deixar aos administradores do FUNRURAL a possibilidade de fazer outras aplicações, por
exemplo, através de doações? Mas, isto é um ato de benemerência que depende do arbítrio da autoridade,
de assistência, de favor. Não é direito. E o que nós queremos – e é nosso dever – é definir o direito do
trabalhador rural, estabelecer que, se há saldo, se a contribuição é do homem do campo, ela deve reverter
para ele.
Pode-se divergir da aplicação. Os que tiverem outro critério social poderão discordar, mas não se
diga que essa medida é inconstitucional ou que vem repetir Lei existente.
Ela vem estabelecer um aditamento à Lei, vem revogar disposições, para dizer que a revisão será
feita obrigatoriamente em benefício do trabalhador rural. Este o sentido do Projeto. A Emenda que
apresentamos é uma homenagem ao aspecto altamente positivo do parecer do Senador Heitor Dias, porque
estabelecemos – e esta, a inovação da emenda – que, se por acaso, houver dúvida – e dúvida de quem?
Dos próprios órgãos atuariais do Ministério do Trabalho – esse aumento possa ser mantido. Então, que
esse superavit seja dado sob a forma de um abono provisório, que se consolidará, se for verificada a sua
existência segura, a nosso ver, já comprovada pelos dados que apresento.
Se for dobrada a aposentadoria, ainda haverá um saldo em relação a todos os orçamentos do
FUNRURAL até hoje. Portanto, não é nenhuma leviandade, mas atendendo ad cautelam a esta lembrança
jurídica do nobre Senador Heitor Dias, apresentamos a emenda, admitindo que o favor pode ser concedido
de uma forma alternativa, ou pelo aumento definitivo da aposentadoria, ou pela concessão de um abono, se
houver dúvida de que isso possa ser mantido no futuro.
Eram estas as explicações que queria trazer ao Senado.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me honraria com um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª procura legislar em termos de benefício ao trabalhador rural...
O SR. FRANCO MONTORO: – Em termos de justiça social.
O SR. EURICO REZENDE: – Então, para início de conversa, é bom que se fixe o seguinte: no
campeonato de drenagem de benefícios para o trabalhador rural, o Governo pode empatar com V. Ex....
O SR. FRANCO MONTORO: – Deve superar de muito.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas, V. Ex.ª não pode ter a vaidade, que seria
cativante, de ser pioneiro ou mais interessado do que o Governo. Em segundo lugar,
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V. Ex.ª foge inteiramente da técnica legislativa, porque está criando uma outra tipicidade legal, isto é fazer
uma lei em suspenso. Não conheço preceito legal sobre a qual possa incidir a cláusula suspensiva, porque,
senão iríamos ter um almoxarifado aqui cheio de leis a aguardar superavit, neste ou naquele órgão. Esta é
uma lei de expectativa. Uma lei aguardando, assim, no vestíbulo governamental, os recursos necessários.
Então, V. Ex.ª está criando uma figura legislativa que incomoda, data venia, a qualquer acadêmico de
Direito, coloca o ensino jurídico no Brasil em regime de perplexidade. E em terceiro lugar, V. Ex.ª há de
convir que esse parecer do eminente Senador Heitor Dias, que é um homem culto e talentoso, está
perfilhado por figuras que brilham e resplandecem na cultura jurídica brasileira. Podemos citar aqui o
Senador Gustavo Capanema, o Senador Accioly Filho, que foi Relator e apresentou o trabalho esplêndido
do Código de Processo Civil e é um dos homens que dignificam o saber jurídico deste País. V. Ex.ª, ao
revés de estar aí com a amargura revoltada, devia ter a humildade necessária para reconhecer que errou,
que o seu projeto é inteiramente inconstitucional, e mais do que isto, procura forçar a criação de uma
tipicidade legal superavitariamente – e aqui deve-se empregar o termo superavit –, absurda.
O SR. FRANCO MONTORO: – A única justificativa das razões do nobre Senador Eurico Rezende é
que ele não leu o projeto e não conhece a matéria.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está enganado.
O SR. FRANCO MONTORO: – A existência do abono provisório, portanto, é matéria de Lei. O
Congresso já aprovou mais de uma vez. O que a Lei exige é que haja recursos. Não prevejo superavits.
Antes, demonstro que eles existem. Isto significa fugir ao tema do Projeto.
Mas, Sr. Presidente, a matéria vai ser reexaminada na Comissão de Justiça, quando terei
oportunidade de discuti-la. Aliás, lembro ao meu prezado colega Eurico Rezende que conheço um velho
princípio, muito conhecido, que diz que "o argumento da autoridade é o mais fraco dos argumentos"; é o
nariz de cera que se pode virar para qualquer lado. Não é com argumentos de autoridade que vamos calar
a discussão. De minha parte apresento argumentos objetivos. O Projeto vai à Comissão de Constituição e
Justiça para ser debatido. Sem nenhum orgulho, com a mesma autoridade que possa divergir deste
parecer, apresentando as razões em contrário, posso pedir que a matéria seja reexaminada pela Comissão
de Constituição e Justiça. V. Ex.ª cumpriu o seu dever de me apartear toda vez que falo, conhecendo ou
não a matéria.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – O problema me parece bastante interessante. V. Ex.ª discorda do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e da palavra autorizada do seu Relator, mas oferece uma emenda, o
que significa que a discordância de V. Ex.ª não tem fundamento, porque se socorre de uma emenda para
escorar, realmente, o projeto de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – O argumento de V. Ex.ª é primário, data venia.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – O que é primário é fundamental. Agora, V. Ex.ª, por duas vezes, desta
tribuna, agride o Banco Nacional da Habitação em face do relatório de prestação de contas nas
comemorações do 9º aniversário desse Banco. Gostaria de saber: V. Ex.ª leu o relatório?
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador, V. Ex.ª concluiu o seu aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Gostaria de saber simplesmente para um desdobramento.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª está dirigindo o discurso. Eu estou com a palavra. Conclua o
seu aparte e eu darei a resposta e farei os comentários.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Se V. Ex.ª leu o Relatório, gostaria do depoimento de V. Ex.ª em torno do
conteúdo do Relatório, porque V. Ex.ª, de certo, teria dados objetivos. E com a leitura do Relatório, eu convidaria
que lesse também a Constituição porque na Constituição estaria dado que nenhum benefício de serviços
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na área da previdência social será propiciado pelo Congresso Nacional sem a indicação da respectiva fonte.
E superavit não é fonte pela eventualidade episódica desse fato contábil. É inteiramente absurda e
inconstitucional a tese de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª usa adjetivos com muita facilidade, mas responderei o que há
de substantivo no seu aparte.
Primeiro, em relação ao Relatório do BNH, ele tem pouca coisa a ler; tem muita figura a ver. Eu me
refiro não ao relatório escrito, mas àquela multiplicidade de 42 mapas, realizados de uma forma policrômica,
com fotografias do céu, da primavera, do verão, de quadros artísticos.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Faltou lá uma fotografia de V. Ex.ª, porque é uma prestação de contas,
ilustrada, condigna, exatamente destinada à apreciação artística de V. Ex.ª. É um documento bastante sério
e interessante.
O SR. FRANCO MONTORO: – O senso artístico dos autores do plano deveria voltar-se mais para o
interesse real e humano do trabalhador brasileiro que precisa de casa e não de relatórios multicolores.
O segundo aspecto, diz V. Ex.ª que a lei exige indicação de fundo e que superavit não é indicação de
fundo hábil. A argumentação é totalmente destituída de fundamento. A Constituição diz simplesmente que
não pode haver despesa sem indicação de recursos existentes. Ora, demonstro que houve recursos o ano
passado, que houve recursos no ano anterior.
A tendência é aumentar esses recursos; está exuberantemente apresentado. Se não forem
suficientes, é preciso que se diga: "Esses recursos não são suficientes". Mas, ninguém demonstrou isso,
porque é indemonstrável. Exatamente para que não paire dúvida a respeito, é que apresento uma emenda.
O superavit existe. Dois superavits que são superiores a dois milhões de cruzeiros, dois trilhões de cruzeiros
antigos. O que peço é esse que já existe e, na hipótese, o existente reverta em benefício do trabalhador
rural. Se houver risco de que no futuro isso não ocorra, então admito, apenas para efeito de discussão,
porque quem acompanha esses orçamentos sabe que a tendência, pelo contrário, é aumentar o superavit
porque, no primeiro ano, todos os trabalhadores de mais de 60 anos, de qualquer idade, que completaram
60 anos, a qualquer tempo, se habilitaram e a despesa foi muito maior; de agora em diante, só os que
completaram 60 anos naquela ocasião. Então, a despesa será menor.
Tudo isso está argumentado, nobre Senador.
Peço a V. Ex.ª que examine o Projeto.
Alegar inconstitucionalidade e falar em primarismo...
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Quem falou em primarismo foi V. Ex.ª!
O SR. FRANCO MONTORO: – Vamos discutir os problemas objetivamente!
O SR. JOSÉ LINDOSO: – É um problema de subconsciente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador!
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Pois não. Com muito prazer,
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Simplesmente para completar minha intervenção. Eu me sinto bastante
satisfeito em debater com V. Ex.ª, porque V. Ex.ª é um Professor de Direito e procuro haurir, às vezes não
com muita facilidade, porque V. Ex.ª esquece a cátedra e se transforma realmente não no interesse do
Direito mas da Política!
O SR. FRANCO MONTORO: – Vamos discutir os problemas.
Faço, novamente, apelo a V. Ex.ª. Não é possível, nunca, discutirmos as razões sem invocações
pessoais.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Mas V. Ex.ª se irrita com tão pouca coisa quando estamos, precisamente,
reconhecendo os méritos de V. Ex.ª!
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O SR. FRANCO MONTORO: – Mas, nobre Senador, realmente a calma tem limite! V. Ex.ª não é
capaz de dar um aparte discutindo as razões!
Diga-me: há recursos; ou, então, não há recursos! Diga-me mais ainda: qual o artigo da Constituição
que está sendo violado!
Vamos discutir o projeto objetivamente, sem referência, pessoais! Sem agressões pessoais! V. Ex.ª
pretende que se tenha sangue de barata.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não estou agredindo V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – ...e se ouça referências contínuas a interesses demagógicos, a
interesses eleitoreiros, a esquecimento de lições de Direito, como se estivéssemos pretendendo enganar os
nossos companheiros.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª realmente não conseguirá, mas o grande público é possível...
O SR. FRANCO MONTORO: – Usando a nossa cultura, os argumentos para obscurecer a verdade,
vamos fazer um esforço que deve ser normal a toda discussão, de debater problemas, trazer fatos sem
referências pessoais.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª quer nos dar uma lição ética parlamentar. Pois bem, dimensiona os
seus ensinamentos jurídicos na ética parlamentar, e eu, então, considero que a lição é frustrada, porque ela
representa a fraqueza dos argumentos jurídicos, porque nesse direito V. Ex.ª...
O SR. FRANCO MONTORO: – Os argumentos, respondi a todos; aos desaforos é que não respondo.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Considerando, realmente, o superavit como fonte permanente para
responder por despesas, V. Ex.ª inova juridicamente, V. Ex.ª cria um novo tipo de lei, uma nova hierarquia
de lei, uma lei-balão, que existirá enquanto existir recurso, que se esvaziará no momento em que faltarem
recursos. O FUNRURAL está se expandindo, instalando, está assumindo novas responsabilidades dentro
daquilo que a Revolução tem consciência que é, de dar assistência ao trabalhador do campo. Não é,
absolutamente, com irritação que se afasta esta verdade do trabalho sério da Revolução e da
impossibilidade da inviabilidade jurídica do Projeto de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a V. Ex.ª, se quiser discutir objetivamente, que me diga: quando
houver recursos numa instituição, como ele se traduzirá no balanço dessa instituição?
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª há de saber que é em superavit.
O SR. FRANCO MONTORO: – Pois, então, há recursos e toda vez que há recursos não há outra
forma.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Mas o superavit, em um ano ou dois, pode ser seguido de um deficit. V.
Ex.ª só vê as coisas do lado em que servem à sua argumentação e não o global ou para, exatamente, se
porem as coisas dimensionadas nos termos de seriedade constitucional.
O SR. FRANCO MONTORO: – Acabamos de ver que aquilo que há pouco se disse ser
inconstitucional é a forma normal. Se há recursos, devem ser indicados no superavit.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – A Constituição fala em fonte.
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas a fonte é recurso e o recurso de uma entidade está figurando
necessariamente no seu balanço e figurará no superavit. Isso prova que o recurso existe. Se ele é ou não
permanente é outro problema.
Nós argumentamos demonstrando que ele é permanente e não houve, até agora, nenhum argumento
em sentido contrário.
Mas, Sr. Presidente, essa discussão está sendo extemporânea. Apresentamos
uma
emenda.
A
matéria
vai
à
Comissão
para
ser
debatida
e
não
vejo

– 242 –
por que se queira, agora, continuar uma discussão para a qual, sinto dizer, os nobres Senadores que estão
aparteando não têm os dados em mãos, não conhecem sequer o teor da emenda encaminhada à Mesa.
Não temos os elementos para discutir a Emenda Substitutiva que acaba de ser apresentada. Estamos
realmente fazendo uma discussão sobre idéias sem conhecer o texto da Emenda que nem sequer foi lida.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Quero que V. Ex.ª aceite minhas desculpas pelo fato seguinte: a Emenda
de V. Ex.ª é o atestado de que todos estamos com a razão. O Projeto de V. Ex.ª é destituído totalmente de
fundamentação constitucional.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, concluo, dizendo que basta ler a justificativa que
acabo de citar para verificar a não razão dessa observação de S. Ex.ª. O Projeto é constitucional e jurídico.
Apresentamos emenda e dissemos, expressamente, de uma forma alternativa, que se se julgar
insuficientemente seguro esse cálculo, poder-se-á fazer sob a forma de abono. A nosso ver, o recurso
existente é mais do que suficiente. Mas se não o for, não se deve rejeitar o Projeto, pois a medida poderá
ser tomada sob a forma de abono.
Então, eu quis apresentar uma alternativa para assegurar a todos os argumentos, inclusive àqueles
com os quais eu não concordo, os elementos para aprovarem a medida pelo seu sentido eminentemente
social. Muito agradecido, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, Emenda encaminhada pelo nobre Senador
Franco Montoro, que será lida pelo Sr. 1º Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
(SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei do Senado nº 16/73
Dê-se ao Projeto de Lei nº 16/73 a seguinte redação:
Art. 1º – Sempre que, no fim do exercícício financeiro, for verificada a existência de superavit na
execução orçamentária do FUNRURAL (Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971), serão
reajustados os valores das aposentadorias e pensões.
Art. 2º – Caberá à Coordenação dos Serviços Atuariais, do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, elaborar os cálculos necessários à indicação do percentual de elevação do valor dos benefícios,
observado o teto correspondente ao salário mínimo de maior valor vigente no País.
Art. 3º – As majorações de que trata esta lei serão concedidas em caráter definitivo ou sob forma de
abono, a vigorar pelo prazo mínimo de um ano, de acordo com os estudos elaborados pela Coordenação
dos Serviços Atuariais.
Art. 4º – Os reajustamento previstos nesta Lei serão aprovados por Decreto do Poder Executivo e
vigorarão três meses após sua aprovação.
Art. 5º – Para efeito de sua atualização, o sistema de custeio do Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural será revisto de dois em dois anos pelo Poder Executivo, mediante proposta da
Coordenação dos Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 6º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o art. 20 da Lei Complementar
nº 11, de 25 de maio de 1971.
Justificação
Quando apresentamos o projeto em causa, assinalamos que o FUNRURAL tinha registrado superavit
da ordem de Cr$ 970.191.454,00, cujo aumento admitimos nos futuros orçamentos, tendo em vista que, no
primeiro ano de execução do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, todos os trabalhadores com
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65 ou mais anos de idade seriam aposentados, ao passo que, nos exercícios seguintes – atendida essa
demanda acumulada – só se aposentariam os que, ano a ano, atingissem aquela idade.
O Orçamento de 1973, publicado no Diário Oficial de 2-3-73 confirmou, plenamente, o acerto da
previsão, por isso que o superavit ultrapassou a um bilhão de cruzeiros, correspondendo, precisamente, a
um bilhão, treze milhões, cento e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros (Cr$
1.013.187.775,00).
Agora, portanto, mais do que antes, é plenamente válida a fundamentação do projeto.
A finalidade do presente Substitutivo é superar os obstáculos levantados à tramitação do Projeto
original pela Comissão de Constituição e Justiça.
Revoga, assim o Substitutivo o art. 20 da Lei Complementar nº 11, de 1971, reproduzindo parte de
suas normas no art. 5º e explicitando outras nas demais disposições.
Por outro lado, o art. 3º do Substitutivo prevê a possibilidade de majorações de caráter temporário ou
definitivo, de acordo com estudos da Coordenação dos Serviços Atuariais. A flexibilidade dessa norma
estabelecerá plena compatibilidade do Substitutivo com os preceitos recomendados pela Comissão de
Constituição e Justiça, sem prejuízo da justiça que deve ser feita ao trabalhador rural.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1973. – Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Continua em discussão o Projeto e a Emenda. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça, para que esta declare se a Emenda sana ou
não o vício de inconstitucionalidade e injuridicidade por ela argüido.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, o Congresso Nacional aprovou, por iniciativa do nobre
Deputado Cardoso de Almeida, da ARENA de São Paulo, um Projeto do maior interesse para a saúde e a
economia nacional. O Projeto foi transformado na Lei nº 5.823, de 14 de novembro de 1972, publicado no
Diário Oficial de 17 de novembro de 1972. Essa Lei é do maior interesse para a saúde porque dispõe sobre
a obrigatoriedade de se incluir suco natural nos refrigerantes. É a chamada "Lei dos Sucos".
Dispõe essa Lei que os refrigerantes que apresentarem características de frutas deverão conter
obrigatoriamente suco natural da respectiva fruta, em quantidade mínima a ser estabelecida pelo órgão
competente.
O interesse da Lei é duplo, primeiro para a saúde. A própria Organização Mundial da Saúde já
ponderou às autoridades brasileiras acerca do excesso de corantes e de brometo existentes na composição
de alguns dos nossos refrigerantes. Estariam sendo ultrapassados os mínimos ou os máximos, conforme o
caso, previstos até em acordos internacionais.
A saúde pública tem um grande interesse nesta Lei, mas além do interesse para a saúde pública há
um grande interesse para a economia nacional: a utilização das frutas nacionais na composição desses
refrigerantes. Isto estimularia o consumo da fruta nacional, em substituição a produtos sintéticos, muitas
vezes importados e deletérios. Há, portanto, um profundo interesse nacional.
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A Lei foi baixada, mas depende de regulamentação. A Lei estabeleceu no art. 6º, Parágrafo único,
que a regulamentação seria expedida no prazo de 120 dias, contados da data da publicação da Lei.
Sr. Presidente, 120 dias estariam esgotados no dia 17 de março de 1973. Estamos em fins de agosto
e até agora a regulamentação não foi feita. Há evidentemente um grave prejuízo para a saúde pública e
para a economia nacional. A regulamentação desta Lei interessa ao povo, mas não interessa a grandes
grupos internacionais, a firmas que lidam com esses refrigerantes neste conflito entre o interesse de grupos
e o interesse do povo, afirmado pelo Congresso, pela sua unanimidade e reconhecido pelo Governo que
promulgou a Lei. E passados 280 dias, a Lei não foi regulamentada.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Cumpro o dever de fiscalização que cabe ao Congresso Nacional,
lembrando e exigindo do Executivo que cumpra o seu dever. Se 120 dias não foram suficientes, logo depois
deveria ser baixada a regulamentação. Quais os interesses que estariam impedindo a regulamentação
desta Lei; que impediram a tramitação desta Lei na Câmara dos Deputados, onde houve inclusive decisão
de arquivamento, só revogado quando o próprio Deputado, em conversa pessoal com o Presidente da
República advertiu-o sobre o sentido social da Lei e sobre o inconveniente daquela manobra que estava
sendo feita sobre o Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Bem que poderíamos estar hoje de pleno acordo, V. Ex.ª e eu, em
torno do problema da regulamentação da Lei. Essa Lei é do interesse comum; diz inclusive com o
problema do uso do guanará, que era uma reivindicação nossa desde há muito tempo que vimos
fazendo à época de diversos governos. Felizmente, afinal de contas, as grandes indústrias de
refrigerantes hoje já se voltam para o problema do guaraná, para utilizá-lo. Mas sabe V. Ex.ª que é
complexo o problema da composição dos refrigerantes, exigindo, para o objetivo de resguardo da
saúde pública, os exames e as dosagens. Esse trabalho está sendo feito cuidadosamente. Estaria de
acordo com V. Ex.ª na reclamação no sentido de que a Lei fosse regulamentada – e será
regulamentada – mas discordo integralmente quando V. Ex.ª injuria o Governo. V. Ex.ª vê que uma Lei
de iniciativa de um Deputado, que foi discutida na Câmara, foi objeto de debates longos, foi aprovada
pelo Congresso Nacional – e naturalmente os interessados ofereceram as suas contribuições, as suas
críticas. Agora mesmo, estamos sofrendo críticas quanto a uma Lei – lamentavelmente o Líder do
Partido de V. Ex.ª não está conosco, pelo menos o Senador Danton Jobim, não está conosco – Lei que
consideramos de grande interesse público, porque defende o consumidor, o cidadão comum, que é,
efetivamente, aquele que está desprotegido com relação ao problema do anúncio comercial, quando a
propaganda comercial não corresponde à verdade entre o anúncio e o que é anunciado. Estamos
recebendo com a maior humildade e reflexão críticas dos diversos setores interessados e, inclusive,
com o objetivo, se evidente o procedência dessas críticas, de reformular e melhorar a Lei, p osto que
não se elabora uma Lei em função do interesse de ordem pessoal e sim para servir ao sistema jurídico
e à coletividade. De forma que estamos de acordo com a reclamação de V. Ex.ª, mas não aceitamos e
não aceitamos com toda a veemência é V. Ex.ª querer atribuir que o Governo está coarctado, na sua
ação de regulamentação, por grupos internacionais, quando V. Ex.ª sabe que o Governo
soberanamente decide dos interesses nacionais em função do interesse do povo; quando através da
ação e da administração que a Revolução vem realizando neste País, V. Ex.ª tem comprovadamente
testemunhado a grandeza, a altivez das atitudes do Governo para com os poderosos. Não
aceito que V. Ex.ª venha injuriar o Governo, dizendo que ele está absolutamente impedindo,
em função de interesses de grupos econômicos internacionais, a regulamentação de uma
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Lei de interesse nacional. Portanto, discordo integralmente da afirmação de V. Ex.ª, porque a entendo
injuriosa, desrespeitosa ao Governo da República.
O SR. ADALBERTO SENA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Darei em seguida o aparte a V. Ex.ª, nobre Senador Adalberto Sena.
Antes, desejo responder à intervenção do ilustre Senador José Lindoso.
Sr. Presidente, quero tornar claro que não afirmei que o Governo estava coarctado. Apresentei um
fato objetivo e S. Ex.ª o nobre Senador José Lindoso, o reconheceu.
O Governo tem 120 dias para regulamentar a Lei, uma Lei dele. Poderia ter vetado esse artigo ou
esse parágrafo da Lei. Se promulgou a Lei, o Governo reconheceu, estabeleceu que em 120 dias seria feita
a regulamentação. O fato é que passaram os 120 dias, passaram 280 dias, e a regulamentação não foi
feita.
Apenas observei – e faço questão que S. Ex.ª, o nobre Senador José Lindoso, se tiver interesse,
inclusive, consulte as notas taquigráficas. Não disse que o Governo estava sendo coarctado. Disse, sim,
que há interesse, como, na ocasião foram demonstrados no Congresso. Então, não estão sendo exercidos
sobre o Presidente da República ou sobre Ministros de Estado, mas através de toda a burocracia, que não é
criação deste ou de qualquer outro Governo. A máquina administrativa é complexa. Evidente que essa
influência está sendo exercida, como o foi no Congresso.
Apenas adverti, reclamei do prazo, pedindo que o Governo cumpra esse prazo. Lembrei ao Governo
o grande interesse popular, o grande interesse da economia nacional na medida, e o interesse de firmas
que negociam em sentido contrário. Não faço nenhuma ofensa, não injurio ninguém. Apenas aponto fatos
que S. Ex.ª, na primeira parte de sua itervenção, os reconheceu.
Ouço com prazer o nobre Senador Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA: – Meu aparte já foi, em alguns pontos, esclarecido por V. Ex.ª, quando
se referiu ao fato de o Governo não ter vetado o dispositivo do prazo de 120 dias que a Lei estabeleceu.
Quer dizer, o próprio Governo reconheceu que poderia regulamentar essa Lei em 120 dias. V. Ex.ª já deu a
resposta, portanto, vamos silenciar. Também venho em defesa de V. Ex.ª, por uma questão de memória.
Não ouvi V. Ex.ª referir-se a grupos internacionais. Se o fez, não ouvi.
O SR. FRANCO MONTORO: – Talvez tenha falado nacionais e internacionais, porque sabidamente
grupos que lidam com refrigerantes têm caráter internacional.
O SR. ADALBERTO SENA: – Aqui não são apenas grupos internacionais...
O SR. FRANCO MONTORO: – Não são apenas. V. Ex.ª tem razão.
O SR. ADALBERTO SENA: – ...mas grupos nacionais. Há um jogo de interesses. É preciso que o
Governo não fique indiferente. Do próprio autor desse projeto, já ouvi manifestação de mágoa, de
desencanto, em face da demora na regulamentação da Lei. Há tempo, em companhia dos Senadores
Clodomir Milet e Flávio Brito, assisti, em Manaus, à conferência de um industrial do guaraná, na qual citou o
aproveitamento do nosso guaraná, no Japão em produtos em franco comércio. Ora, se na área internacional
já estamos presenciando o aproveitamento do nosso guaraná sem nenhuma restrição, não se compreende
que no Brasil não haja interesse, pelo menos, de se apressar a execução de uma Lei que, como disse muito
bem V. Ex.ª, não só atende a imperativos de saúde, como a imperativos da economia nacional.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Adalberto Sena. Foi
uma magnífica contribuição para as razões que exponho.
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O SR. EURICO REZENDE: – Honra-me V. Ex.ª com um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço, com prazer, V. Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª aponta um fato concreto. A Lei nº 5.823 foi publicada no Diário
Oficial do dia 17 de novembro de 1972. Um de seus dispositivos impôs ao Poder Executivo a obrigação de
regulamentá-la no prazo de 120 dias. Esse dispositivo não foi vetado. E já se passaram 280 dias. Portanto,
existe realmente uma inadimplência governamental. Certo que a regulamentação não foi baixada, e por
motivos talvez mesmo os insinuados por V. Ex.ª, isto é, a complexidade da máquina burocrática, que, em
certos setores, opera em regime de saias coleantes, porque a reforma administrativa não se completou
ainda. Quanto a pressões sobre o Congresso Nacional, e desde que essas pressões sejam por grupos
brasileiros, não há o que censurar. Nos Estados Unidos essas pressões são admitidas e, mais do que
admitidas, são legitimadas no Congresso da grande Nação do Norte, exemplo de democracia no mundo, a
ponto de os advogados de firmas poderem debater, nas Comissões Técnicas, com o relator e com os seus
membros Projetos ali em tramitação. A esse respeito existe um livro saboroso do Professor Nehemias
Gueiros sobre técnica legislativa. Ele invoca os chamados grupos de pressão, que nos Estados Unidos são
perfeitamente legítimos. Então, se grupos nacionais pressionaram o Congresso, o fizeram no exercício de
um direito democrático. O que não se poderia tolerar era a presença de grupos estrangeiros nesse sistema
de pressão. Mas, como muito bem disse o nobre Senador José Lindoso, a interferência de grupos
estrangeiros na atividade governamental brasileira, em termos dos dois Poderes – o Executivo e o
Legislativo –, não pode ser aceita, A Revolução não o permitiria em hipótese alguma, e exemplos têm sido
dados a esse respeito. Prometo a V. Ex.ª obter do Governo as explicações sobre esse retardamento, e
transmiti-los a V. Ex.ª oportunamente.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador Eurico Rezende, agradeço a compreensão de V. Ex.ª,
no sentido profundamente social, jurídico e político da reclamação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, agora que se reconhece que o Governo pode ter tido razões, que
serão perguntadas, para ocupar 280 dias na simples regulamentação da Lei, viramos a página e
apresentamos outro fato: chega ao Congresso mensagem com o projeto de reforma do Código Penal, que
será lido e publicado ainda hoje.
O SR. EURICO REZENDE: – Chegou ontem.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quanto tempo essa mensagem dá aos Deputados para decidirem
sobre a reforma do Código Penal Brasileiro, que trata de uma série de crimes sobre Projeto que deve
receber uma série de emendas sobre todos os artigos do Código? Trata-se de reforma do Código Penal
Brasileiro! Estamos informados de que a Mensagem vem com base no art. 51, § 2º da Constituição, que diz
textualmente:
"Se o Presidente da República julgar urgente o projeto, poderá solicitar que a sua apreciação seja
feita em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro do prazo de quarenta dias."
Isto significa que, distribuído o prazo pelas várias fases da tramitação do Projeto, os Congressistas, e
o Brasil inteiro através do Congresso, terão dez dias para apresentar emendas.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está enganado. Na primeira fase deste debate, havia
dado razão a V. Ex.ª. A reclamação era muito justa. Desta vez, porém, V. Ex.ª está re dondamente
enganado. O Sr. Presidente da República, isto me disse ontem o Sr. Ministro da Justiça, remeteu o
Projeto de reforma do Código Penal ao Congresso Nacional, estabelecendo prazo de noventa dias.
Creio que S. Ex.ª poderia ter usado a faculdade constitucional já mencionada por V. Ex.ª e

– 247 –
estabelecido o prazo menor, mas o Congresso Nacional terá noventa dias para apreciar a matéria. Quer-me
parecer que é razoável.
O SR. FRANCO MONTORO: – Quero agradecer a informação de V. Ex.ª. Isso diminui a gravidade
mas continua a irregularidade.
O SR. EURICO REZENDE: – Difícil de satisfazer V. Ex.ª. Pensei que V. Ex.ª, com os sucos do
Deputado Cardoso de Almeida, estivesse com o raciocínio mais nítido ou, pelo menos, mais tolerante. V.
Ex.ª estava reclamando o prazo de quarenta e cinco dias. Dei a informação a V. Ex.ª de que o Governo
dobrou esse prazo. Ora, se der prazo maior ainda, esse Projeto vai assistir ao bimbalhar dos sinos de Natal,
quando não teremos o prazer, aliás fascinante, de ter V. Ex.ª aqui no Congresso, porque todos nós
decolaremos da solidão opressiva de Brasília.
O SR. FRANCO MONTORO: – A informação que V. Ex.ª dá, como disse, diminui a gravidade. V. Ex.ª
pediu o aparte quando estava expondo as várias hipóteses que poderiam ocorrer. A primeira informação é a
de que teria sido mandado na base de quarenta dias. V. Ex.ª disse que não, que foi concedido o prazo de
noventa dias. Ora, não foi concedido o prazo de noventa dias. O que a Constituição diz é que o Presidente
da República poderá enviar ao Congresso Nacional Projetos de Lei sobre qualquer matéria, os quais, se
solicitar, serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos
Deputados e de igual prazo no Senado.
O prazo, portanto, é de quarenta e cinco dias para a Câmara e de quarenta e cinco dias para o
Senado.
O SR. EURICO REZENDE: – Peço a V. Ex.ª um aparte, para compor o debate. Serei rápido. É
questão de raciocínio, pois, agora, V. Ex.ª colocou um ponto. É técnica oratória – e V. Ex.ª é
campeoníssimo neste terreno – ir praticando as intervenções no momento adequado, o qual, no caso, é
este.
O SR. FRANCO MONTORO: – Adequado para uns e inadequado para outros.
O SR. EURICO REZENDE: – Tenha paciência para com este humilde admirador de V. Ex.ª O
Presidente da República poderia ter usado o processo de discussão promíscua, isto é, enviado o Projeto
para o Congresso Nacional, seria nomeada uma Comissão Mista e abria-se o prazo de dez dias, que seria
um prazo fatal. Mas o Presidente da República resolveu estabelecer o sistema de, digamos assim,
repartição bicameral, isto é, a matéria será estudada na Câmara e no Senado. Ora, V. Ex.ª tem circulação
franca na Câmara. Naquela Casa, se houver alguma omissão, alguma demasia, alguma lacuna, algum
excesso, os Srs. Deputados poderão ter contato aqui com os seus colegas e trazer os seus, subsídios, as
suas luzes. O fato é que V. Ex.ª terá noventa dias. Qualquer Parlamentar terá noventa dias, porque a
matéria tramitará no Congresso noventa dias – quarenta e cinco dias numa Casa e quarenta e cinco na
outra. E, tendo em vista que o Congresso Nacional é um sistema de vasos comunicantes, vale dizer, cada
Deputado, cada Senador terá noventa dias que, convenhamos, Excelência, é razoável. Agora, se V. Ex.ª, do
alto do Himalaia do seu saber, tem dificuldade em estudar essa reforma em noventa dias, aí estará sendo
injurioso para com seus colegas, entre os quais me incluo, de menos luzes que V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a contribuição de V. Ex.ª.
Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o prazo concedido o foi na base do corpo do art. 51,
de acordo com a informação que V. Ex.ª nos dá, nobre Senador Eurico Rezende, então o prazo, realmente,
será de quarenta e cinco dias em cada Casa: o Senado terá quarenta e cinco dias e a Câmara dos
Deputados outros quarenta e cinco dias. Note-se, no entanto, que os quarenta e cinco dias são só para a
tramitação final, porque a apresentação de emendas terminará muito antes.
Mas
o
que
quero
mostrar
é
o
absurdo:
o
Governo
acha
que,
para
regulamentar uma leizinha sobre um dos delitos ou contravenções, precisa de
duzentos e oitenta dias, e até agora não mandou o Projeto, não o regulamentou – agora
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apelo para V. Ex.ª quais os sucos que V. Ex.ª tomou, já que acha duzentos e oitenta dias para o Governo
razoáveis?! Seria suficiente, ou ainda, seria razoável que o Governo tivesse prazo maior porque, até hoje,
não regulamentou aquele projeto. O Senado e a Câmara dos Deputados terão quarenta e cinco dias, não
para regulamentar uma Lei já fixada, e que já foi acompanhada de estudos desde a sua apresentação e que
foi promulgada, mas para a tramitação. Com surpresa, recebemos a teto e, a partir de hoje, teremos
quarenta e cinco dias na Câmara e quarenta e cinco dias no Senado, não para apresentar emendas, mas
para concluir todo o processo legislativo.
Sr. Presidente, na realidade, vamos é refazer o Código Penal. A Constituição diz, no art. 51, § 6º "O
disposto neste artigo não se aplicará aos projetos de codificação". Na realidade, é o Código Penal que vai
ser revisto. As emendas podem ser apresentadas sobre todo o Código Penal.
Código Penal baixado por Decreto-lei, sem que o Congresso fosse ouvido, em novembro de 1969,
para entrar em vigor em janeiro de 1970. Lei feita pelo Executivo; mal feita e inadequada, tanto que o
próprio Governo teve que reconhecer esse fato e adiou a sua vigência para 1971; depois para 1972; depois
para 1973. No ano passado, foi um Líder do Governo na Câmara, o Deputado Geraldo Freire, quem propôs
o adiamento para janeiro de 1974.
Vai ser revista a lei agora pela primeira vez no Congresso. É o Código que vai ser revisto. A própria
Constituição estabelece que esse prazo não pode valer para Código. Sei que o Governo não quer que
saiam aquelas emendas que apresentou, mas o Executivo não é o senhor do Legislativo. O Executivo não
pode impor-nos que apenas modifiquemos aqueles artigos que dentro das quatro paredes do Ministério
julgou conveniente alterar. É, realmente, o Código Penal que vai ser examinado. E não há ninguém que
possa admitir que em 45 dias, na tramitação pelas várias Comissões por que vai passar o Projeto, ele possa
ser suficientemente elaborado.
Um código elaborado em 45 dias,...
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO: – ...não há uma democracia que o tenha feito.
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª.?
O SR. FRANCO MONTORO: – Posso apontar, isto sim, exemplos de inúmeros Estados totalitários.
Talvez na Rússia, na China, na Alemanha Nazista, na Itália Fascista, tenha sido possível baixar um Código
em 45 dias. Num regime democrático, nunca!
E é neste momento que quero ressaltar o contraste entre os 280 dias que o Executivo teve para
regulamentar, e até agora não regulamentou, uma pequena Lei dos Sucos. E o prazo de 45 dias, alguém no
Congresso ousa julgar suficiente para a revisão de um Código Penal, reconhecidamente errado e
inadequado, que vai ser reformado antes de entrar em vigor.
Estamos comemorando o sesquicentenário do Congresso Brasileiro. E o que se deve dizer é que a
legislação tem que ser feita pelo Poder Legislativo. O que honra o Legislativo são as Leis que aqui foram
feitas. O Código Civil, o Código Comercial, que é de 1850, do tempo do Império, recebeu 400 emendas no
Senado e outras tantas na Câmara dos Deputados, não levou 45 dias para ser elaborado, mas atravessou
um século em vigor. E o Executivo, na omnisciência que muitos lhe querem atribuir, mas que não honra
ninguém, – porque louvor ao poderoso não é motivo de dignificação, – o Executivo elaborou o Código Penal
e promulgou-o por Decreto-lei.
Confrontamos aquele código com essa peça, que eu poderia chamar de monstruosa, tanto que não
pôde entrar em vigor. O Governo tem maioria nesta Casa, tem maioria na Câmara dos Deputados e não
ousou pôr em vigor esse Projeto que foi elaborado fora do Congresso Nacional.
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No seu Sesquicentenário, o Congresso Nacional tem que reivindicar a sua competência, não por
vaidade e sim porque uma Lei tem que ser feita, tem que ser acompanhada e elaborada com a contribuição
da comunidade. Os Institutos dos Advogados, as Faculdades de Direito, os Diretores das Penitenciárias, os
Advogados criminalistas têm o direito e até o dever de contribuir para o aperfeiçoamento desta Lei. Ela deve
ser publicada. Esses organismos devem debater a matéria e, em 45 dias, isso não será possível. E vamos
aqui nesta pressa, aprovar a modificação de um Código errado; e uma modificação que será também
fatalmente errada, como têm sido todas as Leis aprovadas sob essa forma. A última foi a Lei de Previdência
Social, monstruosidade que representou um escândalo para o País. Lei da Previdência Social que
contrariou, fundamentalmente, a orientação do Governo, no sentido de que em nenhum setor pode-se
aumentar qualquer contribuição ou preço acima de 12%.
Pois essa lei, que o Governo mandou e o Congresso aprovou rapidamente, aumentou em 100% a
contribuição de inúmeros trabalhadores, recaindo os ônos sobre as firmas, o que vai incidir sobre o custo de
vida. Para fugir a isto, o Governo agora está recorrendo a subvenções indiretas, mantendo artificialmente os
preços, contrariando totalmente a política definida. Lei mal feita!
São esses prazos que vão repetir-se.
Dirijo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelo à Casa para que, ao receber a mensagem, determine
que ela tenha a tramitação exigida pela natureza do projeto que, na realidade, é um Código Penal que está
sendo revisto.
O Governo propõe apenas – e este apenas vai entre parênteses – 100 artigos. Os Srs. Deputados e
Senadores podem apresentar outros tantos.
É a dimensão de um código e a Constituição veda – se a Constituição não vedasse, vedaria o bom
senso – que um código dessa natureza seja examinado dentro de 45 dias num prazo total de tramitação por
todas as Comissões especiais da Câmara e do Senado, bem como nos Plenários das duas Casas.
Não sei se seremos atendidos, mas estamos com a consciência tranqüila de que cumprimos o nosso
dever. E fazendo certamente aquilo que quiseram os homens da Revolução de 1964. E não foi a
substituição do Congresso por uma antecâmara palaciana mas para a instauração de uma democracia,
diante da ameaça de um totalitarismo de índole comunista e de esquerda, que ameaçava nossa terra.
A Revolução não foi feita para substituir o totalitarismo da esquerda, comunista, pelo totalitarismo da
direita, fascista. Em nome desses princípios democráticos, dos verdadeiros ideais da Revolução de 1964
que, neste momento, em nome também do Movimento Democrático Brasileiro, levanto a minha voz para
reclamar do Governo que cumpra seu dever e regulamente a Lei dos Sucos depois de 280 dias. E que não
tenha a pretensão nem a incoerência de, ao mesmo tempo em que não cumpre o prazo, depois de 280 dias
para regulamentar uma Lei, querer que, em 45 dias, o Senado e a Câmara reformem e legislem sobre um
código da gravidade de Código Penal.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, que
falará como Líder.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente:
Eu havia – e a Casa é testemunha – reiteradamente solicitado aparte visando conter a explosão
emocional do eminente Senador Franco Montoro, cujo desvio, digamos assim, parlamentar, é tanto mais
estranho quando se tem em vista que as suas últimas palavras caracterizaram que S. Ex.ª falava em nome
de seu Partido.
Na
primeira
fase
de
suas
considerações,
S.
Ex.ª
reclamou
do
Poder
Executivo o cumprimento da Lei nº 5.823, que, dispondo a respeito do aproveitamento
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de frutas nacionais, impõe ao Sr. Presidente da República a obrigação de regulamentá-la no prazo de 120
dias.
De imediato, embora refutando insinuações no sentido de que essa demora se devesse a pressões
de grupos internacionais, prometi a S. Ex.ª buscar no setor competente as informações necessárias,
visando a justificação da demora. S. Ex.ª mostrou-se satisfeito com a minha intervenção, mas logo em
seguida agarra o episódio da reforma do Código Penal e constrói o que chamamos uma verdadeira
tempestade no copo d'água ali à sua direita.
Sr. Presidente, a Nação inteira sabe, e por via de conseqüência o Sr. Senador Franco Montoro deve
ter sabido em primeiro lugar, porque S. Ex.ª veio drenado para esta Casa no dorso da maior votação dada
em todos os tempos neste País a um Senador da República, que há mais de um ano o Sr. Ministro da
Justiça anunciou que seria remetida ao Congresso Nacional, oportunamente, mensagem governamental
alterando o Código Penal, cuja vigência está sus-pensa desde 1970; portanto, há mais de um ano, repito,
que o Sr. Senador Franco Montoro, visando ao bom cumprimento dos seus deveres parlamentares, está em
condição, e com tempo de sobra, para formular os seus estudos e apresentar as suas emendas.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Não concederei, porque V. Ex.ª não o concedeu a mim, obrigando-me a
constranger o escasso Plenário...
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª não está sendo exato. Eu concedi vários aparte a V. Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – Darei o aparte a V. Ex.ª no fim.
Portanto, o argumento de que o Congresso está sendo alcançado de surpresa é um argumento
malicioso, é um argumento de mastigação, de habilidade política,...
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª conhece as emendas?
O SR. EURICO REZENDE: – ...argumento que cai em cacos pelo chão, porque totalmente
improcedente. Estou examinando a parte em que o Sr. Senador Franco Montoro disse da impossibilidade,
pela escassez do tempo, da apresentação de emendas ao projeto governamental.
Em segundo lugar, se o Governo deseja ver apreciada a matéria em 90 dias, teve uma razão, um
objetivo...
O SR. FRANCO MONTORO: – Qual foi?
O SR. EURICO REZENDE: – ...uma justificativa e esses elementos foram dados pelo próprio Sr.
Senador Franco Montoro, porque está designado o dia 1º de janeiro de 1974 para entrar em vigor o novo
Código Penal. Se S. Ex.ª, que é tão bom em Política e em Direito Constitucional, for bom, também, em
operações aritméticas, verificará que se extrapolarmos o prazo de 90 dias o novo Código Penal entrará em
vigor sem as alterações que S. Ex.ª considera essenciais, porque qualificou aquele Estatuto de "inadequado
à realidade brasileira".
Então, Sr. Presidente, já que os argumentos da Lógica não contentam o suculento raciocínio do
nobre Senador paulista, que, pelo menos, a Aritmética faça com que S. Ex.ª contenha as suas expressões
emocionais contra o Goverino.
Poderia o Executivo, Sr. Presidente, agir de outra maneira, se desejasse pressionar, em termos de
tempo, na galope das horas ou na velocidade dá folhinha, o Congresso Nacional. Poderia ter mandado a
Mensagem para ser apreciada pelo Congresso com o prazo pequeno estabelecido na Constituição. Preferiu
outro recurso, a outra permissão constitucional: 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado, vale dizer, cada
parlamentar terá 90 dias para estudar uma matéria cuja alteração foi anunciada pelo Governo há mais de
um ano – há mais de um ano, repito – pois o Sr. Ministro da Justiça declarou que o Código Penal
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seria revisto, através de mensagem conduzida ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da
República. São 45 dias para os Deputados e 45 dias para os Senadores. Isto surte efeito formalmente...
O SR. FRANCO MONTORO: – Nem isso.
O SR. EURICO REZENDE: – ...mas, de fato, cada Deputado e cada Senador, durante noventa dias,
poderá ter atuação direta sobre o Projeto ou atuação indireta no momento em que ele sair da Câmara e vier
aqui para esta Casa congênere.
Então, Sr. Presidente, há – e insisto – a lamentável, a desastrada explosão emocional do Sr. Senador
Franco Monturo, que se constitui e se erige em mais um equívoco com que S. Ex.ª, mercê da sua
velocidade oposicionista, está procurando colocar o Governo em posição incômoda perante o Congresso
Nacional.
Por outro lado, é totalmente improcedente e irreal a afirmativa do Sr. Senador Franco Montoro, no
sentido de que o Governo apresentou sugestões e só estas serão aprovadas. Fatos recentes, e que por
isso mesmo deveriam estar na memória luxuriante de S. Ex.ª, demonstram o contrário. O Governo remeteu
para o Congresso Nacional o Projeto do Código de Processo Civil que, na Câmara dos Deputados, sofreu,
se não me falha a memória, cerca de quatrocentas emendas, e aqui no Senado Federal recebeu alterações
de superfície, de latitude, de longitude e de profundidade, inclusive com a participação valiosa da honrada
Oposição nesta Casa. Portanto, S. Ex.ª procura construir o seu raciocínio na incerteza da areia movediça e
na sua contumaz e pertinaz má vontade para com o Governo, que está desenvolvendo portentosa obra de
salvação nacional e tornando, lá fora, a imagem gloriosa deste País que Deus fez tão grande, para que
seus filhos, inclusive o Sr. Senador Franco Montoro, não cometam nem a imprudência, nem a injustiça de
torná-lo pequeno.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: – Não, porque V. Ex.ª não me permitiu.
O SR. FRANCO MONTORO: – Eu dei vários apartes a V. Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a palavra, Sr. Presidente, porque fui citado nominalmente pelo
Sr. Senador Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (para explicação pessoal.): – Sr. Presidente, a Casa é testemunha dos
vários apartes que concedi ao Sr. Senador Eurico Rezende, que "democraticamente" não respeitou a
recíproca e não mos concedeu.
Não vou fazer novo discurso, mas apenas tirar as ilações do que acaba de dizer S. Ex.ª. Disse o
nobre Senador Eurico Rezende que, há um ano, o Ministro da Justiça declarou que mandaria o projeto de
reforma do Código Penal a esta Casa; realmente declarou que se teve, portanto, um ano para preparar as
emendas.
Perguntei ao nobre Senador Eurico Rezende, que não me respondeu, se conhecia o teor dessas
cento e tantas emendas, que representam praticamente um novo código. S. Ex.ª não conhecia, penso; se
conhecia era um conhecimento pessoal de S. Ex.ª. O Brasil não conhecia, o Congresso não conhecia, Nós
não conhecíamos e não conhecemos, até esse momento, o teor dessas emendas, para as quais teremos,
não noventa dias, mas quarenta e cinco dias em cada Casa. E quarenta e cinco é o prazo final. Em
quarenta e cinco dias será votada, no máximo, a redação final, para ser remetida ao Congresso. As
emendas deverão ser em muito menos tempo.
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S. Ex.ª reconheceu também, para satisfação minha, que o que se quer é emenda sobre todo o
Código.
Então, Sr. Presidente, é o Líder do Governo quem diz: "é um novo Código que vai ser elaborado".
Porque todos os seus artigos estão sujeitos a essa revisão. Aliás, os cento e tantos artigos do Governo já
constituem um novo Código.
Aí, Sr. Presidente, apelo para a Mesa do Congresso. O art. 51, § VI, declara:
"O disposto neste artigo, isto é – prazos limitados – não se aplicará aos projetos de codificações."
Esse, na realidade, é um projeto que altera o Código Penal, portanto, uma nova codificação,
reconhecida pelo Líder do Governo, que acaba de falar. Assim, não se pode aplicar a ele esse prazo.
Quero, Sr. Presidente, ao concluir, acrescentar esta circunstância que é fundamental: o Congresso é
tão cioso de uma boa Lei como o Executivo. A vigência desse Código Penal foi marcada, pelo Executivo,
para janeiro de 1970. Portanto, não há nenhuma urgência. Ao contrário do que afirma o nobre Senador
Eurico Rezende, não há nenhuma urgência para que seja aprovado até 1º de janeiro de 1974.
Se houver essa necessidade, o Congresso tem juízo tão acertado, tão sério, quanto o Poder
Executivo. O Legislativo não é menos cioso da seriedade da Lei, da necessidade de uma nova Lei Penal.
Não precisamos estar aqui como alunos de um mestre-escola a nos fixar prazos para matéria que é de
nossa competência privativa, como a elaboração de códigos.
Essas são as considerações que faço e que não pude fazer sob a forma de apartes ao nobre
Senador Eurico Rezende, porque esses apartes não me foram concedidos. Quero que essas nossas
palavras tenham apenas a significação de um alerta, para que o Congresso Nacional exerça, na plenitude, a
sua função legislativa e que não aceite a imposição de prazos que contrariam o texto constitucional e a
natureza legislativa de um Código Penal para o Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves.
O SR. JOSÉ ESTEVES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores acho justo e merecido trazer nesta ocasião
uma homenagem à nação latina irmã da Romênia que festeja hoje, dia 23 de agosto, o 29º aniversário do
levante nacional antifascista. Esta data constitui um marco na história do País amigo e, porque não dizer, de
toda a humanidade, vez que teve influência decisiva na evolução da Segunda Guerra Mundial. Adiantandose ao avanço das tropas aliadas, as forças democráticas romenas, neste glorioso dia, derrotaram as tropas
da Alemanha hitleriana e derrubaram a ditadura fascista que governava o Pais, contribuindo deste modo
decisivamente para a derrota final das forças do Eixo. Reconhecendo o significado deste acontecimento, a
imprensa norte-americana o caracterizava de "ato de particular importância para a evolução das
hostilidades".
Convém nesta oportunidade lembrar alguns dados sobre este País, sobre esta ilha latina do leste
europeu. Com uma área de 237.500 km2 e uma população de 21 milhões de habitantes, a Romênia fica
situada no sudeste da Europa Central, possuindo uma riqueza natural ímpar e ao mesmo tempo mantendo
um perfeito equilíbrio ecológico. Uma terça parte do País é coberta pelos cumbres dos Cárpatos –
montanhas ricas em metais e madeira, outra terça parte corresponde às colinas subcarpátias, terra de
petróleo, de sal e outras riquezas do solo e subsolo; a última parte, a planície do Danúbio inferior, constitui
uma fértil região triticultora. Para coroar todo este equilíbrio, o País é dotado de uma saída para o Mar
Negro e um maravilhoso delta na desembocadura do Danúbio – verdadeiro paraíso de pássaros e de
peixes.
Este nobre País, Senhor Presidente, a exemplo do que vem sendo feito
em nossa pátria, tem adotado uma sábia política de exploração dos recursos naturais
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com que foi dotado, a fim de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Analisando o
nível de desenvolvimento atingido por aquela nação, o nobre deputado Ferreira do Amaral, em recente
pronunciamento na Câmara dos Deputados, lembrava que "a economia Romena tem possibilidades
crescentes para sua participação mais ativa e diversificada no intercâmbio internacional e que países latinoamericanos em seus planos de desenvolvimento acentuam o crescimento industrial e o intercâmbio
comercial como meta básica, foram criadas pelo espírito do Governo Romeno condições favoráveis ao início
das ações de cooperação econômica e técnica, especialmente nos setores da mineralogia, petrolíferos, e
de construções mecânicas".
A situação do País, na encruzilhada dos caminhos que ligam o oriente ao ocidente, o norte ao sul da
Europa, como também as riquezas desta terra, fizeram com que o povo da Romênia tenha sempre tido que
enfrentar as pretensões dominadoras de outros impérios. Isto fez com que nossos irmãos dos Balcans
tenham, ao longo dos séculos, aprendido a amar a liberdade e, o que é mais importante, a lutar por ela. É
simbólica a resistência que, há dois milênios, o Rei Dácio Decébalo fez às hostes romanas do Imperador
Trajano. Após a conquista da terra dácia e respectiva transformação em província romana, sob o nome de
"Dácia Felix", seguiu-se um período de quase dois séculos de forte romanização. Apesar das invasões dos
grupos migratórios e das influências de outros povos vizinhos, a latinidade foi conservada a tal ponto que
hoje o idioma romeno guarda mais raízes do antigo latim do que qualquer outro idioma neolatino e, na fala
corrente dos romenos, 85% das palavras são de origem latina.
Capítulos importantes da luta dos romenos pela independência e defesa da sua terra foram escritos
durante a resistência heróica aos ataques dos impérios austro-húngaro e otomano na segunda metade do
nosso milênio, culminando com a união das províncias históricas de Valáquia e Moldávia em 1859 e depois,
em 1918, da Transilvânia, ato pelo qual é coroada a formação do Estado unitário da Romênia.
Nos dias atuais é conhecida a política independente e de paz que a Romênia e o Presidente
Ceausescu pessoalmente estão levando a termo com coragem e conseqüência. Este fato foi lembrado, com
muita propriedade, pelo ilustre Deputado Ferreira do Amaral, em sua brilhante oração proferida
recentemente na Câmara dos Deputados: "Há um estadista que nos últimos anos vem desenvolvendo
notável esforço de aproximação entre os povos. Trata-se do Presidente do Conselho de Estado da
Romênia, Nicolae Ceausescu, que sendo Presidente da República desde 1967, manteve contatos pessoais
com aproximadamente 70 chefes de Estado. Visitou todos os países limítrofes do seu, quase todas as
Nações da Europa – América do Norte – Índia – Paquistão – Egito – Sudão, além de grande número de
países da África Negra e da Ásia – inclusive a China. No final deste ano deverá estar na América do Sul."
Considero necessário voltar a destacar a contribuição da Romênia na aproximação entre povos de sistemas
políticos diferentes. A política de desenvolvimento das relações com todos os Estados do Mundo é
plenamente ilustrada pelo fato de que hoje a Romênia mantenha relações diplomáticas com quase 120
países, dos quais 16 são Estados latino-americanos.
É conhecido o papel que este pequeno mas valente país vem desempenhando, quer no seio dos
organismos internacionais, quer nas relações bilaterais, para a afirmação definitiva dos princípios
consagrados pela Carta das Nações Unidas nas relações entre todos os Estados. Tem especial
importância, no meu ver, a problemática das declarações conjuntas solenes, assinadas pelo presidente
romeno, durante os numerosos contatos que realizou com chefes de Estados de vários países, advogando
a aplicação concreta dos princípios da legalidade internacional (declarações com o Rei da Bélgica, Xá do
Irã, o Presidente da Itália, o Chanceler da Alemanha Ocidental, etc.)
Vale
destacar
o
interesse
legítimo
que
a
Romênia
sempre
demonstrou
e
continua
a
demonstrar
no
desenvolvimento
das
relações
com
os
países
irmãos da América Latina. Este interesse é fundado nas tradições de cooperação, nas
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afinidades de língua e cultura como também nas preocupações atuais de desenvolvimento e no esforço
comum para assentar as relações internacionais em novas bases, justas e reciprocamente proveitosas. A
visita que o presidente deste país, Nicolae Ceausescu, vai começar dentro em breve a vários países do
nosso continente é uma demonstração dos vínculos que ligam estes países e um símbolo das mutações
fundamentais que ocorrem no mundo de hoje. É preciso destacar que estes vínculos têm tradição e que as
boas relações da Romênia com os países do continente latino-americano são uma tônica da diplomacia do
nosso século.
Revendo a história de nossas relações com a República Romena é com satisfação que constatamos
que este ano marca o 45º aniversário da criação da primeira missão diplomática daquele País em território
brasileiro e latino-americano. As tradições das boas relações entre a Romênia e o Brasil têm, pois, raízes
profundas na história da diplomacia internacional. O interesse recíproco de colaboração se fez sentir desde
os primeiros momentos da vida independente do longínquo país latino do leste europeu. Basta lembrar que,
logo depois da conquista da autonomia política romena, foi enviada ao Brasil, em 1880, como símbolo de
especial apreço, uma missão chefiada pelo coronel Voicescu, a qual foi recebida pelo imperador Pedro II.
Outros momentos importantes que acho bom lembrar: a criação, em 1919, do primeiro consulado brasileiro
na Romênia; em 1921, a criação do primeiro consulado honorário da Romênia no Brasil, na cidade do Rio
de Janeiro; em 1926 o segundo consulado em São Paulo; em 1928 estabelecimento das relações
diplomáticas.
A breve interrupção havida nas relações bilaterais durante e logo após a II Guerra Mundial não
impediu que as mesmas fossem renovadas posteriormente com novo ímpeto e desenvolvimento contínuo,
de acordo com as tradições e afinidades existentes entre os dois povos, e com o desejo recíproco de
cooperação em vários campos de atividade.
Por tudo isto considero merecido trazer hoje nossa homenagem a esta nação dos Balcans, no seu dia
nacional, para que saiba que do outro lado da latinidade ela tem irmãos que a seu exemplo desenvolvem
uma luta idêntica, ou seja, a jornada pelos grandiosos ideais de liberdade nacional e social do povo, através
do desenvolvimento", como bem lembrou o eminente Deputado Ferreira do Amaral. Que a briosa nação
romena persista no esforço positivo de se manifestar independente; de trazer a sua contribuição positiva na
edificação de um melhor entendimento internacional; e de pugnar por um mundo em que todos os povos
sejam iguais e tenham acesso indiscriminado às conquistas de nossa época.
Considero simbólico e significativo das boas relações que imperam entre nossos povos a visita que o
distinguido Senador Tarso Dutra presta àquele país, dando curso ao amável convite do Presidente do grupo
romeno da União Interparlamentar, o eminente ex-chanceler Cornelio Manescu.
É de se ressaltar que, durante sua estada naquele país, o nobre Senador Tarso Dutra foi recebido
pelo Presidente do Conselho de Estado Romeno, Sr. Nicolae Ceausescu, ocasião em que ambos estadistas
analisaram os principais problemas da política internacional e reiteraram a necessidade de uma cooperação
cada vez maior entre Estados e povos, numa base de total igualdade de direitos, de respeito à
independência nacional e de não intervenção nos assuntos internos de outros países.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao associar-me às homenagens que se presta ao grande
País irmão e amigo, desejo desta tribuna, enviar à Embaixada Romena no Brasil, os meus cumprimentos
pelo transcurso da sua data nacional. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Não há mais oradores inscritos.
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Lembro aos Srs. Senadores a Sessão do Congresso Nacional, às 19 horas, para discussão de
projeto.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
376, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1973 (nº 109-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da
Costa do Marfim, em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
373, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
altera disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de tornar obrigatório, em caso de recurso, o
depósito da quantia equivalente ao valor total da condenação, sem limite máximo.
3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
372, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
que institui o "Dia Nacional do Aço".
4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
381, de 1973) do Projeto de Resolução nº 40, de 1973, que suspende a proibição contida nas Resoluções
nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mococa, São Paulo,
aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do
Estado de São Paulo, para financiar obras de pavimentação e instalações de hidrômetros.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 54 minutos.)

106ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 24 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DO SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA
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 Milet – José Sarney Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio
Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Milton Cabral – Ruy Carneiro – Luiz
Cavalcante – Augusto Franco – Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Paulo
Torres – Benjamim Farah – Magalhães Pinto – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Mattos Leão – Daniel
Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente Sessão, conforme deliberação anterior
do Plenário, será dedicado a reverenciar a memória do ex-Senador João Arruda.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, que falará em nome da Aliança Renovadora
Nacional.
O SR. MILTON CABRAL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, pranteia o Senado Federal, na tarde de
hoje, o prematuro dasaparecimento do ex-Senador João Arruda, que representou o Estado da Paraíba
nesta Casa de 1954 a 1963.
Nascido a 1º de outubro de 1914, no município de Bonito de Santa Fé, no alto sertão do meu Estado,
o ex-Senador João Arruda foi um destacado paraibano, cuja trajetória foi pontilhada de êxitos, em todos os
setores em que atuou.
Desde cedo caracterizou-se pelo seu espírito de liderança. Orador oficial de sua turma, quando em
1932 concluiu o curso ginasial no tradicional Colégio Pio X, de João Pessoa. Naquela época, ainda jovem
estudante de curso médio, despontava o homem de iniciativa ao fundar e dirigir o jornal estudantil A
Primavera, bem como a revista Arcádia.
Fez o curso de ciências jurídicas na famosa e tradicional Faculdade de Direito do Recife, formando-se
em 1937.
Diplomado, não resistiu à tentação de voltar ao convívio da família em Campina Grande, a convite de
seu velho genitor, o excepcional e valoroso paraibano, o comerciante José Cavalcanti de Arruda, para
tornar-se seu sócio, e ali, ajudá-lo a desenvolver negócios de exportação de algodão. Logo João Arruda
firmou-se na sociedade local, como um líder classista. Foi Presidente da Associação Comercial de Campina
Grande.
Compreendeu João Arruda que o meio em que vivia no interior da Paraíba era, naquele estágio da vida
nordestina, bastante estreito para admitir a vazão do seu gênio criador. Assim, transferiu-se para São Paulo, onde,
em curto espaço de tempo, transformou-se em industrial, ao assumir a direção de conceituada empresa têxtil. De
1942 em diante, São Paulo ganhou mais um bravo construtor de riquezas, mais um talentoso empresário absorvido
da pobre região do Nordeste. Nesses 30 anos, as empresas comandadas por este paraibano que hoje
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reverenciamos, sólidas e prósperas, retratam a justa imagem do gênio criador que as fizeram aparecer com
tanto destaque naquela imensa e fervilhaste arena econômica que é São Paulo. Ali também tornou-se um –
Líder classista ao eleger-se diretor da Federação das Indústrias.
Foi em 1954, que João Arruda, sempre ligado à sua terra natal, entendeu marcar sua passagem pela
vida pública. Candidatou-se pela primeira vez para disputar um cargo eletivo.
Abrigado na legenda da UDN, levado pela mão de Argemiro de Figueiredo, então dirigente daquela
agremiação, também candidato, contra a candidatura do PSD na pessoa do grande jornalista Assis
Chateaubriand, ilustre personalidade nacional que voltava à Paraíba, a pedir apoio eleitoral para ter voz no
Senado Federal.
A imprensa na época comentou – "Quando surgiu o seu nome em concorrência com o de Assis
Chateaubriand muita gente sorriu. Dentro em pouco porém foi tomando distância e afinal, no dia do pleito,
as urnas o consagraram".
Como candidato inaugurou sua campanha em Campina Grande, anunciando alguns princípios gerais
de conduta que pretendia seguir no desempenho do mandato. Comprometia-se preservar a ordem legal e a
moralidade pública. Propugnava pela descentralização administrativa, para inverter a pirâmide fiscal, citando
o exemplo dos Estados Unidos, onde a "maior arrecadacão era para o município, menor para o Estado e
menos ainda para a União". Pleiteava estímulos à iniciativa privada, e considerava como problemas
urgentes de solução, o aumento constante do custo de vida e a inflação.
Eleito, João Arruda foi sem dúvida um autêntico representante do povo paraibano. Vibrante em suas
intervenções, com seu temperamento tido como rude, "de pontos de vista firmes e franco nas suas
expressões". Gabava-se de dizer o que pensava, "de pôr os pontos nos ii", de "dizer coisas que precisavam
ser ditas".
Duro em suas críticas, não importava as reações de seus contendores. Agradar ou desagradar não
era preocupação. Mas sabia impor-se e fazer amigos. De fato, João Arruda era uma vigorosa
personalidade, muito seguro de si e determinado em seus propósitos.
O SR. DINARTE MARIZ: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito prazer, Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ: – Quero nesta oportunidade levar minha solidariedade à homenagem que o
Senado da República presta à memória de João Arruda. Conheci-o ainda moço, jovem estudante, na cidade
de Campina Grande, para onde se havia transferido o seu pai, uma das figuras, àquela época, mais
conhecidas e mais populares do comércio algodoeiro do Estado. Depois, transferiu-se para Recife – como
V. Ex.ª acaba de aludir – para fazer o curso de Direito. Concluídos seus estudos, voltou a Campina Grande.
Já tendo a figura de seu pai uma grande expressão empresarial daquela rica região da Paraíba, João
Arruda transferiu-se, em seguida, para Recife, onde ficou representando não só a empresa do pai, como
exercendo outras atividades. Logo depois, transferia-se para São Paulo, onde encontraria o campo
apropriado para desenvolver a sua inteligência e, sobretudo, a sua grande vocação de empresário. Dentro
de pouco tempo, era ele industrial conhecido e dos mais prósperos do rico Estado de São Paulo. Em
seguida, a Paraíba foi buscá-lo, em apelos seguidos, para disputar uma cadeira de Senador pela legenda
da União Democrática Nacional, legenda em que estava inscrita toda a sua família. Voltou à Paraíba para
fazer a campanha. Fê-la, moderna, levando ao interior a sua palavra. Em vez de utilizar os métodos do
sistema político até então vigente, ele já se antecipava na campanha, levando idéias novas e, sobretudo,
discutindo problemas – fato pouco comum naquela época. Eleito Senador da República, veio para esta
Casa e aqui nos legou subsídios interessantíssimos, discutindo problemas econômicos, criticando,
procurando levar, com a sua inteligência, com a sua experiência moça, soluções para os problemas
brasileiros. João Arruda é, sem nenhum favor, uma presença que jamais desaparecerá nesta Casa. É só
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percorrer os Anais, e encontraremos, nos debates que travou, o quanto João Arruda foi útil, firme e
autêntico, no exercício do mandato que o povo paraibano lhe outorgou. Eu, que sou tão ligado ao povo
paraibano; eu, que sou realmente vinculado não só à Paraíba, mas principalmente à história da cidade de V.
Ex.ª, Campina Grande, é com a mais viva emoção que trago minha solidariedade e o meu preito de
saudade, ao merecido tributo que, nesta hora, a Casa presta à memória desse grande paraibano que foi,
sem dúvida nenhuma, João Arruda. À família desse grande homem público, uma das mais tradicionais da
Província da Paraíba, toda ela a mim vinculada por laços de amizade e uma convivência de longos anos,
estendo, em meu nome e no do meu Estado, minha palavra de pesar, minha solidariedade, na oportunidade
em que esta Casa faz justiça à grande figura que acaba de desaparecer, o ex-Senador João Arruda.
O SR. MILTON CABRAL: – Agradeço a intervenção de V. Ex.ª, Senador Dinarte Mariz, ilustre filho do
Estado do Rio Grande do Norte, que pode, sempre que deseje, falar também pelo povo paraibano, tais os
laços de amizade que o vinculam ao nosso Estado. Conhecedor profundo da nossa região, na sua vida de
homem público, numerosas passagens o ligam ao nosso Estado. Pelo seu depoimento muito valioso,
porque conhecia de perto a figura excepcional do ex-Senador João Arruda, pois privou de sua amizade. Seu
testemunho vem corroborar o que estamos afirmando aqui em nosso modesto pronunciamento.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito prazer, nobre Senador Daniel Krieger.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Embora V. Ex.ª fale em nome de todos nós, com a autoridade que tem
de paraibano, não posso deixar de trazer uma palavra de afeto e de saudade. Nesta Casa só existem três
Senadores que foram colegas, àquele tempo, de João Arruda: os Srs. Senadores Dinarte Mariz, Ruy
Carneiro e eu. Entramos juntos nesta Casa há 19 anos. Juntos sustentamos pugnas memoráveis. Muitas
vezes paralisamos os movimentos da Casa na defesa dos nossos ideais. João Arruda sempre foi um
companheiro inteligente, bravo, denodado. Trago, nesta oportunidade, em honra à memória de João Arruda,
esta palavra de carinho e de afeto.
O SR. MILTON CABRAL: – Também agradeço a intervenção de V. Ex.ª, nobre Senador pelo Rio
Grande do Sul, Daniel Krieger, que, como contemporâneo do ex-Senador João Arruda, se associa a esta
homenagem e endossa as palavras com que todos nós estamos aqui procurando traduzir a expressão do
nosso sentimento; e, pela autoridade do apartetante, pelo convívio com o ex-Senador João Arruda, mais
valoriza esta nossa homenagem.
Sr. Presidente, nos idos conturbados de 1955 e 1956, o então Senador João Arruda pronunciou
veementes discursos de oposição que alcançaram repercussão nacional. Seus debates nesta Casa foram
ásperos e contundentes. O País atravessava uma das suas maiores crises políticas, com o afastamento do
Presidente da República, o Dr. João Café Filho, e o Poder assumido por uma Junta Militar, apoiada por uma
maioria parlamentar. João Arruda insurgia-se violentamente contra o Congresso que, em sua opinião, "não
estava à altura dos acontecimentos históricos".
A bem da verdade, devo destacar que não houve diferença alguma entre a veemente campanha do
candidato das Oposições Coligadas, resultante da aliança da UDN, PTB, PSP e PR, e o Senador que
assumia posições radicais, em torno de problemas que, na época, lhe pareciam sufocar a Nação e
condená-la ao empobrecimento irremediável, por não haver um governo competente para enfrentá-los.
Na defesa de seus ideais, sobretudo da causa democrática, era um intransigente. Nos debates
parlamentares, não titubeava em usar os termos mais fortes para dar precisão ao seu pensamento, embora
aceitasse também, com nobreza, as viris reações dos seus contendores.
Assim, sempre coerente consigo mesmo, o Senador João Arruda encerrou o seu mandato em 1963, e
não mais desejou atuar na política.

– 259 –
No dizer do meu ilustre conterrâneo, nobre Senador Ruy Carneiro, seu adversário político, João
Arruda representou a Paraíba com brilho e espírito público, "era o nosso saudoso colega um homem de
qualidades excepcionais e, por isso mesmo, lutou e venceu galhardamente em todas as suas atividades no
curso de sua vida limpa, correta e cheia de realizações".
A Aliança Renovadora Nacional, pela expressa vontade de sua liderança e pelos seus membros
nesta Casa do Congresso Nacional, associa-se à merecida homenagem em memória desse insigne
cidadão, um político que honrou o mandato outorgado pelo povo.
Nesta hora triste para seus familiares, amigos e admiradores, os Senadores da ARENA solidarizamse na prece a Deus, para invocar a misericórdia divina pela alma deste ilustre paraibano, que soube ser um
destacado valor, vitorioso como empresário, notável como homem público. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena, que
falará em nome do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso correligionário Senador Ruy
Carneiro, tão constante quanto fervoroso nas demonstrações do seu amor à Paraíba e a sua gente, não
resistiu ao impulso de aqui exteriorizar os seus sentimentos pessoais e os do seu Estado, tão logo lhe foi
comunicado, na última sexta-feira, o falecimento do ex-Senador João Arruda.
E tão espontâneo e afetuoso, tão sincero e expansivo se revelou no elogio e nas evocações daquele
ilustre paraibano, que nem seria preciso mais aqui dizer-se para bem patentear-se, nas presentes
manifestações de pesar, a solidariedade integral da bancada do Movimento Democrático Brasileiro.
Desde, porém, que o Senado, por dever de gratidão e de justiça, ora lhe dedica a sua homenagem
especial coletiva, não posso esquivar-me, a despeito daquela circunstância, de, em seguida à oração do
nobre Senador Milton Cabral, que acaba de falar em nome da Aliança Renovadora Nacional, participar
dessa homenagem.
Sinto não ser dos mais credenciados, ou melhor, dos mais aptos, a falar da vida e da obra de João
Arruda pois, ao contrário da maioria dos meus companheiros, não tive o honroso ensejo de privar, nesta
Casa ou fora dela, do convívio e mesmo do conhecimento pessoal do Dr. João Arruda.
Nem por isto, porém, como todos os brasileiros atentos à vida pública do País, sobretudo na década
de 1950, deixei de contemplar, dentro da configuração com que se destacou o Congresso Nacional
naqueles dias tumultuosos, a singularidade do papel então desempenhado por esse homem que a Paraíba
foi escolher entre os que mais a honraram e a serviram aos domínios da indústria, para representá-la nesta
Casa, que, ele mesmo, chegou certa vez a qualificar como o mais alto Conselho da República.
Esta singularidade, Srs. Senadores, bem ilustra o tópico que passo a ler que, sob o título "Quem é o
Senador João Arruda", apareceu em um dos nossos matutinos:
Desde ontem há uma curiosidade geral em torno do Senador João Arruda. O seu discurso de quintafeira, que publicamos na íntegra, despertou a atenção de toda gente, para um homem que teve a coragem
de dizer, da tribuna, tantas verdades.
João Arruda é da Paraíba. Foi eleito no último pleito de renovação do Congresso, numa disputa
duríssima com o Sr. Assis Chateaubriand, a quem venceu, na legenda udenista. Filiado à UDN, mantém,
entretanto, independência no exercício do mandato, pois a verdade é que não faz política militante. Sua
família dispõe de largo prestígio. É família de agricultores e industriais.
Já
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visita todos os anos, visitas demoradas, para matar saudades, A circunstância, mesma, de ser produtor de
tecidos, faz com que seja comprador de algodão em Campina Grande. Seus contatos, assim, com a
Paraíba, são constantes.
Quando surgiu o seu nome em concorrência com o de Assis Chateaubriand muita gente sorriu.
Dentro em pouco, porém, foi tomando distância e afinal, no dia do pleito, as urnas o consagraram. Fez a sua
propaganda sem ofensas pessoais, dizendo apenas que se chegasse ao Parlamento não ia ser "Maria vai
com as outras".
Com efeito, seus pareceres, nas Comissões, geralmente não afinam com a maioria. Ainda há poucos
dias deitou abaixo um projeto que estendia o salário-família a todos os trabalhadores. Matéria puramente
demagógica do PTB, fulminou-a num tal arrazoado que o próprio PTB não teve meios de contornar.
João Arruda é homem simples, de pontos de vista firmes em matéria de liberdade e franco nas suas
expressões. Quando acha que deve dizer alguma coisa diz, doa a quem doer.
Não vive da política nem para a política, mas representando a Paraíba, "a invicta" no Monroe, achou
do seu dever, no discurso de anteontem, pôr os pontos nos ii a respeito dos assuntos que abordou,
incontestavelmente dizendo coisas que precisavam ser ditas.
Fez o discurso e foi embora para São Paulo, cuidar de sua indústria.
Na próxima semana voltará."
O SR. SALDANHA DERZI: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Com prazer, Senador.
O SR. SALDANHA DERZI: – Nobre Senador Adalberto Sena, em nome de Mato Grosso, quero
solidarizar-me com V. Ex.ª, nesta hora em que presta homenagem póstuma a esse grande brasileiro,
grande paraibano, esse homem que dignificou esta Casa, João Arruda; esse homem de espírito público
elevado que, saindo da sua velha Paraíba, veio para São Paulo dar, com a sua inteligência, a contribuição
para a grandeza e o progresso daquele Estado, nas suas organizações, nas suas indústrias, já que foi um
paraibano vitorioso, lá no grande São Paulo. Mato Grosso, também, chora hoje a ausência de João Arruda,
embora não tenha ele continuado na vida política, que tanto dignificou, permanecendo nas suas indústrias e
nos seus negócios. Também ele era meio mato-grossense, grande amigo e admirador do meu Estado.
Casado com uma moça excepcional, Dona Isnard, filho, como eu, da Cidade de Ponta Porã, no Estado de
Mato Grosso; moça invejável pelas suas qualidades morais e por quem ele tinha uma dedicação toda
especial, assim como a toda sua família. Nunca esqueceu o Estado de Mato Grosso, e era mesmo um
aliado que nosso Estado teve aqui no Senado Federal. Mato Grosso, também, Sr. Senador Adalberto Sena,
chora neste momento a sua ausência, a perda que teve a Paraíba e o Brasil desse valoroso homem público
que foi o Senador João Arruda.
O SR. ADALBERTO SENA: – Muito agradeço a V. Ex.ª, nobre Senador Saldanha Derzi, da
representação de Mato Grosso, por esse novo ângulo com que fez enriquecer as homenagens que estamos
prestando a João Arruda.
Vê-se, por aí, Srs. Senadores, bem caracterizada a figura humana e social a que estamos
reverenciando. Uma personalidade na qual os atributos inatos, ou adquiridos do homem harmoniosamente,
se completam e até se confundem com os rasgos e as atitudes do cidadão.
Toda sua vida foi como se a definisse uma linha continua ao longo da qual, mesmo o segmento
intermediário da sua incursão na política, não conseguiu desviar daquela direção retilínea em que os
biógrafos mal poderiam encontrar uma sinuosidade e menos ainda um desvio de sentido.
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Na indústria e no comércio, o trabalhador pertinaz, o condutor inteligente e o empreendedor sem
fracassos. Na sociedade, o homem de alma aberta, o convivente sincero, desenvolto e de coração à flor da
pele. E na política? Na política tudo isso e, talvez, nada mais do que tudo isto: o mesmo homem, o mesmo
cidadão a revelar os acervos da sua experiência pessoal nos negócios, as reflexões a que conduziram os
embates da vida e, sobretudo, a retratação do seu caráter, do seu temperamento, de seus impulsos
patrióticos, traduzidos em gestos de rara coragem e desassombro em face das dificuldades e dos perigos.
Notável é, em alguns desses aspectos, o discurso com que iniciou, em Campina Grande, a sua
campanha eleitoral como candidato a Senador. Ouçâmo-lo em alguns trechos:
"Escolhi Campina Grande para início desta campanha, porque aqui vivi 16 anos integrado na sua
vida, sentindo os problemas do Estado que aqui repercutem de um modo mais intenso e particular. Campina
Grande representa um grande e conceituado empório comercial do Nordeste, que dá nome lá fora ao
Estado e à região em que se planta, como rainha da Borborema, à boca do sertão comburente."
E mais ainda:
"Se a confiança dos meus amigos for ratificada pelo povo nas urnas de 3 de outubro próximo,
gostaria de firmar, desde já, alguns princípios gerais de conduta que pretenderia seguir no desempenho do
mandato e indicar alguns problemas cuja solução reputo urgente para o bem-estar do povo e tranqüilidade
da nação."
Eis aí, Srs. Senadores, os problemas que mais o preocupavam, como a preservação da ordem legal,
o estudo da realidade política do País. Era, também, um adepto da descentralização administrativa porque,
como ele dizia:
"Há uma revolução urgente a ser feita, dentro da lei, em nosso País, e essa é a necessidade de uma
descentralização administrativa. O governo federal, no Brasil, tem sido o grande parasita da nação. Os seus
institutos, os seus órgãos paraestatais, autárquicos ou que disfarce tenham, são outras válvulas de sucção
do esforço, da economia, das finanças das comunidades locais, municipais, regionais. Estamos num regime
de ditadura econômica e administrativa, tudo dependendo da Capital Federal, do Governo Federal que
resolve pouco e esbanja muito."
E daí por diante passa a fazer o exame da iniciativa privada e dos problemas urgentes, como por
exemplo, os problemas de educação e saúde, para terminar enfim o seu discurso, que foi longo e incinsivo,
com estas palavras:
"Meus amigos de Campina Grande e da Paraíba: não sei prometer, não posso prometer e farei o que
estiver ao meu alcance. Se não tenho uma folha política de serviços prestados à coletividade paraibana,
tenho um passado limpo de trabalho cujas benesses foram ganhas a custa de perseverança. Tenho a
capacidade de querer e a vontade de fazer alguma coisa de útil pelo povo do meu Estado. E uma vez terá
sempre de ser a primeira. Aqui estou, pois, a iniciar uma nova trajetória que é política e perante vós, juro
não abdicar de meus princípios que são os de todos os homens de bem. Com a UDN, PTB, PSP e PR e o
povo paraibano, acreditamos na vitória desses princípios. Não estou acostumado a fazer política no sentido
de descer a retaliações pessoais, a desconhecer nos adversários qualidades nobres de homens de bem.
Não estou acostumado a mentir na minha profissão. Daí a sinceridade de meus propósitos nesta
campanha. Gostaria que esta luta cívica que se inicia fosse leal, alta, elegante. Tercemos somente
as armas do espírito, da inteligência e deixemos as coisas pequeninas, inexpressivas, para trás.
Defendamos princípios. Respeitemos a honorabilidade, dignidade e reputação de nossos adversários,
por que eles têm o mesmo direito de disputar esse torneio cívico. Façamos uma campanha elevada para
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engrandecer nossa causa. Respeitemos a vontade do povo que vai escolher livremente seus
representantes, porque, acima de tudo, somos paraibanos e brasileiros."
Vê-se ainda que João Arruda era homem de convicções inabaláveis e não importa que na análise
destas e das suas mais ostensivas atitudes, se possa discordar da sua posição política, pois o que importa,
acima de tudo, o que deve ser ressaltado neste preito que lhe rendemos é o exemplo raro de um homem de
ação de um personagem inconfundível, por muitos títulos, dentro dos cenários regionais e nacionais do
Brasil. Um exemplo que completa tantos outros que temos de oferecer aos nossos patrícios e, também, aos
olhos das futuras gerações, em cuja formação cívica todos temos de reconhecer como condições básicas a
liberdade de crítica e de escolha, dentre os padrões e paradigmas que os nossos fastos registram "para a
posteridade e para a glória." (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Essa Presidência se associa às justas homenagens que o
Senado Federal acaba de prestar à memória do saudoso ex-Senador João Arruda.
Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativa:
– Nº 177/73 (nº 263/73, na origem), de 23 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 36 de 1973,
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.277, de 14 de junho de 1973;
– Nº 17/73 (nº 264/73, na origem), de 23 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 37, de 1973,
que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.278, de 19 de junho de 1973.
Restituindo autógrafo de Projetos de Lei sancionados:
– Nº 179/73 (nº 261/73 na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 29/73
(nº 1.264-B/73 na Casa de origem), que autoriza o Puder Executivo e abrir a Encargos Gerais da União –
Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral – o crédito especial de Cr$
23.500.00, para o fim que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei nº 5.909, de 23 de agosto de 1973);
– Nº 180/73 (nº 262/73 na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 30/73
(nº 1.265-B/73, na Casa de origem), que concede pensão especial, vitalícia e intransferível, a Celso Lima da
Silva.
(Projeto que se transformou na Lei nº 5.910, de 23 de agosto de 1973).
OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Nº 170/73, de 23 do corrente, comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara nº 31, de 1973 (nº 1.289/73, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a transformar
o Grupo de Estudos para Integração da Política de Transportes em empresa pública, sob a denominação de
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei nº 5.908, de 20 de agosto de 1978.)
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PARECERES
PARECER Nº 399, DE 1973
da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, ,de 1973 (nº 95-A,
de 1973, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural firmado
entre a República Federativa do Brasil e a República de Gana, em Acra, no dia 2 de novembro de 1972.
Relator: Sr. Accioly Filho
Relatório
1. De acordo com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da
República, com a Mensagem nº 60, de 1973, encaminha à apreciação do Congresso Nacional o texto do
"Acordo sobre Cooperação Cultural, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República de Gana,
em Acra, no dia 2 de novembro de 1972".
2. O Ministro das Relações Exteriores, na Exposição de Motivos em que submete a matéria a
apreciação do Senhor Presidente da República, esclarece que "o acordo foi celebrado durante minha
recente visita à África e tem por finalidade criar um instrumento legal capaz de disciplinar e orientar a
cooperação entre o Brasil e Gana nos domínios cultural e intelectual".
3. O preâmbulo do presente tratado define o espírito que presidiu as negociações que redundaram na
assinatura do texto. O desejo de fortalecer e desenvolver as relações culturais entre os dois povos e de
incrementar a mútua compreensão foram os fatores determinantes que levaram os dois governos a firmar o
ato em questão.
4. O Convênio, nos 13 artigos, estabelece uma série de compromissos, por parte dos países
signatários, que permitirão estreitar os vínculos culturais existentes e promover a difusão das respectivas
culturas no território das Partes Contratantes. Entre eles podemos destacar:
a) o compromisso de promover e estimular o mútuo conhecimento dos valores culturais, sobretudo
nos campos da ciência, tecnologia, educação superior, esporte e arte.
b) a promoção do intercâmbio de professores universitários, pesquisadores, especialistas e técnicos
nos domínios da educação, ciência e cultura, sobretudo através da concessão de bolsas de estudo.
c) a organização de exibições artísticas e científicas, conferências, concertos, espetáculos teatrais e
esportivos, bem como o intercâmbio de filmes e programas culturais e artísticos entre os países.
d) permitir o acesso de cidadãos, das Partes Contratantes, aos monumentos, instituições científicas,
livrarias, arquivos públicos e demais estabelecimentos culturais e facilitar, na medida em que facultem as
respectivas legislações nacionais, a entrada em seus territórios de livros, jornais, periódicos e reproduções
artísticas em geral oriundas do território da outra Parte.
5. É de se ressaltar que o Tratado ora sob nossa apreciação, embora estipule que:
"As Partes Contratantes procurarão examinar as condições pelas quais serão mutuamente
reconhecidos os diplomas e certificados universitários concedidos por ambos os países e, se julgado
necessário, celebrarão um convênio especial com este objetivo."
6. Cabe ainda mencionar que a expressão "leitores", empregada no contexto do art. 2º, corresponde
a uma errônea tradução da palavra inglesa "lecturers" que significa, no idioma pátrio, lente ou conferencista
(Novo Michaelis – Dicionário Ilustrado Inglês-Português, Português-Inglês – 8ª edição – vol. II – pág. 574).
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7. Na Câmara dos Deputados, o ato internacional sob exame mereceu aprovação sem restrições, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo, após receber parecer favorável nas Comissões
competentes.
8. O Acordo em apreço resulta de um louvável esforço que vem sendo empreendido, no campo das
relações internacionais, pelo Governo Federal, no sentido de revitalizar frentes diplomáticas até então pouco
exploradas.
9. Com a África e sobretudo com os países atlânticos daquele Continente, temos profundos laços de
amizade e um forte sentimento de herança cultural comum, por razões históricas que ninguém desconhece.
A recente emancipação política do Continente Negro e a conseqüente integração dos países africanos na
comunidade internacional abriram um vasto leque de novas perspectivas para o Brasil no campo das
relações exteriores. Constitui, hoje, um imperativo de nossa política internacional procurar uma maior
aproximação com povos que, no passado, se juntaram a nós, pelo sangue e suor de seus filhos.
10. A promoção do intercâmbio cultural é, sem dúvida, uma das formas mais importantes de que se
reveste, nos dias de hoje, a cooperação internacional. O melhor conhecimento das tradições culturais de
outras nações constitui o primeiro passo a fim de que, no futuro, se criem condições propícias a uma mais
ampla cooperação.
11. Conquanto enalteçamos o espírito e os fins colimados pelo Acordo em pauta, é de se fazer
restrições à parte da Cláusula X.
Dispõe o artigo X:
"Cada Parte Contratante poderá a qualquer momento após a entrada em vigor do presente Acordo
solicitar consultas sobre a interpretação, aplicação ou revisão do mesmo. Essas consultas terão início
dentro de período de três (3) meses a partir da data em que a outra Parte Contratante receber a solicitação.
Qualquer decisão que venha a ser adotada entrará em vigor através de imediata troca de notas
diplomáticas."
Analisando detidamente o artigo em questão, verificamos que qualquer decisão, adotada pelas Partes
Contratantes, quanto à "interpretação, aplicação ou revisão" do Acordo em tela, entrará em vigor mediante
simples troca de notas diplomáticas, o que equivale dizer que, em tais casos, a eficácia da decisão adotada
independente de prévia aprovação pelo Poder Legislativo.
Podemos admitir que as decisões adotadas em relação à "interpretação ou aplicação" dos termos do
presente ato internacional entrem em vigor através da forma simplificada de "troca de notas diplomáticas".
Tais decisões representam meras complementações dos dispositivos contidos no Tratado, e, portanto, não
são suscetíveis de modificá-lo na sua essência. A respeito, convém lembrar a lição do eminente professor
Hildebrando Accioly (Manual de Direito Internacional Público – 3ª edição – Saraiva – 1956 – pág. 167).
"É freqüente a conclusão de acordos internacionais sem dependência de ratificação.
Esta é dispensada, em geral, quando se trata, como vimos, de assuntos da competência privativa do
Poder Executivo, e nesses casos os compromissos se revestem, habitualmente, de formas simplificadas.
Como quer que seja, a dispensa da ratificação ocorre usualmente com relação aos seguintes atos: a)
os acordos celebrados nos estritos limites de sua competência por certos funcionários que têm capacidade
para isso e sobre assuntos de interesse local ou de pequena importância: tais são certos ajustes feitos, em
tempo de guerra, por comandantes militares, navais ou aeronáuticos; b) os acordos celebrados para
cumprimento ou interpretação de tratados já ratificados – contanto que não alterem sua substância; c) os
acordos de modus vivendi, quando têm em vista deixar as coisas no estado em que se acham ou
estabelecer simples base para negociações futuras; d) os acordos sobre assuntos puramente
administrativos, que sejam de atribuição exclusiva do Poder Executivo."
Verifica-se,
pois,
mesmo
entre
aqueles
tratadistas
filiados
à
corrente
doutrinária que admite a entrada em vigor de certos atos internacionais indepen-
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dentemente de prévia autorização legislativa, que não é admissível a inclusão nesta categoria do ajuste
capaz de modificar "na sua substância" outro anteriormente firmado e que tenha sido submetido à
apreciação do Poder Legislativo.
Convém lembrar que o art. 44, item I, da Constituição dispõe:
"Art. 44 – É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos internacionais celebrados pelo
Presidente da República;"
Nestas condições não poderia o Poder Legislativo, ao apreciar o Acordo em questão, silenciar a
respeito da redação dada ao artigo X.
Qualquer alteração ou revisão do ato internacional em apreço só poderá entrar em vigor, segundo a
sistemática constitucional brasileira, uma vez observadas as formalidades que ora se processam.
O Congresso Nacional, neste passo, estaria exorbitando de suas funções, se viesse a aprovar um
dispositivo que outorga a outro Poder competência para "rever" um ato, cuja aprovação é de sua
competência exclusiva.
Diante do exposto e considerando que, no seu todo, o Acordo em questão representa um importante
instrumento de aproximação entre o Brasil e Gana, opinamos pela sua aprovação, nos termos do presente
Projeto de Decreto Legislativo ora em exame, nos termos do seguinte:
SUBSTITUTIVO
AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 1973
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, firmado entre a República
Federativa do Brasil e a República de Gana, em Acra, no dia 2 de novembro de 1972.
Parágrafo único – Quaisquer atos de que possam resultar revisão do Acordo, de que trata este artigo,
ficarão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – São revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 1973. – Carvalho Pinto, Presidente – Accioly Filho, Relator –
Wilson Gonçalves – Saldanha Deres – Fausto Castelo-Branco – Fernando Corrêa – Danton Jobim – José
Lindoso.
PARECER Nº 400, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1973.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Através da Mensagem nº 60, de 26 de março do corrente ano, o Senhor Presidente da República, em
conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, submete à apreciação do
Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre a República Federativa do
Brasil e a República de Gana, em Acra, no dia 2 de novembro de 1972.
A matéria, na Câmara dos Deputados, recebeu pareceres favoráveis e unânimes das Comissões de
Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura, sendo aprovada em plenário, sem
discrepância.
No Senado, foi distribuída às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura.
A proposição se faz acompanhar do texto da Convenção e da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro das Relações Exteriores, pelos quais são conhecidos os altos objetivos culturais do acordo e as
condições que devem reger a sua fiel e cabal execução, com a finalidade de "criar um instrumento legal
capaz de disciplinar e orientar a cooperação entre o Brasil e Gana nos domínios cultural e intelectual".
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A douta Comissão de Relações Exteriores, em lúcido e brilhante parecer do nobre Senador Accioly
Filho, após ressaltar os pontos essenciais do tratado, que entende resultar "de um louvável esforço que vem
sendo empreendido, no campo das relações internacionais, pelo Governo Federal, no sentido de revitalizar
frentes diplomáticas até então pouco exploradas", suscita uma questão de ordem constitucional no que diz
respeito à parte da sua cláusula X, que assim estabelece:
"Cada Parte Contratante poderá a qualquer momento após a entrada em vigor do presente Acordo
solicitar consultas sobre a interpretação, aplicação ou revisão do mesmo. Essas consultas terão inicio
dentro de um período de três (3) meses a partir da data em que a outra Parte Contratante receber a
solicitação. Qualquer decisão que venha a ser adotada entrará em vigor através de imediata troca de notas
diplomáticas."
Como salienta o citado parecer, qualquer decisão, adotada pelas Partes Contratantes, quanto à
interpretação, aplicação ou revisão do Acordo em apreço, passará a vigorar mediante simples troca de
notas diplomáticas. Seria, no caso, atribuir eficácia à nova decisão convencionada, sem a aprovação do
Congresso Nacional.
Adianta, ainda, o parecer que é admissível a mencionada cláusula no que se prende à "interpretação
ou aplicação" do tratado, por isto que as decisões com tais finalidades representam meras
complementações dos dispositivos contidos no tratado e, como tal, não alteram a sua essência.
Mas, quanto ao termo "revisão", a hipótese é diferente. A revisão adotada, decerto, alterará ou
modificará a substância do acordo e, assim, para convalidar juridicamente, exigirá como matéria nova a
correspondente aprovação por parte do Poder Legislativo.
A tese, exposta pela ilustrada Comissão de Relações Exteriores, a nosso ver, é constitucionalmente
certa, e procedente o Substitutivo apresentado.
Além do art. 44, item I, invocado na Mensagem presidencial, é de considerar-se, igualmente, o
disposto no art. 81, item X, a saber:
"Compete privativamente ao Presidente da República:
X – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad referendum do Congresso Nacional."
A orientação aceita pela referida Omissão preserva, com acerto, a competência do Poder Legislativo.
Em face do exposto, somos por que o Substitutivo oferecido pela Comissão de Relações Exteriores
assegura à espécie os requisitos de constitucionalidade e juridicidade.
É o nosso parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, em 15 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Carlos Lindenberg – Nelson Carneiro – José Augusto – Italívio Coelho – Helvídio Nunes – José
Lindoso – Accioly Filho – Gustavo Capanema – Heitor Dias.
PARECER Nº 401, DE 1973
da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1973.
Relator: Sr. Milton Trindade
O presente Projeto de Decreto Legislativo aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural
firmado entre o Brasil e a República de Gana, na cidade de Acra, a 2 de novembro de 1972, durante a
recente visita à África do nosso Ministro das Relações Exteriores, o Chanceler Mário Gibson Barbosa.
Tem o Acordo por objetivo "criar um instrumento legal capaz de disciplinar e orientar a cooperação
entre o Brasil e Gana nos domínios cultural e intelectual", prevendo a mútua concessão de bolsas de
estudo, o intercâmbio de professores e conferencistas, a realização de exposições artísticas, de concertos
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e espetáculos teatrais. O Acordo firma, ainda, a cooperação no campo cinematográfico e o intercâmbio de
programas culturais e artísticos de rádio e televisão dos dois países.
A exemplo dos demais ajustes celebrados recentemente pelo Brasil com nações africanas, o presente
Acordo Cultural patenteia a ativa solidariedade de nossa política externa com os países em
desenvolvimento, visando a estreitar o entendimento, no terreno da ciência, da técnica e da cultura, com os
povos que travam conosco a mesma dura batalha do progresso.
Adotando uma política globalista no setor internacional, nosso Governo não só se tem interessado em
implantar um intenso diálogo com as nações desenvolvidas, como em imprimir uma íntima e crescente
cooperação com os países em fase de desenvolvimento, como os nossos vizinhos fronteiriços a Leste.
Gana, como primeira nova Nação africana a adquirir autonomia política na costa do Atlântico, está
para o Brasil ligada à história do presente, mas não deixa de evocar, também, as lembranças do velho
império das savanas sudanesas, com sua intensa vida comercial e cultural, cuja trajetória se estende do
século. VI até o século XI
Entre Brasil e Gana numerosas e profundas são as afinidades: a mesma tradição de coerência
familiar; a mesma percepção sensorial do cosmos; a predominância dos valores da afetividade e do ritmo,
afinidades que nos vêm de nossa herança cultural africana e que tão bem soubemos somar e mesclar aos
legados europeus, indígenas e asiáticos.
Ora, parentesco de origem e de espírito tão estreito estava a reclamar, há muito tempo, um
entendimento mais intenso, consubstanciado em preceitos legais capazes de assegurar os interesses
comuns e os objetivos semelhantes que os dois países procuram atingir.
O Brasil não aceita como verdade o estereótipo falacioso de que os países produtores das mesmas
matérias-primas são necessariamente competidores. Integramos, irmanados, Brasil e Gana, a Aliança dos
Países Produtores de Cacau, numa eloqüente demonstração de proveitosa experiência de relacionamento.
Sabemos, como sabem as novas nações africanas, que a melhor política é a da colaboração dos
produtores; a política da unidade de ação dos que experimentam os mesmos resultados de uma
organização nem sempre justa das relações econômicas internacionais.
Gana, que foi o primeiro país da costa ocidental africana com que o Brasil estabeleceu relações
diplomáticas, tem tudo para constituir, através desse Acordo, marco importante de um processo germinador
de amplo sentimento da necessidade e da urgência de um convívio destinado ao crescimento cada vez
maior de sua, potencialidades.
Ao presente projeto, a douta Comissão de Relações Exteriores, com o objetivo de resguardar a
competência constitucional do Congresso Nacional, ofereceu Emenda Substitutiva ao art. X do Acordo,
propondo que quaisquer atos de que possam resultar de sua revisão ficarão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional.
Pelas razões expostas, a Comissão de Educação e Cultura opina pela aprovação do presente Projeto
de Decreto Legislativo, na forma do referido Substitutivo.
Sala das Comissões, em 23 de agosto de 1973. – Gustavo Capanema, Presidente – Milton Trindade,
Relator – Geraldo Mesquita – Helvídio Nunes – Cattete Pinheiro – Benjamim Farah – João Calmon.
PARECER Nº 402, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1971, que fixa as
atribuições do engenheiro agrimensor.
Relator: Sr. Heitor Dias
Considerando
do
mais
alto
interesse
beneficiada, mas, também, pela repercussão a

não
que

só
está

da
pessoa
diretamente
sujeita, da própria socie-
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dade, a fixação, por lei, das atribuições inerentes às várias atividades profissionais tanto mais quanto o
progresso e o avanço da ciência inspiraram a criação de determinadas carreiras, absolutamente novas, e,
algumas vezes, com designação que escapa, à primeira leitura, à interpretação do povo.
Embora a engenharia agrimensora seja urna atividade relativamente bem antiga, é verdade que as
suas atribuições, que se foram, gradativamente, ampliando com o tempo, não foram até agora devidamente
fixadas. E é, exatamente, ao que visa o projeto do nobre Senador Franco Montoro que, em sete (7) itens,
discrimina os direitos próprios da citada carreira.
PARECER
Temos, data venia por antijurídico o projeto, relativamente, às atribuições relacionadas nas letras b, c,
e e f, por invalirem área de competência já assegurada aos urbanistas e engenheiros civis, ou que lhes
devem ser específicas.
Frise-se, aliás, que de certo modo os direitos contidos na letra b estão, praticamente, incluídos e
ampliados na letra c. Por outro lado, é de mister assinalar que, na conformidade do parágrafo único, as
atribuições da letra b (e ali se relacionam outras) se tornam da competência exclusiva do Engenheiro
Agrimensor.
Desse modo, o Engenheiro Urbanista, cujos estudos abrangem, pela complexidade dos problemas
que dizem respeito à sua atividade, uma gama de conhecimentos especializados a que não está obrigado o
Engenheiro Agrimensor, estará sendo preterido por este último, cujo curriculum não o habilita para tanto. E
se levarmos em conta que as atribuições inseridas na letra c são, praticamente, ampliação das
estabelecidas pela letra b, chega-se à conclusão de que o Engenheiro Urbanista poderá vir a ser preterido
em atividades que lhe são próprias.
Quanto à tarefa explicitada na letra e, não é outro o nosso ponto de vista, pois nos parece ela da
alçada de um engenheiro, ou, mais precisamente, de engenheiro especializado em hidráulica, o mesmo
acontecendo com as atribuições que a letra f registra. Observe-se, ademais, que referentemente à letra e,
não se define o que vem a ser "pequenas barragens em terra".
Desse modo, somos pela aprovação do projeto na conformidade do seguinte Substitutivo, onde se
mantêm as atividades que são peculiares ao Engenheiro Agrimensor ou lhe podem ser deferidas, sem
invasão de área que nos parece privativa de outras carreiras profissionais.
SUBSTITUTIVO
Art. 1º – Ao Engenheiro Agrimensor são deferidas as seguintes atribuições profissionais:
a) elaborar trabalhos topográficos e geodésicos;
b) proceder a estudos, projetos, direção, fiscalização e execução de arruamento e loteamento;
c) realizar estudos, projetos, zoneamento, direção, fiscalização e traçado de cidades com base nos
respectivos planos urbanísticos;
d) realizar, desde que referentes à topografia, estudos e projetos de estradas, e, ainda, a fiscalização
da execução dos correspondentes serviços;
e) elaborar projetos de pequenas barragens;
f) projetar obras concernentes a irrigação, drenagem, serviços de esgotos, captação e abastecimento
d'água;
g) proceder a levantamentos e cadastramentos topográficos, planimétricos e altimétricos em geral,
incluindo construção, tipos de solo e vegetação;
h) proceder à peritagem, avaliação, laudo e vistoria referentes a área de terra, judiciais e
extrajudiciais;
i) realizar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja incluída no âmbito da profissão de
engenheiro agrimensor.
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Parágrafo único – As atribuições ou atividades referidas nas letras a, g, h e i, são da competência
exclusiva do Engenheiro Agrimensor.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 8 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator –
Wilson Gonçalves – Nelson Carneiro – Carlos Lindenberg – Gustavo Capanema – Italívio Coelho – Eurico
Rezende – José Augusto – José Lindoso – José Sarney – Helvídio Nunes – Mattos Leão.
PARECER Nº 403, DE 1973
da Comissão de Educação e Cultura, Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1971.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Projeto de Lei, ora sob apreciação desta Comissão, é de iniciativa do ilustre Senador Franco
Montoro e tem por objetivo fixar as atribuições do Engenheiro Agrimensor.
Em sua justificativa, declara o eminente autor da proposição que o Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura ao baixar, em 24 de novembro de 1964, a Resolução nº 145, na qual estabeleceu as atribuições
provisórias (o grifo é nosso) para o exercício da profissão do Engenheiro Agrimensor, não lhe conferiu,
"todas as atribuições que o currículo escolar lhe proporciona. Ademais, aquelas atribuições "provisórias"
permanecem, inexplicavelmente, em vigor, até hoje".
Concluindo, afirma que "por outro lado, o Projeto estabelece certas atribuições que, por
corresponderem, a matérias específicas do currículo, devem ser da competência exclusiva do Engenheiro
Agrimensor".
A douta Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer do ilustre Senador Heitor Dias,
favorável ao Projeto, na conformidade de um Substitutivo em que, como declara, "se mantêm as atividades
que são peculiares ao Engenheiro Agrimensor ou lhe podem ser deferidas, sem invasão de área que nos
parece privativa de outras carreiras profissionais".
Ao tempo de sua apresentação, o Projeto se justificava, plenamente, em virtude da transitoriedade da
citada Resolução nº 145, editada por sua vez em face da recente fixação do currículo do Curso Superior de
Agrimensura (Lei nº 3.144, de 20 de maio de 1957), merecendo, por isso, a iniciativa do ilustre Senador
Franco Montoro, total apoio.
O Projeto, porém, está superado, vez que seus objetivos já foram amplamente atendidos pela
Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, publicada no D.O., de 31-7-73 – a pág. 2492 – Seção I – Parte
II.
De fato, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), usando da
competência legal de "baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências", (art. 27, alínea f do citado diploma legal), baixou, em 29
de junho próximo passado, a mencionada Resolução nº 218, na qual, de maneira exaustiva, enumera e
discrimina todas as diferentes modalidades profissionais da Engenharia em nível superior, para fins de
fiscalização de seu exercício profissional.
De acordo com o art. 4º daquela Resolução, compete ao Engenheiro Agrimensor o desempenho das
seguintes atividades, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e
aerofotogramétricos, locação de a) loteamentos; b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; c)
traçados de cidades; d) estradas; e seus serviços afins e correlatos:
1 – supervisão, coordenação e orientação;
2 – estudo, planejamento, projeto e especificação;
3 – estudo da viabilidade técnico-econômica;
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4 – assistência, assessoria e consultoria;
5 – direção de obra e serviço técnico;
6 – vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
7 – desempenho de cargo e função técnica;
8 – ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
9 – elaboração de orçamento;
10 – padronização, mensuração e controle de qualidade;
11 – execução de obra e serviço técnico;
12 – fiscalização de obra e serviço técnico.
Ainda, de conformidade com a mesma Resolução nº 218, ao Engenheiro Agrimensor é conferido, no
setor, de arruamentos, estradas e obras hidráulicas, seus serviços e correlates, as seguintes importantes
atribuições:
1 – vistoriar, proceder a perícias, avaliar, arbitrar, emitir laudo e parecer técnico;
2 – desempenhar cargo e função técnica;
3 – ensinar, pesquisar, analisar, experimentar, ensaiar, divulgar trabalhos técnicos;
4 – elaborar o orçamento;
5 – padronizar, mensurar e proceder ao controle qualitativo;
6 – executar e fiscalizar obras e serviços técnicos;
7 – conduzir os trabalhos técnicos;
8 – dirigir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
9 – executar instalações, montagens e reparos;
10 – proceder à operação e manutenção de equipamentos e instalações, executar desenhos
técnicos.
Como se vê, o elenco das atribuições e atividades deferidas pela Resolução nº 218 ao Engenheiro
Agrimensor, além de mais abrangente do que o proposto pelo Projeto, melhor se coaduna com os
conhecimentos e habilitações adquiridos por esse profissional, através das disciplinas constantes do
currículo do Curso de Engenheiro Agrimensor.
Pelas razões expostas, esta Comissão é de parecer que o presente Projeto deve ser rejeitado, bem
assim o Substitutivo a ele apresentado.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1973. – Gustavo Capanema, Presidente Helvídio Nunes,
Relator – Milton Trindade – Geraldo Mesquita – Catete Pinheiro – João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 150, DE 1973
Nos termos do art. 47, inciso II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos
da Casa a partir de 27 do corrente, pelo prazo máximo de 5 dias, quando me ausentarei do País para breve
viagem.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1973. – Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado; é concedida a licença solicitada
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais fará realizar no próximo dia 31, às 10 horas,
Sessão Especial em homenagem à memória do Senador Filinto Müller.
Atendendo a convite daquele Legislativo, esta Presidência designa, de acordo com as indicações das
Lideranças, para representar o Senado na solenidade os Senhores Senadores:
Gustavo Capanema
José Augusto
Magalhães Pinto
Waldemar Alcântara
Ruy Carneiro
Deverá, ainda, comparecer àquela solenidade o Sr. Senador Augusto Franco, representando a Mesa
desta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, orador inscrito.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi com grande satisfação que tomei
conhecimento de informações que me foram enviadas há alguns dias pelo Diretor-Superintendente da
Kallium Mineração S.A., Dr. Marcelo de Barros Oliveira, sobre as providências adotadas pela empresa para
a concretização do Projeto Potássio, a ser implantado no Estado de Sergipe até 1977. Trata-se de assunto
da máxima relevância para o Brasil e, de modo especial, o meu Estado, conforme tantas vezes tenho dito
desta tribuna.
A 20 de dezembro de 1972, era assinado entre a Kallium Mineração S.A. e a Cia. de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM –, após concorrência internacional, contrato para a industrialização dos
evaporitos de Sergipe, que trará imensos benefícios para a Agricultura e a, Indústria de nosso País.
Foi um dia de alegria para mim, que há tantos anos me empenhava pela concretização de um dos
mais importantes e complexos projetos, de incalculável significação para o Estado de Sergipe e o futuro
brasileiro.
Informou-me o Diretor-Superintendente da Kallium Mineração S.A. que, imediatamente, aquela
empresa deu início aos trabalhos para o objetivo que lhe foi confiado, mantendo constantes contatos com a
PETROQUISA e a Cia. Nacional de Álcalis, que se associam ao notável empreendimento, para a
composição societária, Simultaneamente foram feitos contatos, no País e no exterior, para a seleção de
empresas de consultoria adequadas para o equacionamento mais racional e econômico da exploração dos
sais da bacia sedimentar de Sergipe, principalmente, os cloretos de potássio e de sódio. Esse trabalho
motivou dois relatórios – "Primeira Síntese Cronológica sobre o Projeto Potássio da Kallium Mineração S.A."
e "Segunda Síntese Cronológica sobre o Potássio da Kallium Mineração S.A." – que foram encaminhados à
presidência da PETROQUISA e à CPRM.
Nos dias 7 e 17 de maio passado, a Kallium Mineração S.A., conforme me informou seu diretor,
encaminhou à PETROQUISA, para seu pronunciamento, propostas de estudos complementares, visando à
escolha definitiva dos caminhos dos Projetos, de sete grandes consórcios internacionais, dos Estados
Unidos, França, Alemanha e Canadá.
"Nesta data – diz o Diretor-Superintendente da Kallium Mineração S.A., em relatório que me dirigiu a
6 do corrente –, após a seleção cuidadosa das empresas de consultoria que atenderam ao nosso convite,
informamos haver escolhido as empresas que prestarão a assistência técnica, o que representará, sem
dúvida, a demarragem para alcançarmos a produção de potássio (KC1) em 1977, libertando o Brasil de uma
pesada carga de importação que ano a ano se amplia, além dos demais projetos de implantação de outras
indústrias, ligadas ao magnésio, sódio e bromo. Paralelamente, estaremos estudando a produção de
diferentes subprodutos, de modo que, no Estado de Sergipe, e com a colaboração de Vossa Excelência,
dentro de alguns anos, tenhamos um dos mais importantes complexos industriais do País."
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Acrescenta o Dr. Marcelo de Barros Oliveira que o Departamento Nacional da Produção Mineral
aprovou em 30 de julho do corrente ano o pedido de incentivos fiscais para a realização de trabalhos de
engenharia de minas e de geologia.
A empresa manteve, ainda, entendimentos com, o Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, expondo-lhe as necessidades portuárias de Sergipe face o novo e grande empreendimento
que lá se efetivará, do que decorrerá a implantação de um porto em Aracaju devidamente equipado para o
atendimento decorrente do Projeto Potássio que será realizado em meu Estado, e que se desdobrará
noutras importantes iniciativas.
Sr. Presidente, o Projeto Potássio é de máxima importância para o Brasil, como várias vezes acentuei
aqui, e de modo especial para o Estado de Sergipe. Trata-se de um dos maiores e mais complexos
empreendimentos industriais ora em execução em nosso País, cujo êxito requer participação e colaboração
de diversos órgãos do Governo, corno o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis,
Departamento Nacional de Produção Mineral, Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais e de nossas maiores
empresas estatais, como a PETROBRÁS, PETROQUISA e Cia. Nacional de Álcalis. Isso, por si só, revela
as dimensões do empreendimento.
Evidentemente, sua concretização rápida, dentro do programa estabelecido pela CPRM, dirigida pelo
Doutor Ronaldo Moreira da Rocha, a cuja visão e capacidade de trabalho muito ficamos devendo o bom
encaminhamento da questão, muito dependerá da empresa a que a colossal obra foi confiada, a Kallium
Mineração S.A. Daí o contentamento que nos trouxeram as informações de seu Diretor-Superintendente,
pois demonstram empenho e seriedade com que está conduzindo os trabalhos preliminares, ciosa da
responsabilidade que, através dela, assumiu com o Governo a iniciativa privada.
Não poderia deixar, face sua importância, de abordar, mais uma vez, desta tribuna o problema,
levando ao conhecimento do País e, sobretudo do povo sergipano, as auspiciosas informações que me
foram dadas pela direção da Kallium Mineração S.A.
Sempre tive plena e total confiança no desenvolvimento do Estado de Sergipe, de tão grandes e
diversificadas riquezas naturais. É o que reafirmo, novamente, congratulando-me cora o Governo do
eminente Presidente Garrastazu Médici pela marcha acelerada de um dos maiores empreendimentos a que
se lançou. Ao confiá-lo à iniciativa privada, o atual Governo deu demonstração das mais enfáticas de sua
confiança no empresariado nacional e, dúvida alguma tenho, a Kallium Mineração S.A. corresponderá
plenamente às responsabilidades que lhe tocam.
Ainda ontem, na sede da empresa, procedeu-se à assinatura do contrato de Assistência Técnica para
as pesquisas complementares e finais indispensáveis à execução do projeto, que prevê a implantação de
uma usina piloto para produção, dentro de doze meses, de potássio e subprodutos, tais como o cloreto de
sódio, cloreto de magnésio e bromo, Esses trabalhos foram adjudicados ao consórcio SELTEC,
SANDPORT, Müller – Thielen – A.I.M. Como se salientou naquela solenidade, este consórcio possui ampla
experiência no assunto e não oculta o entusiasmo com o grande potencial químico existente no Estado de
Sergipe, de tal envergadura que "irá alterar a balança do mercado mundial", como afirmou o seu ilustre
representante, projetando sempre mais o nome de nosso País. Em três meses será realizado o estudo de
viabilidade preliminar e, em seis meses, o projeto de estudo final, a ser submetido à SUDENE, doze meses
depois entrando em funcionamento a Usina Piloto, ou seja a Planta Protótipo.
Compareceram à solenidade, a que tive o prazer de assistir, o Governador do meu Estado,
Engenheiro Paulo Barreto de Menezes, acompanhado de Secretários de Estado, o Presidente da CPRM,
Doutor Ronaldo Moreira da Rocha, diversos representantes de Estados do Nordeste nesta Casa e na
Câmara dos Deputados, representantes da PETROQUISA, SUDENE, Cia. Nacional de Álcalis,
Departamento Nacional de Produção Mineral e Diretores da Kallium Mineração S.A., à frente o Doutor
Lynaldo Uchoa de Medeiros.
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O representante da SELTEC assegurou que os prazos do contrato serão rigorosamente cumpridos e
que o Projeto Potássio se tornará realidade dentro do esquema estabelecido.
Foi com, incontida alegria que assisti à solenidade, antevendo a transformação em realidade de uma
das maiores aspirações do povo sergipano, na qual sempre acreditei e pela qual sempre me empenhei com
todas as minhas forças.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Nobre Senador Lourival Baptista, neste instante em que V. Ex.ª fala sobre a
solução do potássio de Sergipe, quero prestar a esta Casa um testemunho do empenho de V. Ex.ª como
Governador e Líder político do seu Estado, em favor da solução desse magno problema que não só
interessa a Sergipe, como a todo o Nordeste. As congratulações, assim, também são extensivas a V. Ex.ª
pela vitória obtida, como também pela sua atuação como político de Sergipe. Muito obrigado.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador José Sarney, por este
aparte que muito vem honrar o meu pronunciamento.
E o dia de ontem há de ter despertado orgulho e alegria ao povo do meu Estado, que vê tornar-se
real velho e grandioso sonho, que repercutirá poderosa e favoravelmente no desenvolvimento de Sergipe e
também do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente da Federação das
Cooperativas Tritícolas do Sul – FECOTRIGO –, Sr. Ari Dionísio Dalmolin, vem de dirigir ao Conselho
Monetário Nacional um pedido de aumento do preço do trigo para Cr$ 50,00 por saca.
Sabemos que o atual preço, fixado pelo mesmo Conselho, é de Cr$ 40,32 por saca de 60 quilos.
Face à carência mundial de trigo, vez que as 320 milhões de toneladas da produção mundial não
bastam para satisfazer ao consumo, face, também, à exígua produção nacional, suficiente para o nosso
consumo em cerca de 50% apenas, não há como deixar de atender à solicitação dos triticultores do Sul do
País.
Há poucos dias, tive oportunidade de, nesta tribuna, lembrar que o preço médio do trigo, importado
em 1972, foi de 56 dólares a tonelada, e que já alcançou este ano, na derradeira compra que fizemos, a
cifra de 220 dólares a tonelada. Por outro lado, adverte o Conselho Internacional do Trigo que haverá
carência do cereal-rei de pelo menos 9 milhões de toneladas, já que ao termo da atual safra haverá uma
disponibilidade de apenas 57 milhões de toneladas, para um consumo de, pelo menos, 66 milhões, até que
comercializada possa ser a safra vindoura.
A diminuição da nossa safra – já focalizada aqui pelo nobre Senador Konder Reis e por mim, – foi, em
parte, produto da frustração do baixo preço fixado pelas autoridades do Conselho Monetário Nacional, e
também do receio de que se repetissem as más condições climáticas do ano passado. Em conseqüência,
os triticultores do Sul deixaram de plantar este ano pelo menos 30% da área plantada em 1972.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em abril deste ano, recebeu a visita do
Presidente da Federação das Cooperativas Triticolas do Sul, Sr. Ari Dionísio Dalmolin, que, entre outras
coisas, disse o seguinte:
"O preço do trigo vem sendo achatado ano após ano, sob o argumento de que necessitamos
aumentar a produtividade, como se isso fosse possível, através de uma simples codificação matemática."
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E acrescentou:
"A fixação do preço mínimo do trigo em Cr$ 40,32, por saca, foi o golpe de misericórdia desfechado
na esperança dos triticultores."
Sr. Presidente do Banco do Brasil, Nestor Jost, também, membro do Conselho Monetário Nacional,
achou que o preço do trigo, na sua própria expressão, "já era dos mais altos do mundo", e, por isso, negouse a defender a elevação pretendida pelos triticultores.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Com muito prazer, meu nobre Líder Virgílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Por coincidência, estávamos hoje inscritos para, em nome da
Liderança, dar os esclarecimentos necessários à Casa, e a V. Ex.ª, sobre o assunto percutido no momento
pelo nobre representante de Alagoas, e que foi objeto já de pronunciamento anterior de V. Ex.ª Hoje de
manhã, porém, tomando conhecimento, pelas Folhas, do novo memorial que a Federação dos Produtores
de Trigo do Rio Grande do Sul, a FECOTRIGO, enviou ao Conselho Monetário Nacional, houvemos por
bem deixar para segunda-feira nosso discurso, uma vez todos os termos desse documento nos serão
cientes e, então, poderemos cumprir de uma só vez o que já havíamos prometido nesta Casa. Em todo
caso, gostaríamos de dizer que, até prova em contrário, pela composição dos preços unitários do custo do
quilo, do saco e da tonelada de trigo, feito à base rigorosamente isenta que é a do computador; qualquer
produtor de trigo com uma produtividade de 800 quilos por hectare para cima (a rentabilidade média aceita
pela própria FECOTRIGO é 1.200 quilos por hectare), terá assegurado um lucro de 27%, quanto mais com
1.200 kg/ha em que o lucro ultrapassaria muitíssimo os 30% reivindicados neste novo documento citado por
V. Ex.ª, aliás, de lei. Maiores dados nos permitiremos dar segunda-feira, quando então tivermos os termos
exatos da afirmativa da FECOTRIGO na mão. Mas, não podemos deixar passar em silêncio a afirmativa de
que a fixação deste preço de Cr$ 40,32 foi desestimulante e dava prejuízo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Muito grato, nobre Senador Virgílio Távora, mas V. Ex.ª, brilhante
engenheiro que é, bem sabe melhor do que eu que para se compor o preço do trigo e lucros decorrentes
não é preciso recorrer a computador. Simples operações de somar, diminuir, multiplicar e dividir resolvem o
problema muito satisfatoriamente.
Mas, aguardarei, com ansiedade, a próxima segunda-feira, quando V. Ex.ª, da tribuna, apresentará
novos argumentos.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Permita-nos apenas um esclarecimento, caro colega. O uso do
computador, quando se faz a apreciação de centenas e centenas de milhares de dados, necessário se torna
para então ter-se não aquele dado unitário da cultura a, b, ou c, mas de milhares de culturas, tornando
aquele resultado, sim, insusceptível de discussão.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Muito grato a V. Ex.ª pelo esclarecimento.
A imprensa do nosso País, em tempo – e, portanto, muito antes da semeadura do corrente ano, que
se processa nos meses de junho e julho – pelas colunas dos mais categorizados editorialistas, chamou
reiteradamente a atenção para esse problema do trigo.
Assim é que, para exemplificar, estou aqui com um exemplar do Correio da Manhã, de 15 de abril
deste ano, que publica, sob o título: "Os trigais não vão morrer", artigo em que, apesar do título otimista,
consiste numa séria advertência, haja vista o tópico que passo a ler:
"Com veemência temos sustentado que o Brasil não pode retornar à mandioca e à broa de milho. A
política de valorização biológica do povo brasileiro, implícita na erradicação da desnutrição e da elevação
dos seus padrões dietéticos, impõe o dever de não deixarmos que o trigo gaúcho passe à condição do "já
era"."
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E o Jornal do Brasil de 9 de agosto, em editorial diz o seguinte:
"Diante da explosão demográfica mundial tende a agricultura a tornar-se, mais e mais, a indústria dos
países de grande base territorial como o Brasil, que pode produzir praticamente tudo no
terrenoagropecuário.
O mundo pode, sem, maiores sacrifícios, prescindir de muitos eventos e máquinas, enquanto que de
alimentos ninguém se livra.
O Brasil está maduro para a adoção de uma política de campo que transforme a agropecuária numa
indústria que nos garanta a sobre-vivência e que aumente a nossa pauta de exportações. Num mundo
superpovoado este é o melhor trunfo."
A propósito dessas expressões do Jornal do Brasil, quando diz que "diante da explosão demográfica
mundial, a agricultura torna-se mais e mais a indústria dos países de grande base territorial", quero lembrar
que os Estados Unidos da América do Norte, que exportam, cerca de 20 milhões de toneladas de trigo,
somente com esses 20 milhões de toneladas, terão, nas vendas ao exterior do próximo ano, uma receita
mínima, de 5 bilhões de dólares – muito maior que sua fabulosa receita resultante da exportação de
automóveis!
Desejo agora aproveitar esta oportunidade para ler telegrama que recebi do Paraná, nos seguintes
termos:
Ex.mo Sr.
Senador Luiz Cavalcante Senado Federal
Brasília DF
Cumprimento ilustre Senador pronunciamento dia 9 último Congresso fazendo oportuno alerta
autoridades sobre perigo atual política do trigo pt Dados expostos Vossência definem escalada preços face
importações do cereal com insustentável sacrifício economia nacional pt Oportunidade expressamos integral
solidariedade vossa palavra exortando autoridades dar maior prestigiamento assumir maiores proporções
em outro prazo pt.
Mario Stadler de Souza vg Presidente
Federação Agricultura do Paraná
Vê-se, pelo telegrama, que estou em muito boa companhia.
Ainda o propósito, da carência de trigo, o Sr. Ministro da Agricultura, tentando explicar a atual crise do
suprimento do produto, através do Jornal do Brasil, de O Estado de S. Paulo e de outros órgãos da
imprensa, afirmou que "o consumo interno de trigo está acima de 6 milhões de toneladas e a safra passada
não chegou a 700 mil toneladas". Esta afirmativa do Sr. Ministro é apenas veraz quanto à sua parte final,
isto é, que a safra passada não chegou a 700 mil toneladas. Mas quanto à assertiva de que "o consumo
interno do trigo está acima de 6 milhões de toneladas", é uma exagero, e não pequeno exagero, porque na
verdade, o consumo do trigo se situa entre 3,5 a 3,6 milhões de toneladas. E sendo a verdade como a
virtude, que está sempre no meio, talvez o verdadeiro consumo nacional seja de 3 milhões e 550 mil
toneladas, como afirma no seu discurso o eminente Senador Konder Reis. O Sr. Ministro da Agricultura,
portanto, fez um aumento de 70% no consumo nacional, para talvez justificar as dificuldades de
atendimento do mercado na hora presente.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Com muita honra, Sr. Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Certíssimos estamos de que deve ter havido um
lapso de informação. S. Ex.ª que vive todo dia com esse problema do trigo não pode
ter
feito
uma
afirmativa
dessa,
que
deve
correr
por
conta
de
erro
datilo-
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gráfico de press-release. Não é cabível que o Ministro da Agricultura, que vive o problema do trigo,
afirmasse números tão avantajados, porque nesse ponto, V. Ex.ª, Senador Antônio Carlos Konder Reis, e a
liderança da Maioria estão absolutamente concordes. O consumo, pelo menos aparente, de trigo no Brasil,
se situa, hoje em dia, na ordem de grandeza de 3.550 mil toneladas, mesmo porque o próprio crescimento
vegetativo, existente de ano para ano, este ano há que ser condicionado para que nossas importações não
sejam maiores; 3.550 mil toneladas, realmente, tanto quanto as estatísticas podem ser certas, o consumo
do trigo pelo povo brasileiro na época atual.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Muito grato, nobre Senador. Disse V. Ex.ª que deveria, por certo, ter
sido um erro datilográfico, mas no começo de seu aparte V. Ex.ª atribui o fato a um lapso de informação.
Quanto a mim, as informações de que necessito sou eu mesmo quem as fornece a mim próprio, haja
vista que sempre venho aqui armado dos meus prediletos recortes de jornais. E V. Ex.ª, nobre Senador
Virgílio Távora, que é um infatigável trabalhador e aborda os mais diferentes problemas nacionais nesta
Casa, tenho certeza, também prescinde de assessoria para produzir os seus substanciosos discursos.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª me permite? (Assentimento do orador.) – Parece que não fomos
bem entendidos. E qual o engano de informações? O que o Ministro da Agricultura disse talvez não tenha
sido bem percebido por quem ouviu. No que foi posto num press-release pode haver um engano, pois não
passa pela cabeça de ninguém que o Sr. Ministro da Agricultura, responsável pela política tritícola no País,
fosse afirmar que nosso consumo era de 6 milhões de toneladas. Se S. Ex.ª dissesse que, em lugar de 3
milhões e meio fossem 3 milhões e 800, 4 milhões, ainda compreenderíamos, embora não
concordássemos. Mas S. Ex.ª não iria afirmar, caro Senador, que esse consumo atingia o nível de 6
milhões. Esta, a retificação que queríamos fazer em defesa de um homem que realmente está procurando
do resolver o problema desse cereal, e que, partindo de um dado dessa natureza, não teria meios nem de
começar a pensar em solução para o problema do abastecimento de trigo ao mercado nacional.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Virgílio Távora, também em defesa do Sr. Ministro da
Agricultura, eu próprio me lembro de que S. Ex.ª está na Pasta há poucos meses, e talvez esses poucos
meses não tenham possibilitado a S. Ex.ª o conhecimento dos índices relativos a uma vasta gama de
produtos agrícolas.
Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é mister que resolvamos o problema do trigo,
produzindo mais e mais, de modo a satisfazer as necessidades do País e até o exportar, pois, como bem o
diz o Jornal do Brasil de hoje, a agricultura brasileira não poderá limitar-se à perspectiva da subsistência
nacional e deixar perder-se a oportunidade que lhe oferece o mercado internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – Flávio Brito – Milton Trindade – Jessé Freire – Paulo Guerra – Wilson Campos –
Arnon de Mello – Teotônio Vilela – Leandro Maciel – Antônio Fernandes – Eurico Rezende – João Calmon –
Vasconcelos Torres – Danton Jobim – Gustavo Capanema – José Augusto – Franco Montoro – Benedito
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Accioly Filho – Ney Braga – Antônio Carlos
– Celso Ramos – Lenoir Vargas – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Comunico aos Srs. Senadores que logo
mais, às 16 horas, estará no Auditório do Senado Federal o Professor Mario
,
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Losano, da Universidade de Turim, que pronunciará uma conferência sobre o tema "Informática Jurídica".
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89, DE 1973
Altura e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código do
Processo Penal.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 87 e 221, do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal – passam a ser redigidos da forma que segue:
Art. 87 – Compete, originariamente, aos Tribunais de Apelação, o julgamento:
I – dos Governadores ou Interventores nos Estados, Territórios ou Distrito Federal e seus respectivos
Secretários;
II – dos juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público;
III – dos oficiais-generais e oficiais superiores, nos crimes comuns.
Art. 221 – O Presidente e o Vice-Presidente da República, os Senadores e Deputados Federais, os
Ministros de Estado, os Governadores de Estado, de Território e do Distrito Federal; os Secretários de
Estado, os Prefeitos Municipais, os Deputados às Assembléias Legislativas, os membros do Poder
Judiciário, os Ministres e Conselheiros dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;
os Oficiais-Generais e Oficiais Superiores serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre
eles e o juiz.
§ 1º – Os militares serão requisitados à autoridade superior.
§ 2º – O Ministério Público, julgada a conveniência processual e a requerimento do interessado,
providenciará o desaforamento do processo para o foro mais próximo da sede da Unidade em que o oficial
militar acusado estiver servindo.
3º – Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do
mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e
da hora marcados.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Código de Processo Penal estabelece (art. 87) a competência dos Tribunais de Apelação para
julgar, originariamente, pessoas que desempenham funções de responsabilidade ou ocupam cargos na
Magistratura ou no Ministério Público. No artigo anterior, o mesmo Código se ocupa do processo originário
que atinja pessoas da mais alta hierarquia federal.
Inegavelmente, a providência objetiva sabiamente resguardar, menos o individuo em si do que o
prestígio da função ou do cargo que a pessoa, porventura envalvida em episódios desagradáveis, de
natureza policial, desempenha por ocasião da ocorrência e dos atos subseqüentes partidos da autoridade
responsável pela manutenção da ordem ou da distribuição da justiça.
O estabelecimento de foro especial, previsto pelo art. 87 do CPC, tanto quanto ao artigo
imediatamente anterior, constitui prerrogativa plenamente justificável, como justificada é a sua manutenção
na ordem legal. Sucede que os Oficiais-Generais e Oficiais Superiores das Forças Armadas foram
esquecidos.
A Constituição (art. 83) assegura aos Oficiais da Ativa e aos da Reserva, assim como aos reformados,
as patentes, vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. Tal dispositivo é complementado
pelo art. 10, do Estatuto dos Militares (Lei nº 5.774, de 1971) que diz: "As prerrogativas dos militares são
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constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos".
Como membros das instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, os militares, nos crimes de natureza militar, são julgados em foro especial,
constituído pela Justiça Militar (art. 129 da Constituição e art. 79, parágrafo único, letra d, do Estatuto dos
Militares. E, nos crimes comuns, o julgamento se realiza na Justiça Civil. Aliás, na hipótese, trata-se de
medida que todos consideram sábia, adotada desde o tempo do Império e, posteriormente, incorporada à
Constituição Federal republicana.
Sobre o assunto, recebi, há dias, correspondência do Marechal-do-Ar Arthur Alvim Câmara (R/R), em
que o ilustre militar assim se expressa:
Acontece, porém, que ao serem processados e julgados pela Justiça Militar, a lei resguarda a
diginidade do alto posto e cargo dos Oficiais-Generais, determinando, então que:
"Os Oficiais-Generais, nos crimes militares e nos crimes contra a segurança nacional, são
processados e julgados, originariamente, peio Superior Tribunal Militar" (art. 40, item IX, alínea a, da Lei de
Organização Judiciária Militar – Decreto-lei nº 1.003/69).
Ora, enquanto no processo e julgamento dos crimes militares os Oficiais-Generais têm resguardada a
dignidade do seu alto posto e cargo, nos crimes comuns, não.
Quando são processados e julgados pela Justiça Militar, o são, originariamente, pelo Superior
Tribunal Militar; não podem sê-lo por juiz de primeira instância.
Nos crimes comuns, eles poderão ser intimados a comparecer a uma Delegacia Policial, onde, em
regra, ficam esperando muito tempo, antes de serem ouvidos. São processados e julgados por juiz de
primeira instância, sejam esses Oficiais-Generais Comandantes de Esquadra ou de Exército ou de Força
Aérea. Salvo alguma consideração puramente pessoal, o tratamento, face à Lei, há de ser o mesmo
dispensado a qualquer delinqüente."
Aceito os argumentos expostos e os incorporo à justificativa do presente Projeto de Lei, que procura
resguardar a diginidade dos títulos e cargos das altas autoridades militares, alinhando-as em dispositivos
que o Código de Processo Penal dedica à indicação do foro especial para as altas autoridades civis.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1973. – Senador Cattete Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Art. 87 – Competirá, originariamente, aos Tribunais de Apelação o julgamento dos Governadores ou
Interventores nos Estados ou Territórios, e Prefeito do Distrito Federal, seus respectivos Secretários e
Chefes de Policia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público.
Art. 221 – O Presidente da República e seus Ministros, os Governadores e Secretários de Estado, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, Ministros do Supremo Tribunal Militar, Desembargadores dos
Tribunais de Apelação, Ministros do Tribunal de Contas e Juízes do Tribunal de Segurança Nacional serão
inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o Juiz.
§ 1º – Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.
§ 2º – Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do
mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e
da hora marcados.
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Art. 222 – A testemunha que morar fora da jurisdição do Juiz, será inquirida pelo Juiz do lugar de sua
residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.
§ 1º – A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.
§ 2º – Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma
vez devolvida, será junta aos autos.
LEI Nº 1907, DE 17 DE JULHO DE 1953
Dá nova redação ao art. 221, do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – (Código do Processo
Penal).
O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do art. 70, § 4º, da Constituição Federal, a
seguinte Lei:
Art. 1º – O art. 221, do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código do Processo Penal)
passa a ter a seguinte redação.
"Art. 221 – O Presidente e o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado, os Governadores
dos Estados e os Prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os Secretários dos Estados, os membros
do Poder Judiciário, os Ministros e Juízes dos Tribunais de Contas da União, das Estados e do Distrito
Federal, os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais serão inquiridos em local, dia e hora
previamente ajustado entre eles e o Juiz."
Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 17 de julho de 1953. – João Café Filho.
LEI Nº 3.653, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1959
Altera o art. 221 do Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941).
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O art. 221 caput do Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 2 de outubro de
1941), alterado pela Lei nº 1907, de 17 de outubro de 1953, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 221 – O Presidente e o Vice-Presidente da República, os Senadores e Deputados Federais, os
Ministros de Estado, os Governadores de Estado e Territórios, os Secretários de Estado, os Prefeitos do
Distrito Federal e dos Municípios, os Deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do
Poder Judiciário, os Ministros e Juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal,
bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e
o Juiz."
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1959; 138º da Independência e 71º da República. – Juscelino
Kubitschek – Armando Falcão.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – O Projeto que acaba de ser lido irá à comissão
competente.
Finda a Hora do Expediente, passo à:
ORDEM DO DIA
Item 1
em

Discussão, em turno único, da redação
seu
Parecer
nº
376,
de

final (oferecida
1973)
do

pela Comissão de
Projeto
de

Redação
Decreto
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Legislativo nº 21, de 1973 (nº 109-B/73, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, em Abidjan, a
27 de outubro de 1972.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O Projeto aprovado vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1973 (nº 109-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova o texto do Acordo Comercial entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa
do Marfim, firmado em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo Comercial entre a República Federativa do Brasil e a
República da Costas do Marfim, firmado em Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
373, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
altera disposições da. Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de tornar obrigatório, em caso de recurso, o
depósito da quantia equivalente ao valor total da condenação, em limite máximo.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
Projeto aprovado vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1973, que altera disposições da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de tornar obrigatório, em caso de recurso, o depósito de quantia equivalente ao
valor total da condenação, sem limite máximo.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"§
1º
–
Nos
dissídios
individuais,
só
será
admitido
o
recurso,
inclusive
o
extraordinário,
mediante
prévio
depósito
da
importância
total
da
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condenação. Transitada em julgado, a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da
importância do depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.
§ 2º – Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for
arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito.”
Art. 2º – É revogado o § 6º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
372, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
que institui o “Dia Nacional do Aço”.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação afinal seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O Projeto aprovado vai à Câmara dos Deputados. É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1973, que institui o “Dia Nacional do Aço”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É instituído o “Dia Nacional do Aço”, a ser comemorado, anualmente, na data de 9 de abril.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
381, de 1973), do Projeto de Resolução nº 40, de 1973, que suspende a proibição contida nas Resoluções
nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972 para permitir que a Prefeitura Municipal de Mococa São Paulo,
aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do
Estado de São Paulo, para financiar obras de pavimentação e instalações de hidrômetros.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos 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 40, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
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RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Mococa, São Paulo, aumente o limite de endividamento público,
mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – E suspensa a proibição constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas
de nos 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Mococa, São Paulo aumente em Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros) o limite de
endividamento público, mediante operação de crédito com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo,
cujos recursos serão utilizados para financiar obras de pavimentação de vias públicas e instalações de
hidrômetros.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos de receber representação
da Câmara Municipal de Embu, São Paulo, na qual aquela edilidade, por iniciativa de seu Presidente
Vereador Ataíde Lúcio Moura, mostra sua preocupação com o destino de uma das mais antigas obras de
arte do nosso patrimônio cultural que ameaça transformar-se em ruínas. Esta preocupação já atingiu toda a
imprensa paulista, e, um de seus órgãos, em reportagem sob o título “Omissão condena igreja do Embu”,
assim se expressa:
“A Igreja do Embu, uma das mais preciosas relíquias históricas de São Paulo construída nos fins do
século XVII pelos jesuítas, não está resistindo à indiferença dos responsáveis por sua conservação. As
paredes de taipa vão trincando, goteiras avariam raríssimas imagens seiscentistas e a obra toda, que
deixou perplexos Mário de Andrade e Paulo Duarte, quando a descobriram em 1937, sucumbe
vagarosamente.”
Juntamos ao presente, documentado artigo do escritor Paulo Duarte, que esclarece aspectos do
problema, o qual pedimos para ser considerado como parte integrante do nosso pronunciamento.
Dirigimos por isso, ao Sr. Ministro da Educação e Cultura nosso apelo no sentido de que o
Departamento de Assuntos Culturais, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), tome as necessárias e urgentes medidas para conservação e recuperação deste monumento.
A Nação não pode assistir inerte à destruição de seu patrimônio cultural.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO:
BRIGUINHA CONDENA O CONVENTO DO EMBU
Paulo Duarte
Estado publicou, pela primeira vez na imprensa do Brasil, algumas informações lastimáveis sobre o
convento do Embu: “uma das mais preciosas relíquias históricas de S. Paulo, construída nos fins do século
XVII pelos jesuítas, não está resistindo à indiferença dos responsáveis por sua conservação”. Uma rixa
particular quer pô-lo abaixo! Sim, tudo isso é verdade e muita coisa mais é verdade que muito me vinha
preocupando. Depois desse último grito de alarma, esperei, durante quase três semanas, qualquer
explicação desses mesmos responsáveis.
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Mas é hábito que vai firmando jurisprudência administrativa, esse de calar-se diante de qualquer
crítica mais séria, pela firme certeza de que neste país se esquecem facilmente as piores coisas e, pior
ainda, os agentes do poder público grandes ou pequenos, são homens infalíveis, dos quais, não se pode
duvidar, a cujos atos não se permite crítica, ainda que haja erros, falhas, omissões e até procedimentos
suscetíveis de suspeição grave.
Conheço muito bem esses responsáveis pela defesa preservação e vigilância dos nossos
pouquíssimos monumentos históricos. Conheço-os e sei que se trata de gente honesta, capaz e
conhecedora do que representam culturalmente essas relíquias. Mas são, em geral, intolerantes e muitas
vezes colocam o amor próprio acima do amor que o homem culto têm por tais documentos do passado que
precisam ser preservados.
E, neste assunto, patrimônio histórico e artístico, tenho também autoridade e muita, para falar. Fui eu
quem despertou a opinião pública para uma campanha de defesa do que sobrava do acervo histórico do
Brasil, em especial, S. Paulo; fui eu quem mais colaborou com Mário de Andrade para a redação do projeto
de lei solicitado por Gustavo Capanema, que ia dar no decreto-lei de dezembro de 1937, criando o Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais ainda, se não fosse a minha intervenção, já nos primeiros
dias do chamado Estado Novo, fruto monstruoso do golpe de Estado de 10 de novembro daquele mesmo
ano, esse decreto-lei não seria assinado.
As testemunhas disso que são Rodrigo de Melo Franco e Andrada, Mário de Andrade, o então
Senador Alcântara Machado e outros que infelizmente já estão mortos e, creio, que o Deputado Gustavo
Capanema que encomendara o projeto, conhece algo a respeito. Mas vou contar. A confusão implantada
pelo governo ditatorial deixou desesperados tanto Mário de Andrade, quanto Rodrigo Melo Franco, quanto
eu próprio, que vinha lutando por esse projeto. Rodrigo veio a S. Paulo e, na companhia de Mário, chegou
até minha casa, onde me achava praticamente confinado, pois já me tornara incompatível com a nova
situação. Vinham estudar comigo a melhor maneira de defender os resultados de uma campanha que eu
desencadeara em S. Paulo, pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Assembléia Legislativa já dissolvida e
onde se achava em terceira discussão o meu projeto de criação de um serviço estatal paralelo.
Eu já tinha procurado Cardoso de Melo Neto que continuava no seu posto de governador, para pedirlhe que mandasse buscar o projeto na Assembléia já fechada, e baixasse um decreto-lei legalizando-o.
Respondeu-se o Dr. Cardoso de Melo Neto que estava impedido de fazer, consoante ordem vinda do
Governo federal no sentido de sustar a criação de qualquer serviço ou repartição nova. Ademais,
acrescentou, tratava-se de projeto apresentado e defendido por mim e eu era um dos companheiros de
Armando de Sales Oliveira mais visados pelos militares destacados em S. Paulo. Lembrei a Cardoso de
Melo que não se tratava de interesse meu, mas de interesse público e até eu podia indicar três nomes
capazes de dirigir o serviço de proteção aos monumentos históricos em S. Paulo: Mário de Andrade, Sergio
Millet e Carlos Pinto Alves, pessoas alheias à política, fosse ela qual fosse, e plenamente capazes de zelar
pelo importante patrimônio cultural.
Mas havia a tal proibição de criarem-se serviços novos. Cardoso de Melo, entretanto, prometeu
defender o caso junto ao Governo federal recentemente implantado. Eu reconhecia que a posição do
governador de S. Paulo era delicada e precária diante do golpe de Estado, de modo que não insisti mais e
me recolhi inteiramente ao asilo de minha casa, até quando recebi a visita de Mário de Andrade e Rodrigo
de Melo Franco.
ALCÂNTARA
Foi nessa nossa primeira e única reunião que me veio à lembrança o nome de Alcântara Machado
que estava prestigiadíssimo junto ao ditador Vargas, pois, pertencente embora ao
partido Constitucionalista, o Senador Alcântara Machado, que era companheiro de Armando
de Sales Oliveira, sendo seu líder no Senado, não concordara com a veemente denúncia feita por Armando
contra a implantação de uma ditadura, fazendo-a ler, horas antes do golpe de Estado,
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das tribunas da Câmara e do Senado. Tanto que, no Senado, a denúncia não foi lida pelo seu líder, mas por
Paulo de Moraes Barros.
E disse aos meus dois amigos que era a única colaboração que eu podia tentar, pois as minhas
relações com Alcântara Machado vinham de longe, foram sempre amistosas e várias vezes eu apoiara
pedidos políticos feito pelo ilustre autor de “Vida e Morte do Bandeirante”, na Prefeitura, na Assembléia
Legislativa e junto ao governo do Estado. De outro lado, Alcântara Machado fizera muito empenho em me
levar para a Academia Paulista e até às vésperas de 10 de novembro instava ele comigo para que
aceitasse a minha candidatura, como pode testemunhar ainda hoje o professor Cândido Mota Filho.
Foi então que escrevi ali mesmo uma carta ao professor Alcântara Machado, contando que o projeto
federal já estava aprovado pela Câmara Federal quando se deu o golpe de Estado e só ele poderia
conseguir do Sr. Getúlio Vargas a sua promulgação.
Dias depois Alcântara Machado me telefonava do Rio anunciando que o decreto ia ser publicado
imediatamente com a assinatura do chefe de Estado, conforme carta minha que Rodrigo de Melo Franco lhe
entregara pessoalmente, na companhia de Nino Gallo, que residia na então capital da República. E assim
entrou em vigor a lei de dezembro de 1937, dias depois da implantação da ditadura...
Agora, outro ponto que me liga pessoalmente ao Convento do Embu. Este, prestes a ruir, estava
abandonado e de todo esquecido até 1937. Mas eu lhe conhecia a história e foi o primeiro monumento que
me ocorreu salvar. Lá fui pela primeira vez, acompanhado de Fábio Prado, prefeito de São Paulo, pois
sabendo embora que Embu não pertencia ao Município de S. Paulo, tinha esperança de que Fábio Prado
me arranjasse no “Jockey Club” a verba necessária à restauração do pequeno convento dos jesuítas. Mas o
que aí encontramos era um desalento. Tudo completamente abandonado e coberto de mato.
Havia um caboclo que ali morava. Com ele percorremos o que estava acessível, pois havia parte de
assoalho de vários cômodos, caídos de podre e a própria escada que levava ao coro da igreja ameaçava
perigo. Contudo as paredes rachadas e a estrutura do pequeno edifício estavam de pé e podiam orientar o
arquiteto que estudasse a sua restauração. Fábio Prado dispôs-se a me ajudar. Dias depois, lá levei Mário
que este não escondeu o seu entusiasmo pela obra de restauração. E, nessa ocasião, subimos ao coro,
uma vez cada pessoa, onde encontramos coberto inteiramente de uma camada grossa de poeira e
fragmentos do forro e da parede um velho e pequeno órgão. Mário tentou tocá-lo e, – milagre do padre
Belchior de Pontes, o órgão tocou com um som que parecia vir dos cafundós do século XVIII. Um pouco
desafinado mas obedecia satisfatoriamente aos dedos de Mário. Ora, se o velho órgão estava funcionando,
por que não haveríamos de realizar a restauração?
A PRIMEIRA
Embu constituiu-se na primeira das cinco jóias que, suscetíveis de salvação imediata, iríamos
recuperar para o patrimônio histórico paulista. As outras quatro, redescobertas por nós, viriam a ser a Igreja
de S. Miguel, o sítio de Santo Antônio em S. Roque, o convento de Itanhaém e o forte da Bertioga. Pois
bem, o único que jamais foi recuperado até hoje é o convento de Itanhaém. Rodrigo de Melo Franco
prometeu a Mário de Andrade e a mim que os restauraria imediatamente. E começou a cumprir: Embu, S.
Miguel, Santo Antônio e o forte foram inteiramente restaurados.
Quanto a este último, vindo ao Brasil, clandestinamente, em 1939, para tentar uma entrevista com o
Ministro da Guerra, o General Eurico Dutra, sabendo que o forte da Bertioga se achava ainda abandonado,
depois do assunto que me levara ao Ministro da Guerra, despedindo-me dele, solicitei a sua atenção para o
pequeno forte ao lado do qual Hans Staden foi aprisionado para ser comido pelo tupinambá. Não foi
comido, mas o forte vivia abandonado. Expliquei do interesse que teria o Exército em salvá-lo, pois se
tratava de um dos dois únicos monumentos militares do século XVI que existiam no Brasil: o forte da
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Bertioga em São Paulo e o forte de Cabedelo, na Paraíba. O General Dutra prometeu a sua colaboração,
mas voltando ao exílio onde permaneci ainda vários anos, quando regressei, o forte estava restaurado nem
sei se por esforços do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou do Ministério da Guerra ou por iniciativa
particular. Mas o convento de Itanhaém continua em ruínas como um brado de protesto contra a indiferença
da direção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da Secretaria de Cultura e Turismo de São Paulo,
das altas autoridades religiosas, e dos paulistas em geral, impermeáveis ou ignorantes do que representam
tais monumentos para a História de São Paulo.
A prova é que os próprios monumentos restaurados há cerca de 30 anos acham-se hoje
abandonados como outrora porque, uma das enfermidades contagiosas, infecciosas e repugnantes do
Brasil, é a solução de continuidade. Um entusiasta qualquer ou mesmo um homem culto que, por acaso
passe a exercer um posto público, faz a obra cultural mas este sai e vêm outros, indiferentes ou ignorantes
de tudo, e a coisa cai no abandono.
Com referência a Embu há até outro pormenor curioso. Numa entrevista que, em 1937, tive com o
arcebispo metropolitano, D. Duarte Leopoldo e Silva, na companhia do bispo auxiliar, D. José Gaspar
Afonseca, disse-lhes da minha idéia de instalar no Embu um pequeno museu jesuítico, cuja direção poderia
ser confiada a um padre jesuíta afeiçoado às coisas históricas. A princípio o arcebispo tentou convencer-me
de que os monumentos uma vez restaurados deveriam ser entregues ao arcebispo.
Mostrei-lhe a impossibilidade de isso ser feito com relação às construções reIigiosas abandonadas,
como a capela do padre Pompeu de Almeida, de Araçariguama, a capela do “Abarebebê”, na praia de
Peruíbe, o convento de Itanhaém, o convento de Embu e tantos outros, mas os que se achavam ainda em
poder das autoridades eclesiásticas, como S. Miguel, continuariam na situação em que se encontravam sob
a jurisdição religiosa. Afinal ele concordou comigo e ficou firme que em Embu seria instalado o pequeno
museu.
Muito tempo depois, eu já asilado no exterior, fez-se a restauração do Embu, mas por intervenção do
então cardeal de S. Paulo com a aquiescência relaxada do governo de S. Paulo e do próprio Patrimônio,
Embu foi entregue a uma irmandade religiosa. E surgiu o conflito entre esta e os representantes do
Patrimônio em S. Paulo. E a briguinha está agora repercutindo da pior forma possível, porque ameaça a
própria existência da pequena capela e convento do Embu. Não parece história de loucos? Não, não é
história de loucos, são histórias de países sem cultura ou, melhor, subadministrados.
Uma coisa porém há nisso tudo que é certa e decisiva: o patrimônio histórico e artístico do País não
poderá admitir a perda irreparável de uma das peças mais importantes do seu acervo. Testemunho quase
único dos primeiros séculos da nossa formação, precisa ser preservado com amor e carinho, tem que ser
defendido de unhas e dentes e a nossa cultura não pode permitir a sua destruição por uma pirraça boba.
Assim, inicialmente, têm a palavra o Sr. Renato Soeiro e o arquiteto Luís Sáia.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Mattos Leão.
O SR. MATTOS LEÃO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a ocupar a tribuna desta Casa para
encaminhar a apresentação de Projeto de Lei tendente a conceder incentivos fiscais à mecanização da
agricultura, providência que julgo indispensável como medida de colaboração útil aos pressupostos mais do
que válidos para a efetivação de uma política voltada para o crescimento nacional.
Em termos quantitativos, nenhum de nós ignora que ainda é muito incipiente a mecanização das
atividades agrícolas, pois mesmo os Estados tidos e havidos como os mais desenvolvidos não desfrutam,
nesse aspecto, de uma infra-estrutura capacitada a bem atender aos reclamos e às necessidades do
fomento da produção.
O homem de Estado sabe que a conquista do equilíbrio entre a produção e o
consumo
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combate sério contra os males da inflação. Já é, até, por demais conhecida a convicção de que só o
aumento da produtividade logrará decidir, de modo favorável, o objetivo atual da política do Governo.
As próprias autoridades responsáveis têm declarado, reiteradamente, que o aumento registrado nas
atividades da produção agrícola se deve, quase que por inteiro, ao aumento da área plantada. Isto quer
dizer que o esforço do homem no amanho da terra está rendendo mais, porque novos territórios físicos
estão sendo utilizados na produção agrícola. Mas não significa – e isto é essencial – que a produtividade
esteja aumentando.
O verdadeiramente importante, segundo nos parece, é conquistar, na mesma área explorada, maior
capacidade de produção, sob pena de prosseguirmos numa política mais ou menos nefasta de ocupar cada
vez mais campos, estiolando terras saudáveis, plantando e colhendo apenas sob moldes primitivos, onde só
a natureza auxilia, mas cobrando um alto preço futuro, seja a nós mesmo, seja às gerações que nos hão de
suceder.
Os experimentos e as realidades dos povos desenvolvidos têm demonstrado, de sobejo, que a
mecanização racional dos métodos do trato da terra resulta mais em quantidade como, e ainda, porque a
qualidade dos produtos obtidos também se aprimora.
O valor da mecanização, assim, já não é assunto passível sequer de discussão, quanto mais de
contestação.
E, por que, na generalidade, o agricultor brasileiro não envereda pela solução racional e científica?
Respondemos, segundo os termos da justificação do nosso projeto:
“É que o custo elevado da maquinaria agrícola limita a sua utilização no meio rural, situação que
somente será sanada mediante a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas para que adquiram
maquinaria e a utilizem em suas terras, bem assim às pessoas jurídicas, para que façam o mesmo e, ainda,
tenham possibilidade de constituir empresas destinadas ao desbravamento e ao trato da terra.”
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MATTOS LEÃO: – Com muito prazer, nobre Senador.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – V. Ex.ª trata, na tarde de hoje, ao encaminhar à Mesa projeto que versa
sobre os incentivos fiscais, assunto da maior relevância, tendente não só ao aumento da produtividade,
como ao aumento da área plantada no território nacional.
Só quero adicionar, à sua justificativa, a experiência que o Governo de Goiás está fazendo. Em vez
de tentar, através de projeto como o de V. Ex.ª, a constituição de empresas particulares para a operação
do leasing, o Governo de Goiás se propôs a correr os riscos do leasing. Adquiriu quinhentos tratores de
vários portes, constituindo aquilo que o Governo denominou de Goiás Rural, e está arrendando as
máquinas aos pequenos produtores. É óbvio que a experiência do Governo de Goiás só poderá ser
avaliada talvez dentro de doze ou vinte e quatro meses. Creio, piamente, que a experiência é
perfeitamente válida porque o Estado pode atuar sem a preocupação de lucros; o empresário privado,
jamais. Ainda que o Governo lhe desse incentivos à aquisição de máquinas, teríamos os dois problemas
que reputo sérios e que devem ser analisados com bastante frieza: 1) O produtor rural é de pequeno
porte e a aquisição da máquina, embora com incentivos fiscais, lhe trará problemas de insolvência, como
já tivemos, quando de certa feita o Governo Brasileiro tentou prestigiar a chamada indústria nacional e
facilitou a aquisição de tratores, de pneus fabricados no Brasil. Conheço inúmeros fazendeiros d o meu
Estado que tiveram que vender posteriormente as suas fazendas porque não possuíam áreas suficiente
para comprar aquela máquina. 2) Esses incentivos fiscais iriam valer para as grandes empresas de
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leasing, que não poderiam alugar ou arrendar essas máquinas, senão nos preços comuns do mercado,
nunca a preços que pudessem ser usados pelos lavradores, de molde a lhes dar maior rentabilidade. É
evidente que não estou fazendo, neste aparte, crítica a V. Ex.ª, nem tampouco me situando contra o projeto
de V. Ex.ª. Estou chamando a atenção de V. Ex.ª para os perigos de um projeto desta natureza, deixando à
margem o perigo da inconstitucionalidade, a que estaria sujeito, ao lidar com matéria financeira ao
estabelecer incentivos fiscais. Todavia, se V. Ex.ª encontrar para o seu projeto fórmula mágica capaz de
eliminar a possível inconstitucionalidade e dar foros de viabilidade econômica a ele, por Deus, nobre
Senador, V. Ex.ª terá feito uma conquista. Faço votos para que isso aconteça. Estou ouvindo atentamente
seu discurso para, depois, ouvir melhor o texto do seu Projeto de Lei. Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. MATTOS LEÃO: – Agradeço o aparte, eminente Senador Osires Teixeira. Devo dizer a V. Ex.ª
que essa experiência do Governo de Goiás, mencionada no aparte de V. Ex.ª, já foi feita há dez anos atrás
pelo Governo do Paraná. O Governo do Paraná, em 1962 ou 1963, se não me falha a memória, criou as
Patrulhas Agrícolas por intermédio de um órgão que se chama “Café do Paraná”, subordinado à Secretaria
da Agricultura. E com essas Patrulhas Agrícolas o Governo do Paraná prestou grandes serviços à
agricultura paranaense e à agricultura brasileira porque, como V. Ex.ª bem sabe, o Paraná, hoje, produz
20% de toda produção agrícola nacional. Mas, mesmo com essas Patrulhas Agrícolas, ainda é insuficiente o
número de máquinas e de tratores no Estado do Paraná.
Temos como exemplo a explosão, no meu Estado, do feijão-soja. Explosão, digo, com uma produção
de 1.500.000 toneladas. E em todo o Estado do Paraná, o pequeno e o médio agricultor tem dificuldade no
destocamento da terra porque não pode adquirir tratores. E o nosso Projeto, criando os incentivos fiscais,
nobre Senador, tem por objetivo atender justamente ao pequeno e ao médio agricultor, nesse sentido.
Quanto à constitucionalidade, devo dizer a V. Ex.ª que nós esperamos discutir isso na Comissão de
Constituição e Justiça. Penso que este Projeto está bem colocado e creio que os companheiros, os Srs.
Senadores irão entender este Projeto como de alto alcance para toda a Nação brasileira.
Continuando o meu discurso, Sr. Presidente, devo dizer: todos sabemos que os objetivos primaciais
da política nacional visam não obter, internamente, o equilíbrio entre a produção e o consumo, como,
também, conseguir um superavit de produção que nos permita, com agressividade e a preços competitivos,
disputar a preferência dos mercados mundiais.
É lugar comum dizer-se que vivemos num mundo faminto e que, além do mais, se vê a braços com
tremendas explosões demográficas, reclamando, por isso mesmo, alimentos e mais alimentos. A verdade
positiva das realidades contemporâneas indica, pois, que todo aquele que tiver excedentes de produtos
básicos para a alimentação dos povos encontrará fáceis mercados de consumo. Produzindo para o gasto
interno, evitaremos problemas sociais e econômico no âmbito nacional; mas, produzindo e vendendo para o
mundo, lograremos conquistar divisas que são indispensáveis para que nos afirmemos no âmbito mundial
como nação desenvolvida, como potência de primeira ordem.
A implantação dos chamados “Corredores da Exportação”, programada no Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) do Governo do Presidente Médici, visa exatamente a promover a modernização
das estruturas de comercialização e distribuição de produtos agrícolas, para a qual diz textualmente aquele
documento: “a exequibilidade da estratégia adotada se condicionará à garantia de rentabilidade adequada
para a exploração agrícola nos principais produtos”.
Para isso, o PND prevê em suas Metas Estratégicas Setoriais, item 3, entre outras providências
prioritárias, um aumento de 34% no número de tratores agrícolas, a fim de atingir em 1974 a marca de
130.000 tratores em operação na lavoura brasileira.
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A administração nacional, diga-se, com extraordinário sucesso, está realizando uma dupla manobra
de fundo desenvolvimentista: de um lado, os corredores de exportação e, de outro, a abertura de todo um
sistema de rodovias capazes de levar a produção aos centros de consumo.
Por toda parte equipam-se portos, instalam-se armazéns, constróem-se frigoríficos, erguem-se silos,
batem-se quilhas de novos navios, modernizam-se ferrovias, enfim, age-se e trabalha-se nas obras da infraestrutura que hão de permitir, a curto prazo, a tomada de uma posição de competição agressiva no mundo
da conquista de mercados de consumo.
Novas indústrias se levantam no País, a cada dia, e o capital estrangeiro, segundo ainda
recentemente verificamos, com a presença de representantes do alto mundo das finanças norte-americanas
e japonesas, busca o Brasil, voluntariamente, aqui desejando aplicar seus excedentes de dinheiro,
convencidos todos de que a nossa Pátria lhes oferece garantia política e amplas possibilidades de lucro,
com segurança.
Mas, é mister não olvidar, jamais, que a terra é o grande partimônio dos povos e das nações. O solo é
o fundamento da vida, da sua manutenção e da sua sobrevivência. Toda a comunidade social depende das
atividades agrícolas, pois só estas garantem as munições de boca, em termos universais.
Ademais, cumpre observar que a política de incentivos fiscais é quase como um postulado da
Revolução. Aqui, ali e além o que vemos é o poder público abrindo novas frentes ao incentivo fiscal,
convocando a povo todo, e não apenas os grandes detentores do dinheiro, a participar de tal política. E
todos reconhecemos, com alegria, que auspiciosos resultados têm decorrido da prática, que já se tornou um
fato de todos os dias.
Nosso Projeto, pois, não inova nem oferece riscos. Ao revés, até: é seguro e estimulante.
A súmula do nosso pensamento, na proposição que oferecemos ao exame e à decisão dos
eminentes colegas, pedindo as achegas de sua cultura e o auxílio de sua capacidade e competência, pode
ser assim expressa: “as importâncias empregadas na aquisição de máquinas destinadas à mecanização da
agricultura poderão ser abatidas ou descontadas nas declarações de rendimentos das pessoas físicas e
jurídicas”.
Tal espécie de incentivo fiscal, notem os Senhores Senadores, viceja amplamente por muitos e
diversos setores, sobretudo na indústria.
Diríamos mais: até mesmo a simples poupança popular – em que reconhecemos um grande
elemento para a riqueza nacional – oferece as cambiante do incentivo, pois todos conhecemos que os
saldos médios havidos no decurso do ano fiscal propiciam àqueles que os alcançam substanciais descontos
na sua declaração para o imposto de renda, descontos que chegam até a vinte por cento do saldo e que
podem, finalmente, chegar a cinqüenta por cento de abatimento sobre o líquido a pagar.
Incentivar a produção fundamental dos campos não é, pois, menos importante elo que incentivar a
poupança popular.
Batido por tantas vicissitudes, de clima e região, de pragas e fenômenos cíclicos, de geadas e de
secas, o homem do campo não pode continuar desassistido dos incentivos fiscais, que o ajudarão a ser um
agricultor ou um criador modernizado, capaz de produzir mais e melhor no trato da terra de que dispõe.
Temos o dever inadiável de ir ao encontro do homem rural, defendendo o mote de que não é apenas
o citadino que é bom patriota.
Entendemos, ademais, que aos processos rudimentares e primitivos, os quais dessangram o solo e
empobrecem a terra, devemos opor as modernas conquistas da tecnologia que nos capacitam a produzir
conservando, ou seja, a gerar riquezas sem estancar a fonte donde elas prevém.
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Os incentivos fiscais que hoje se concede a projetos de reflorestamento devem, a nosso ver, ser
complementados com mais eficazes meios que evitem os processos predatórios de destruição de nossos
recursos naturais, processos esses mesmo responsáveis pela devastação das florestas, a começar pelo
fogo, que tem sido o método mais utilizado no abate das matas, a fim de liberar terras para cultivo.
Na verdade, a devastação das matas se deve mais às queimadas do que à indústria madeireira,
como o demonstram estudos da FAO a respeito do problema.
O uso adequado das máquinas produz menor dano à natureza, além de evitar os riscos tão
conhecidos das queimadas, muitas vezes responsáveis por incêndios incontroláveis, que resultam em
prejuízos de vulto. Sob esse aspecto, o Projeto que trazemos à consideração desta Casa tem relação direta
com a política que visa a defender e restaurar nossos recursos naturais, tanto mais quando a mecanização
agrícola não se reduz ao desmatamento e destoca racionais, mas também ao preparo do solo, ao plantio, à
colheita, à conservação do solo, açudagem, abertura de estradas vicinais etc.
Assim, estamos certos de que o Projeto em questão constituirá uma contribuição a mais para a
criação de novos instrumentos legais em benefício da crescente modernização da agricultura brasileira, um
trabalho para o qual convocamos a competência coletiva, certos de que o interesse da Casa dará a ele a
acolhida generosa, corrigindo suas possíveis falhas e aprimorando-lhe a forma e o conteúdo. Encaminho o
Projeto à Mesa.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem: Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – O Projeto encaminhado à Mesa pelo nobre Senador
Mattos Leão, de acordo com os termos regimentais, será lido na próxima Sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro, por delegação da Liderança do MDB.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente e Srs. Senadores vinte e quatro de agosto é uma data que
repercute com tristeza e, de certa maneira emociona o povo brasileiro. Foi precisamente neste dia há 19
anos passados, que desapareceu, no Estado da Guanabara, no Palácio do Catete, o grande Presidente
Getúlio Vargas.
Hoje, portanto, não podíamos deixar de fazer um pronunciamento, de dizer palavras cheias de
emoção e sinceridade sobre a figura do insigne estadista.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer, ouço V. Ex.ª, Senador Daniel Krieger.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O eminente Presidente Getúlio Vargas não está mais submetido ao
julgamento dos homens, mas ao da História. Fui seu adversário durante largo tempo, depois de ter sido seu
correligionário, trago, no entanto, em meu nome e no do Rio Grande do Sul, que teve nele um dos seus
mais eminentes filhos, a nossa solidariedade pelas palavras de respeito, de afeto e de exaltação, que V.
Ex.ª está proferindo nesta hora, e que ele bem as merece.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço, comovido o aparte do notável Líder político que se chama
Daniel Krieger. S. Ex.ª, apesar de ter sido adversário do saudoso e querido Presidente Getúlio Vargas,
comparece a este Plenário para dar apoio a nossa manifestação. Tenho certeza de que o povo brasileiro
estará com o ouvido colado às estações de rádio, em todos os recantos deste País, aguardando a “Voz do
Brasil” para saber quais os conceitos que os seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal emitiram sobre a figura do eminente Presidente, cujo desaparecimento a 24 de agosto de 1974
completará vinte anos.
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muita honra!
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Eu era o Líder da Maioria e do Governo na Câmara dos Deputados
naquele dia tão funesto e tão amargo, em que o povo brasileiro, atônito e confrangido, viu findar a vida
daquele homem extraordinário a quem o Brasil ficou devendo os mais assinalados empreendimento e
reformas na ordem política, econômica, social e cultural. Solidário com as palavras de pesar que V. Ex.ª
está pronunciando, certo estou de que o Estado de Minas Gerais, que represento nesta Casa, está,
também, pelas minhas palavras, solidário com a homenagem que V. Ex.ª presta à memória do Presidente
Getúlio Vargas.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço, nobre Senador Gustavo Capanema, a palavra de Minas Gerais
através de V. Ex.ª e eu, como representante do Estado da Paraíba, sinto orgulho e uma satisfação especial
em ter ouvido, primeiro, pela voz autorizada do Eminente Senador Daniel Krieger a palavra do Rio Grande
do Sul, em seguida, a de Minas Gerais, num apoio à Paraíba – porque foram os três Estados que marcaram
juntos em 1930 – no momento em que ela, pela sua voz mais humilde, que é a minha nesta Casa, levantase para evocar a figura do grande brasileiro, que foi o Presidente Getúlio Vargas.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer, Senador.
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Quero, nobre Senador, Ruy Carneiro, não em nome de Goiás ou em
meu próprio, mas também no de toda a Aliança Renovadora Nacional, solicitar que, a partir deste
instrumento, o discurso de homenagem que V. Ex.ª pronuncia a propósito da vida e da obra de um estadista
brasileiro, cujo julgamento, bem o caracterizou o nobre Senador Daniel Krieger, pertence a História, seja
feito também em nome de nossa agremiação partidária, que reconhece, no ilustre extinto, sem dúvida
alguma, um Governante de escol, um homem que prestou relevantes serviços à Pátria, no momento em que
a conduzia, bastando que citemos, para exemplificação, a política estabelecida por Getúlio Dorneles Vargas
em favor do trabalhador brasileiro, que eu não diria protecionista, mas uma política de reconhecimento à
validade do trabalho realizado por esses anônimos em todo o País. Política esta adotada pela Revolução de
março de 64, através de sucessivas mensagens enviadas a este Congresso, tem procurado melhorar a sua
estrutura, tem procurado dar substância maior a essa política de respeito ao trabalhador e tem, igualmente,
dado a Previdência Social – também uma conquista da era getuliana – tem procurado estender essa política
e, como de fato já estendeu a praticamente toda população brasileira, quando estendeu a Previdência
Social ao homem do campo e quando fez com que chegasse ao trabalho da empregada doméstica. V. Ex.ª
pode estar certo, falará igualmente em nome da Aliança Renovadora Nacional, o que a honrará por certo.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte do brilhante representante do Estado de Goiás, nesta
Casa, Senador Osires Teixeira, uma das grandes expressões de talento e de cultura que temos nos
quadros do Senado Federal. Agradeço sobretudo que S. Ex.ª, como Vice-Líder da Maioria, vem se juntar ao
Partido da Oposição, ao MDB, para que homenageemos em conjunto, neste dia, o grande estadista que foi
Getúlio Vargas.
Agradeço as palavras do Senador Osires Teixeira e a solidariedade da Maioria o que me permite
assim falar em nome do Senado no momento em que estamos homenageando a memória desse eminente
Estadista que já passou para a História, como bem o disse o Senador gaúcho Daniel Krieger.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
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O SR. CARLOS LINDENBERG: – Quero, em meu nome particular e em nome do povo do Espírito
Santo, felicitar V. Ex.ª pelas palavras de exaltação e de carinho que está pronunciando em memória do
grande Presidente Getúlio Vargas. Confesso que nunca fui getulista. Entretanto, era amigo e admirador do
Presidente Getúlio Vargas pelos inestimáveis serviços prestados ao País e, particularmente, a nossa terra.
Daí por que julgo justas e merecidas as palavras que V. Ex.ª está dizendo, pelas quais, repito, o falecido em
meu nome particular e em nome do povo do Espírito Santo, especialmente dos trabalhadores do Espírito
Santo, que são gratos a todos benefícios recebidos pelas mãos de Getúlio Vargas.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço as palavras do representante do Estado do Espírito Santo,
Senador Carlos Lindenberg, meu velho e querido amigo que fala em seu nome pessoal, mas deve estar em
sua companhia um mundo de capixabas, porque o nobre Senador Carlos Lindenberg fala em seu nome e
em nome dos trabalhadores da sua terra, daqueles que fazem a grandeza do glorioso Estado do Espírito
Santo.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª de concede a honra de um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª me concede a honra de um aparte?
à memória do ex-Presidente Getúlio Vargas. Fora de dúvida ele tem um lugar a parte na História do Brasil,
não apenas como chefe civil de uma Revolução, que abriu clareiras novas às reformas das antiquadas
estruturas políticas e administrativas do País, mas, também, como um homem que, à frente do Governo,
soube auscultar e sentir as reivindicações legítimas do povo brasileiro e, de modo particular, faça-se justiça,
dos trabalhadores. Ele bem compreendeu que o problema social estava a exigir soluções sociais e o que
realizou, no campo da Previdência, já basta para assinalar o seu Governo. Não há dúvida, todos sabemos,
de que não são os homens que fazem a História. É a História que descreve os homens, e estes se revelam
quando sabem, com sensibilidade especial, compreender os instantes para as decisões oportunas. Getúlio
Vargas teve erros, e o maior deles foi – ressalte-se – o apego demasiado ao cargo, o que é um verdadeiro
corrosivo da autoridade de quantos desejam perpetuar-se no poder. A sucessão dos homens à frente da
administração não serve apenas para marcar o espírito da Democracia, mas, também, para garantir o
melhor julgamento dos homens que governam. Manda a justiça que se reconheça que Getúlio Vargas, com
a sua política de Previdência Social, com a instalação – que foi uma conquista da Revolução de 30 – do
voto secreto, abriu novas clareiras e contribuiu para a paz social em nosso País. Eu me congratulo com V.
Ex.ª pela manifestação que está fazendo. Associo-me a estas homenagens, porque reconheço que Getúlio
Vargas, segundo as suas próprias palavras, “saiu da vida para entrar na História.”
O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer nobre Senador, mas peço só um instante. Quero antes
agradecer a intervenção do ilustre representante da Bahia, o meu prezado amigo Senador Heitor Dias. As
suas palavras de apoio, de aplausos à nossa modesta oração comemorativa do desaparecimento de
Getúlio Vargas, exaltando a sua figura vem acentuar cada vez mais, no espírito do povo brasileiro, que o
Parlamento de nosso País, continuara a cultuar a memória daquele preclaro brasileiro.
Com prazer, Senador Eurico Rezende, concedo agora o aparte a V. Ex.ª.
O SR. EURICO REZENDE: – Nobre Sr. Senador Ruy Carneiro, o nosso eminente colega Osires
Teixeira já expressou o pensamento e a solidariedade da ARENA, através do seu aparte adequadamente
posto. Não é fácil para um antigo inquilino da sigla udenista participar do elogio ao grande vulto
desaparecido porque, naquela época, formou-se a polêmica e estávamos em margens opostas; mas
escolho, para focalizar na vida, no destino e na obra do festejado estadista uma faceta a caracterizar o
seu patriotismo e sobretudo a sua vigilância, o seu empenho, a sua pertinácia em favor do equilíbrio
social brasileiro: Getúlio Vargas, sensível às observações da Sociologia Política, através dos
Interventores, criou o Partido Social Democrático, destinado a abrigar o então conservadorismo bra -
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sileiro e, por influência direta dele, criou o Partido Trabalhista Brasileiro, obviamente com a vocação para
recrutar os trabalhadores que, num País subdesenvolvido em desenvolvimento, compõem uma coletividade
inquieta. Criando o Partido Social Democrático, ele implantou, em termos políticos no País, um instrumento
de equilíbrio, Criando o PTB, evitou que a massa trabalhista apelasse, e por certo apelaria, para o ingresso
no Socialismo ou no Comunismo. Usou, então, do seu prestígio junto aos seus correligionários, para criar
um grande partido, caracterizado pelo bom senso, pela contenção emocional, prestigiando o grande
empresariado brasileiro. E criou um partido de massa, um partido populista para que se completasse esse
equilíbrio, realizando com isso maior segurança social, um clima que propiciou a ele e a governos futuros,
com exceção da maldição proscrita em 1964, condições de grandes reformas neste País, através de uma
base política e parlamentar favorável ao desenvolvimento da obra administrativa dele, Presidente Getúlio
Vargas, e daqueles que o sucederam. Com essas observações, deposito também sobre a memória do
grande Estadista, tragicamente desaparecido, o gesto espiritual da minha homenagem.
O SR. RUY CARNEIRO: – Sou muito sensível a este aparte do nobre Senador Eurico Rezende. S.
Ex.ª, com a inteligência privilegiada que Deus lhe deu, com o seu equilíbrio, tendo sido adversário do
grande Presidente Getúlio Vargas, pois pertenceu aos quadros da extinta UDN, interpretou bem, ao meu
ver, com todo acerto, o pensamento do Estadista desaparecido, ao organizar os partidos políticos – o
Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro –, e as razões por que o fez.
Agradecido, nobre Senador Eurico Rezende, pela honra do seu aparte e pela solidariedade a este
nosso pronunciamento.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Ouço, com satisfação, o aparte de V. Ex.ª.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Antes de V. Ex.ª concluir a homenagem que está prestando à memória
do ex-Presidente Getúlio Vargas, desejo inserir, em seu pronunciamento, uma palavra de solidariedade e de
respeito à iniciativa de V. Ex.ª. Ingressei na vida pública na campanha de redemocratização de nosso País,
inicialmente participando da política universitária; e, logo depois, pleiteamos os votos do eleitorado
catarinense para ocupar uma cadeira na Assembléia Estadual Constituinte, instalada em 1947. Iniciei,
portanto, quando o eminente Presidente Getúlio Vargas deixava o seu primeiro e longo período
presidencial, iniciado na crista do movimento revolucionário de 1930, consolidado nas eleições indiretas da
Assembléia Constituinte de 1934 e prolongado no período do chamado Estado Novo. Não fui, portanto, viva
testemunha desse seu primeiro e longo período de governo. Mais tarde, singular coincidência levou-me à
chefia do Gabinete do nosso eminente colega Senador João Cleofas durante o segundo governo de Getúlio
Vargas. E, naquele período, tive até ocasiões honrosíssimas para mim de substituir o Ministro de Estado
nos despachos semanais com o Presidente Getúlio Vargas. Recolhi, então, a mais viva, a mais forte
impressão da personalidade, da retidão e da firmeza daquele eminente homem público que V. Ex.ª
homenageia neste instante. E fiz essa constatação do modo mais insuspeito possível, pois que os
acontecimentos de 1930 levaram o grupo a que sempre pertenci na política catarinense a fazer uma longa e
difícil oposição ao Governo de S. Ex.ª – oposição que terminou quando os brasileiros, em 1950, levaram
Getúlio Vargas, pela segunda vez, ao Palácio do Catete. E, em Santa Catarina, a Oposição sagrava
Governador o Sr. Irineu Bornhausen. Esse insuspeito testemunho quero dar no momento em que V. Ex.ª
pronuncia uma oração de tão altos e justos objetivos. A aplicação, a dedicação e a extraordinária visão dos
problemas brasileiros, marcaram a atuação do Presidente Getúlio Vargas na Presidência da República. Ele
não era apenas um mestre na atividade política; era um extraordinário conhecedor dos homens. Basta que
se atente para os diversos ministérios que compôs; a felicidade com que ia recrutar o homem certo
para o lugar certo. Lembro-me que seus despachos nos documentos que chegavam à Presidência da
República e deviam ir ao Ministério cujo Gabinete eu chefiava, ou aqueles outros, despachos apostos nas
exposições de motivos de Ministro de Estado a que eu servia, foram lições de espírito público, de atenção,
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de capacidade, de trabalho e, acima de tudo, de amor ao Brasil. Por isso a distância que separa os meus e
a mim, de 1930 a 1950, da política de Getúlio Vargas, dá-me autoridade para dizer o quanto aprendi a
admirá-lo nos anos em que servi ao seu exemplar governo na chefia do Gabinete do Ministro João Cleofas.
Essa a palavra que desejava dizer no momento em que V. Ex.ª reverencia a memória do grande brasileiro.
O SR. RUY CARNEIRO: – Senador Antônio Carlos, Vice-Presidente da nossa Casa e representante
do glorioso Estado de Santa Catarina, o que está no seu valioso depoimento não é surpresa para mim, um
devoto de Getúlio Vargas, um homem que seguiu toda a sua existência, desde que entrei na vida pública na
Revolução de 30 até que ele morreu; e continuei a pregar com devotamente e lealdade as suas virtudes, a
exaltar o que, na realidade, ele foi.
O testemunho de V. Ex.ª ratifica o conceito que tenho do eminente representante de Santa Catarina,
quando, tendo S. Ex.ª e sua família feito oposição ao Presidente, hoje, com a respeitabilidade que lhe
caracteriza, pronuncia as palavras que acabamos de ouvir e que o povo brasileiro tomará conhecimento
através da “Voz do Brasil”, ao divulgar os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Senador Antônio Carlos, e minhas homenagens por ter ratificado, no meu espírito, o
homem que o julgo ser.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como disse de início, desejava fazer apenas um ligeiro registro,
porque o meu Partido teria que pronunciar-se, como sempre o fez, no dia 24 de agosto, sobre a figura
excepcional de Getúlio Vargas. Sempre falei sobre o grande Estadista no dia 19 de abril, o dia do seu
nascimento. Nunca nesta data. Os Anais do Senado estão aí pontilhados de modestos pronunciamentos
meus, sempre no dia 19 de abril. Hoje o faço, mas, com profunda amargura, profunda tristeza. Mas Sr.
Presidente, por motivos que não me cumpre analisar, me tocou a tarefa e aqui estou a desempenhá-la, uma
vez que se constitui uma felicidade para mim, exaltar a figura e a obra do grande Getúlio Vargas, como no
ano passado o fez o eminente Senador representante do Acre, e que no momento preside nossos
trabalhos, como Vice-Presidente da Casa, o Senador Adalberto Sena.
Nesta Casa, em outras oportunidades, já se ouviram palavras de oradores formidáveis de nossa
antiga agremiação o Partido Social Democrático, do Partido Trabalhista Brasileiro, como Nogueira da Gama,
como essa grande figura paraibana que é o ex-Senador Argemiro de Figueiredo e outros oradores que aqui
pontificaram, falaram e exaltaram a memória de Getúlio Vargas.
Hoje, coube a mim esta missão.
Falarei menos em homenagem à memória de Getúlio Vargas do que em homenagem ao trabalhador
brasileiro, ao homem humilde que, por todos os recantos do Brasil, no dia de hoje, reza por Getúlio Vargas,
porque nós sabemos que ele lá do céu, onde está ao lado de Deus todo poderoso, olha para o Brasil, olha
por todos nós.
Sr. Presidente, muito poderia falar sobre a obra grandiosa de Getúlio Vargas, sobre Volta Redonda,
sobre a Legislação Social, a mais adiantada do mundo. No entanto, não quero, Sr. Presidente, alongar-me
mais, porque há, ainda, vários oradores inscritos, como o nobre Senador Fausto Castelo-Branco, brilhante
representante do Piauí e o nosso 1º-Vice-Presidente, o nobre Senador Antônio Carlos.
Por isso, Sr. Presidente, concluo nossa homenagem, dizendo que Getúlio Vargas, aquele que
desapareceu no dia 24 de agosto de 1954, foi o maior de todos os governos, no meu conceito, no meu
modo de ver, para o povo e para a família modesta e humilde deste País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Fausto CasteloBranco.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, determina o art. 9º do Decreto nº
54.188, de 24 de agosto de 1964, que se comemore, anualmente, de 21 a 28 de agosto, em todo o País, a
“Semana Nacional da Criança”, com o objetivo de se dar o maior relevo possível a esse magno problema
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nacional e de se conscientizar a população para o dever de se lhe dar a conveniente solução.
Ao associarmos, mais uma vez, a essas justas e oportunas comemorações, é nosso desejo prestar
um tributo de reconhecimento e apreço a todos quantos, nos órgãos governamentais, nas instituições
vinculadas através de iniciativas privadas, e nas APAEs de todo o Brasil, integram a benemérita cruzada de
assistência ao excepcional.
Com justificado regozijo registramos o decidido apoio que o problema vem recebendo de nossas
autoridades governamentais, com a criação de Centros de Educação destinados às crianças portadoras de
deficiências físicas ou mentais ou que se encontrem em atraso acentuado quanto à idade regular de
matrícula, e, que, na forma do art. 9º da Lei nº 5.692, devem receber tratamento especial.
Registramos, também, com justa alegria e enaltecedoramente, o recente Decreto nº 72.425, de 20 de
junho do corrente ano, do Senhor Presidente da República, criando o Centro Nacional de Educação
Especial (CENESP), com a nobre finalidade de promover em todo o Território Nacional a expansão e
melhoria do atendimento aos excepcionais, compreendidos como tais os deficientes da visão, audição,
mentais, físicos e educandos com problemas de conduta para os que possuem deficiências múltiplas e os
superdotados, visando à sua participação progressiva na comunidade.
Como órgão-padrão de ação política, normativo e disciplinador das atividades nos Estados e
Municípios, não se propõe a substituir as diversas entidades comunitárias, que são, por sua natureza,
insubstituíveis, mas, antes, espera contar com a colaboração de todas elas, para aumentar, dinamizar e
solidificar as iniciativas pedagógicas e assistenciais em prol do excepcional.
Esperamos que com a esclarecida supervisão do CENESP, possamos ver, em breve, cumpridos, em
todo o Brasil, os planos de implantação e os projetos especiais de atendimento aos infradotados; confiamos
no atendimento adequado às clientelas de todas as Unidades brasileiras, através de centros destinados à
proporcionar meios de reabilitação mais apropriados para que o excepcional alcance, dentro do possível,
uma forma de vida digna e semelhante à dos demais indivíduos.
Temos, hoje, fundados motivos para acreditar na instalação, em número cada vez maior, de Escolas
de Ensino Especial, além dos Centros de Educação de Deficientes Auditivos, de Deficientes Mentais,
Visuais e de crianças com dificuldades de aprendizagem, com o objetivo de ajudá-las a tornar realidade os
direitos que possuem; dando-lhes um tratamento adequado; ministrando-lhe educação e treinamento
vocacional que lhes permitam desenvolver o potencial de suas capacidades e habilidades, qualquer que
seja o grau de sua deficiência.
A tarefa é, porém, ingente e exige sacrifícios de toda ordem.
De fato, para que se possa desenvolver o potencial do excepcional e aplicar-lhe técnicas específicas
à sua reeducação, faz-se mister a criação de equipes multidisciplinares e de instituições “sui generis”,
adequadas funcionalmente às anormalidades bio-psíquicas do excepcional. Só assim os reeducadores
terão condições reais de trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Para que se possa educar integralmente o deficiente mental, é,
imprescindível uma equipe multidisciplinar especializada, composta por médicos e professores treinados
nas diversas áreas da reabilitação.
A esta equipe está confiada uma missão das mais nobilitantes na ajuda do excepcional, a fim de que
ele, dentro de suas possibilidades físicas e mentais, consiga socializar-se, tendo sua vida valorizada e
integrada na sociedade como elemento útil.
Já aos Centros de Coordenação Técnica, não menos é a tarefa que lhes cabe, no planejamento,
orientação, supervisionamento e utilização de recursos, em suma, um atendimento integral da criança,
tendente a promover e desenvolver seu ajustamento social, tornando-a, enfim, bem aceita pela família e
pela comunidade.
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Dentro de cada área da subnormalidade (deficiência mental, motora, sensorial, distúrbios na
aprendizagem), as instituições devem ser classificadas em função dos diferentes níveis com os quadros
clínicos que possam conduzir a um tipo especial de reabilitação, tendo em vista, também, as características
da fase de vida em que se encontra o deficiente.
É grande o número de crianças que necessita de tratamento especial em todo o mundo. Pesquisas
feitas em diversos países demonstram que 5% da população escolar é de tal modo excepcional em uma ou
mais áreas, que carece de um ou mais serviços especiais de educação. Para que o trabalho de reeducação
destas crianças seja proveitoso, requer-se toda uma gama de refinados procedimentos cuja metodologia e
técnicas devem estar a cargo dos principais especialistas de uma equipe multidisciplinar: o psiquiatra, o
neurologista, a enfermeira, o dentista, o laboratorista, o otorrinolaringologista, o oftalmologista, o foniatra, o
psicólogo, o pedagogo, o fisioterapeuta, o professor de educação física, o professor de música, o professor
de artes, o professor de psicomotricidade, o fonoaudiólogo e outros mais, afins às ciências pedagógicas,
que contribuem na tarefa de reeducação. Para desenvolver suas funções e aplicar técnicas específicas, a
equipe multidisciplinar está a exigir toda uma série de instituições isoladas “sul generis”, que devem ajustarse a determinadas condições arquitetônicas e serem por sua vez funcionalmente adequadas às condições
bio-psicossociais da criança.
Analisando as diversas características da educação de que precisa o excepcional, o ilustre educador
patrício afirma que ela é: 1º) desenvolvimentista, isto é, deve interessar-se em experiências
multissensoriais; 2º) é progressiva, visando a facilitar um aprendizado gradual; 3º) é diagnóstica, ou
descritiva dos elementos que impedem ou bloqueiam a aprendizagem; 4º) é preventiva devendo o professor
estar sempre alerta para evitar frustrações e fracassos ao longo do ensino; 5º) é experimental, oferecendo
oportunidade para a aplicação da pesquisa e investigação que provém de diferentes disciplinas científicas;
6º) é dinâmica, facilitando, continuando os conhecimentos em forma permanente ou temporária; 7º) é
individualizada, tomando como ponto de partida o diagnóstico e o nível de funcionamento do excepcional.
Esta, Sr. Presidente, a educação especial, complexa, diversificada e eminentemente técnica.
Ao lado do atendimento dessas características, urge que ela seja ministrada em local apropriado,
como fator de vital importância, a exemplo do que já vem sendo feito inclusive em alguns países da América
Latina.
O Brasil tem imperiosa necessidade de instalar em número crescente, Centros de Educação de
crianças com dificuldades de aprendizagem e deficientes visuais (cegos e amblíopes); de centros de
educação do excepcional, isto é, daquelas crianças cujos padrões e necessidades educacionais sejam
diferentes da maioria das crianças, com o objetivo de dar-lhe um aprendizado capaz de sanar as
dificuldades de comportamento, suas dislexias, desferias e disritmias, que, de tão graves, não lhes
permitem freqüentar uma classe regular. A esses Centros cabe promover a integração global do deficiente
global, do deficiente visual na sociedade através de atendimento educacional especializado, visando ao seu
ajustamento nos planos físico, intelectual, emocional, social e econômico.
Para que se possa educar integralmente esses deficientes com dificuldades de aprendizagem, há que
se criar equipe multiprofissional formada de pessoal médico, paramédico e professores especializados.
Mas, torna-se imperiosa, também, a criação de Centros de Educação de Deficientes Mentais, isto é,
daqueles cujo funcionamento intelectual se apresenta abaixo da média; dos portadores de deficiência
originada durante o período de desenvolvimento e que está associada a um distúrbio no comportamento de
adaptação.
Terá esse Centro a finalidade de proporcionar a cada deficiente mental meios de desenvolver suas
potencialidades, segundo seu ritmo de aprendizagem.
A grande meta da Educação do deficiente mental treinável é fazer que ele
consiga cuidar de si mesmo; que consiga comunicar-se oralmente e socializar-se,
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dentro de um ambiente em que se sinta protegido. Já o grande objetivo do deficiente mental educável é
conseguir seu ajustamento social e a independência econômica em ocupações úteis que necessitem de
pouca habilitação.
A probalidade de sucesso desses deficientes aumenta quando a eles é administrado um programa de
educação especial de acordo com suas habilidades, o que contribui, também, para torná-los membros
adultos independentes na sociedade. Destarte, além de motivos humanitários, é um bom investimento
econômico organizar-se serviços próprios para crianças excepcionais.
Finalmente, um completo serviço de assistência ao excepcional requer a criação de Centros de
Educação de Deficientes Auditivos e portadores de problemas de fala. A criança surda, que geralmente
chega à escola sem vocabulário, tem necessidade de diagnóstico e de educação precoces. Ela é uma
realidade concreta, devendo crescer em todos os aspectos de acordo com leis evolutivas próprias. É ela
capaz de adaptar-se à técnica e atitudes que favorecem seu crescimento, se atendidas suas possibilidades
afetivas, sensoriais e intelectuais. A educação que se deve ministrar às crianças surdas e hipoacústicas
deve ser também especial, levando-se em conta que sua evolução afetiva condiciona a sua evolução
intelectuaI, a sua capacidade de recepção, a sua memorização, a sua integração e poder de expressão.
Aos Centros de Educação de Deficientes Auditivos compete dar-lhes treinamento adequado e proporcionarlhes uma evolução apropriada para que, mais tarde, se possa completar suas possibilidades de
aprendizagem, junto com os que escutam, em escolas comuns.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As dificuldades e incompreensões relativas à educação especial e à reabilitação dos excepcionais
decorrem, em larga margem, como bem notou o Dr. Justino Alves Pereira, Presidente da Federação
Nacional das APAEs, do conceito inadequado de capacidade e sanidade física orgânica e mental e,
conseqüentemente, de idéias não devidamente atualizadas sobre o que se deva entender por incapacidade
e invalidez.
O problema dos excepcionais, notadamente dos que se encontram classificados abaixo dos padrões
normais, conhecidos como minorados, incapacitados, excepcionais negativos ou pessoas de capacidade
reduzida, diminuída ou limitada, não pode ser adequadamente resolvido se não se atentar para a
necessidade de se ministrar, como vimos, uma apropriada educação especial, modernamente estruturada
em bases científicas e técnicas, e se não for efetivada a conveniente reabilitação, em seus múltiplos
aspectos. Este o objetivo único e amplo.
A educação especial, ressaltamos acima, destina-se aos portadores de deficiência (infradotados) ou
aos que se afastam dos considerados normais, por excesso (superdotados). Os excepcionais apresentam
deficiências sensoriais, orgânicas, distúrbios emocionais ou desvios de conduta que necessitam ser
convenientemente tratados, concomitantemente com o desenvolvimento das atividades escolares. O que se
realiza na educação especial pode, também, ser entendido como reabilitação, vez que esta significa,
hodiernamente, um processo com a finalidade de desenvolver, no excepcional, as suas potencialidades
físicas, psicológicas, sociais e profissionais, a fim de prepará-lo para a prática dos atos da vida diária, para
sua integração ou reintegração na sociedade.
A educação especial não é trabalho exclusiva do professor; é tarefa de uma equipe de que participam
mestres especializados, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, orientadores
vocacionais e outros técnicos, conforme as necessidades do excepcional, em cada caso singular, dela
participando ainda o professor não especializado, quando se atinge o ideal da realização da educação
especial nas classes comuns ou regulares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os cinco milhões de excepcionais de nossa Pátria, em sua semana, conclamam
todos os brasileiros por uma maior conscientização de suas obrigações morais em
favor de sua educação e reabilitação. Em sua semana, estão a nos dizer que
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são pessoas que não têm culpa de se haverem desviado para cima ou para baixo da norma de seu grupo
em relação a uma ou várias características mentais, físicas ou sociais, ou qualquer combinação destas, de
forma a criarem um problema especial com referência à sua educação, desenvolvimento e ajustamento ao
meio social. Estão eles a nos dizer que não passam de indivíduos provisoriamente incapacitados, cuja
inteligência, mesmo diminuída, não lhes retira a capacidade de um dia recuperar-se e integrar-se na
comunidade, se com eles forem empregados métodos especiais de educação e de reabilitação.
É necessário que tenhamos a exata consciência do quanto é importante a adaptação de um
excepcional. Conduzi-lo, de sua primeira infância à idade adulta, exige a participação de um elevado
número de especialistas, cônscios de que, como dizia Heuyer, “onde existe psiquismo, existe possibilidade
de educação”.
Importa atentar para a gravidade do fato de que de 100 recém-nascidos, em 3, no mínimo, o
desenvolvimento intelectual não se processa normalmente por um motivo qualquer, freqüentemente
desconhecido.
Importa voltar-se toda a atenção para a necessidade da difusão de um ensino sistemático e científico,
a fim de que, por meio dele, de uma maior compreensão e simpatia humanas, de uma ajuda efetiva e da
alavanca prodigiosa do amor cristão, se possa entregar ao nosso convívio, melhorados ou curados, aqueles
que, sem uma existência adequada, estão condenados a andar perdidos na “sombra do psiquismo confuso
e desnorteante” ou desajustados na vida em coletividade.
Importa fazer a mobilização geral de todos os recursos necessários, para que, em vez de serem
atendidos em belíssimas e modelares instituições algumas poucas centenas de privilegiados, sejam
atendidos todos os cinco milhões oe excepcionais brasileiros sem exceção, mesmo que o sejam em
estabelecimentos menos suntuosos.
Importa que sejam criadas mais APAEs, mais escolas especializadas, para possibilitarem ao
excepcional uma orientação segura e sua reintegração na sociedade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dizíamos nós, há exatamente um ano atrás, desta mesma tribuna, que: “É um dever sublime do
Estado voltar-se para o magno problema (da criança excepcional) e dedicar recursos para a sua solução”.
Se voltamos a enfocar o assunto, neste ano, na mesma data em que comemoramos a semana do
excepcional, é porque receamos que o seu problema se agrave e chegue a tomar proporções trágicas,
como costuma ocorrer todas as vezes que se relega a segundo plano o prosseguimento das grandes
iniciativas.
Sabemos que, se os compromissos fundamentais da obra educacional não são levados devidamente
a sério no tocante à educação comum que costuma realizar-se sem maiores entraves, esta obra periclita e
pode sossobrar, com maioria de razão é de se temer que tal ocorra no respeitante ao ensino especial.
As instituições humanas pertencem, ante a livre e, por vezes, desenfreada competição das
capacidades, àqueles que não estão tolhidos nos seus movimentos. A competição é, hoje, verdadeira luta,
na qual serão inexoravelmente vencidos aqueles que se encontram detidos, por se acharem afetados na
livre movimentação que esta luta exige, se não lhes for dada uma assistência específica e eficaz.
Para toda a infância que, na entrada para o preparo educacional, não tiver à sua disposição o uso
das faculdades que os homens normalmente possuem, deveria haver, e a Carga Magna da Criança assim o
exige, uma pronta assistência, um preparo indispensável, uma ação educativa eficaz, capazes de suprir as
deficiências que marcam um indivíduo com as tristes características da excepcionalidade.
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Por sua subdotação mental, por sua lesão psíquica, física ou orgânica, por suas deficiências
sensoriais ou lesões íntimas criadas no meio familiar ou social, precisa o excepcional de auxílio, em tempo
útil, das classes especiais, das escolas auxiliares e especializadas, dos socorros da ortopedagogia, da
ortopedia, da foniatria, da psicoterapia, da pediatria; necessita igualmente do socorro social e, muitas vezes,
de um socorro polivalente, médico-social, ou médico-pedapógico.
Ora, na prática, somente de uns poucos anos para cá é que se vem dando maior significação, entre
nós, às primeiras manifestações da excepcionalidade que, despistadas e tratadas a tempo, permitem repor
nos trilhos da normalidade escolar e ducacional a muitos casos, os quais, quando abandonados ou
descurados, é que se agravam e, então, de uma situação que seria apenas transitória, chegam quase a
outra mais grave e, muitas vezes, sem solução.
Gostariamos que se dispensasse ao excepcional os mesmos cuidados e atenções que são dados,
por exemplo, nas “Hilfsschulen” da Alemanha.
Acresce que, no Brasil, os dados são imprecisos no tocante a uma realidade, que, infelizmente acusa
um recuo em relação, pelo menos, aos países da Europa; é que há deficiências que se manifestam
tardiamente, possíveis ainda de tratamento ortopedagógico, além do plano de escola primária e já no plano
do ensino de 2º Grau ou profissionalizante ou na aprendizagem fora das escolas profissionais, sem contar
os desajustes sociais que acompanham a maturidade e que são levados em devida conta, no plano da
educação auxiliar da Alemanha, sob a denominação de “lesados sociais” e, na França, sob o nome de
“carateriais”.
Trata-se de uma excepcionalidade que se manifesta tardiamente, e que incide repentinamente,
perturbando a marcha até então aparentemente normal da escolarização, mas que, justamente por isso,
merece a atenção de uma assistência pedagógica auxiliar, em escolas ou classes especiais.
Este fenômeno, como noticia o Professor Tiago Wurth, foi constatado por um educador de Porto
Alegre que, há poucos anos, anunciou a criação de uma escola ou curso para excepcionais escolares no
nível ginasial.
Aqui, como nota o mesmo referido Professor Tiago Wurth, da mesma maneira que no plano primário
da escola auxiliar, trata-se, não de recolher inadaptáveis ou subdotados em grau de irrecuperabilidade, e
sim de mobilizar as capacidades perturbadas mas existentes até então, para, por meio de tratamento
individualizado, levar esses pacientes atingidos temporariamente ou repentinamente, a alcançarem, ainda,
um plano onde possam integrar-se na vida profissional.
Conforta-nos, saber porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a despeito do muito que ainda se
precisa fazer, que o Governo tem procurado dispensar ao problema do excepcional a conveniente atenção,
através da destinação substancial de recursos, da ordem de Cr$ 6.805.000,00, para o presente exercício
financeiro, como, através da recente criação do CENESP, que, como vimos, está fadado a desempenhar
papel da maior importância no combate ao problema do excepcional brasileiro.
Sentimo-nos confortados em saber que, na Semana do Excepcional, não vemos apenas o
cumprimento de programas de festejos mais ou menos solenes, mas constatamos uma convergência de
esforços e a manifestação de uma firme fé no poder da educação como processo de recuperação segura e
de formação da personalidade dos que foram atingidos por deficiências ou distúrbios físicos ou psíquicos.
Se “nem todos os caminhos são para todos os caminhantes”, somos dos que acreditam na existência
de “caminhos diversos para caminhantes diferentes”.
Estamos convencidos da eficácia da integração de cada pessoa no seu meio, na medida de suas
possibilidades, como estamos convencidos da auto-realização de cada um, na sua própria escala e na
grandeza pessoal de cada um, independentemente de quaisquer aspectos puramente acidentais que
apresentem.
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Por que cremos na nobreza da vocação de cada ser humano, é que, hoje, mais uma vez, desta
tribuna, desejamos tributar nossa comovida homenagem a todos quantos, de qualquer modo estão
colaborando para que sejam dadas condições de desenvolvimento físico, intelectual, social, moral e
espiritual aos que dele carecem.
Cremos que o excepcional deve ter, como todos os seres humanos, direito de aproveitar dos bens da
civilização. Isto, porém, só será possível quando ele for plenamente aceito como os demais seres humanos,
malgrado suas peculiaridades e as limitações de suas possibilidades.
Para ele, precisamos ser, sem exceção, um guia, um companheiro, um amigo, garantindo-lhes os
direitos no lar, na escola, na comunidade, incentivando-lhe a iniciativa, as atividades criadoras, o direito que
têm ao livre exercício das legítimas atividades do homem, para que possa ser feliz, como felizes devem ser
todos os homens. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Tem a palavra o nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias, no Pará, depositário de
tradições culturais e de belezas imortalizadas num poema de Manoel Bandeira sobre Belém a “nortista
gostosa”, houve, num clima de entusiasmo, festividades do sesquicentenário da sua adesão à
Independência do Brasil. O Governador paraense, Sr. Fernando Guilhon, promoveu essas solenidades
assinaladoras daquele evento histórico, tendo ali pronunciado notável conferência o historiador brasileiro
Arthur Cézar Ferreira Reis.
No Amazonas, estamos, também, preparando-nos para as festividades do próximo dia 9 de
novembro, quando se comemora o sesquicentenário da sua adesão à Independência do Brasil.
Em 1923, ao ensejo das festas centenárias, o 9 de novembro, no meu Estado, se revestiu de
significação política extraordinária.
A mocidade cabocla comemorou a data, emprestando-lhe o colorido intenso de amor à terra; de
valorização de sua gente e de um propósito límpido de rasgar, dentro do princípio da autonomia, os
caminhos da integração ao Brasil.
Foi nessa ocasião, no Teatro Amazonas, que Álvaro Maia, no vigor de sua mocidade, no brilho de seu
talento, virtudes prenunciadoras da sua destinação política de Líder de sua terra e de intérprete do seu
povo, pronunciou a sua histórica e famosa “Canção de Fé e Esperança”.
Inspirado nessa “Canção de Fé e Esperança”, irradiou-se o glebarismo, que se traduz no amor ao
Amazonas, como pedaço da querida Pátria brasileira e na valorização de sua gente, de sua potencialidade
histórica, dos seus sentimentos maiores de defesa de seu território e que se sublima pelo milagre da
unidade pátria, num amor mais fascinante, num ardor mais intenso, que é o amor pelo Brasil, que é o ardor
nas lutas em prol dos seus destinos luminosos; lutas, hoje, que se travam nas arrancadas
desenvolvimentistas, como ontem, nos albores da nacionalidade, se travaram, com o sangue dos heróis nas
memoráveis batalhas contra os invasores.
Agora, os amazonenses estão sendo convocados pelas entidades que congregam empresários,
trabalhadores, intelectuais e estudantes e, dentre eles, destacamos a centenária Associação Comercial do
Amazonas, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a Federação do Comércio, a Federação
da Agricultura, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado, o Instituto Geográfico e Histórico
do Amazonas, a Academia Amazonense de Letras, o Conselho de Cultura do Estado, a Universidade do
Amazonas, os Diretórios Acadêmicos, as autoridades públicas, civis e militares, todos, enfim, os que vivem
e vibram pelo Amazonas, para comemorar o sesquicentenário da sua adesão à Independência do Brasil, o
que irá ocorrer, como dissemos, a 9 de novembro próximo.
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Fiz divulgar, em julho último, uma mensagem aos meus conterrâneos sobre o 9 de novembro e que
faço integrar nesta alocução.
Quero, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comunicar que dentre as comemorações que se
vão realizar no dia 9 de novembro, se inscreve o Seminário de Avaliação da Operação Amazônia, sob o
patrocínio da classe empresarial amazonense.
No dia 17 do corrente, foi instalada a Secretaria Executiva do Seminário, sob a Coordenação Geral do
eminente Professor Arthur Reis, que por singular e feliz coincidência, mercê de Deus, é um dos
sobreviventes das comemorações centenárias há pouco referidas.
A iniciativa me parece das mais felizes e lúcidas, a merecer os maiores louvores. O empresariado, os
técnicos, as autoridades, os políticos, de toda a área, vão fazer o levantamento do que a Revolução de
Março de 1964 fez pela Amazônia, proclamar os méritos, oferecer sugestões, colaborar, enfim, na obra de
sua ocupação, que é, como diz o ínclito Presidente Médici, “tarefa de todos nós”.
Ontem, recebi do eminente brasileiro o telex do seguinte teor:
17-8-73 – HONRAMO-NOS COMUNICAR VOSSA EXCELÊNCIA INSTALAÇÃO VG NESTA DATA
VG SECRETARIA EXECUTIVA SEMINÁRIO AVALIAÇÃO OPERAÇÃO AMAZÔNIA VG INICIATIVA
CLASSES EMPRESARIAIS AMAZONENSES VG PELOS SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS
REPRESENTAÇÃO ET A REALIZAR-SE MANAUS VG PERÍODO 05 A 09 NOVEMBRO CORRENTE ANO
PT SEMINÁRIO VG QUE SE PROPÕE PROMOVER LEVANTAMENTO PROVIDÊNCIAS DECORRENTES
CHAMADA OPERAÇÃO AMAZÔNIA VG EM TERMOS DESENVOLVIMENTO REGIONAL VG PRETENDE
VG COM ISSO ET COMO RESULTADO FINAL VG PROPORCIONAR GOVERNO FEDERAL BALANÇO
TAL POLÍTICA ET OFERECER CORPO SUGESTÕES TENDENTES APRIMORAMENTO AQUELE
PATRIÓTICO ET GRANDIOSO PROGRAMA VG QUE SEMPRE SE CONSTITUIU ASPIRAÇÃO COMUM
TODOS BRASILEIROS PT CONTAMOS VG DESDE JÁ COM AUTORIZADO APOIO ET PARTICIPAÇAO
VOSSA EXCELÊNCIA CITADO SEMINÁRIO VG CUJO TEMÁRIO LHE SERÁ OPORTUNAMENTE
ENVIADO PT RESPEITOSAS SAUDAÇÕES ARTHUR CEZAR FERREIRA REIS COORDENADORGERAL.
Ninguém com mais autoridade do que o Prof. Arthur Cézar Ferreira Reis para executar esse trabalho
de coordenação. Governador do Estado do Amazonas, na hora dolorosa que reclamava a cirurgia enérgica
da Revolução, o Presidente Castello Branco foi buscá-lo no silêncio de sua Biblioteca, para chefiar o
Estado, onde marcou, com sua personalidade polêmica, o sinete da obra revolucionária.
Já em décadas passadas, quando se organizou a SPEVEA, Getúlio Vargas o convocou para ser o
seu primeiro Superintendente, ex-Presidente do Conselho Federal de Cultura, publicista de projeção
internacional, autor da “História do Amazonas”; defensor nos planos da inteligência e do civismo da
Amazônia, como patrimônio do Brasil contra a “Cobiça Internacional”, dele se pode divergir, reclamar do
método de trabalho, porém, jamais se poderá negar a força do seu patriotismo e da sua devoção ao Brasil e
à Amazônia.
A comunicação que faço ao Senado representa o eco da clarinada que nos chega do Amazonas
longínquo, vencendo a Planície, quebrando serras e montes e atingindo o Planalto, que é hoje, o coração
do País, representa o eco brotado da consciência vigilante, da comunidade amazonense. Revela-se, ainda,
como compromisso, que, a 9 de novembro, que teve, há 150 anos passados, como protagonista, o
legendário caboclo da borracha, no Rio Negro – Bonifácio João de Azevedo –, se repetirá, e em todos os
instantes, no tempo e no espaço, no sentido de que a Amazonas está de pé, integrado na arrancada
desenvolvimentista.
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E ainda, que todos contribuiremos, com o esforço dos músculos, com os recursos da inteligência para
que o Amazonas, dono de seus destinos, se mobilize na batalha, na peleja, nas lutas inarredáveis
desfraldadas pela Revolução para que o Brasil, na trajetória histórica, realize a sua missão de Justiça e de
Paz, como uma das nações lideres do mundo. (Muito bem!)
"Brasília, julho de 1973
CARTA-MENSAGEM:
Prezado Concidadão:
No próximo dia 9 de novembro do corrente ano, ou seja, daqui a pouco mais de 90 dias, o Amazonas
comemorará o sesquicentenário da sua adesão à independência do Brasil.
É uma data de grande significação e houve tempo que a comemorávamos nas escolas para que os
filhos dessa taba a tivessem viva na memória e na consciência.
O nosso povo vinha sendo impedido de integrar-se no movimento de emancipação porque a Junta
em Belém, além de deportar para o Rio Negro os paraenses suspeitos de partidários da independência,
cuidava em tomar sérias precauções a fim de evitar que o interior se deixasse contaminar das idéias
facciosas. A correspondência de José Bonifácio, destinada à Junta do Rio Negro, concitando o Amazonas a
mandar deputados à Assembléia Constituinte convocada para o Rio, foi, por tal razão toda apreendida em
Belém. Os agentes do Príncipe D. Pedro, mandados a fazer a propaganda da independência foram
impedidos de subir o Rio Negro" (pág. 147 da "História do Amazonas" – Prof. Arthur Cezar Ferreira Reis –
1931 – Manaus-Amazonas).
Só a 9 de novembro de 1823, "o povo e as forças armadas, reunidos na chamada Praça das
Trincheiras, segundo reza a tradição, deram sua adesão franca e entusiástica" e a um caboclo natural de
Barcelos, Bonifácio João de Azevedo, caberia à Presidência da Junta e se constituiria, na autoridade
representativa, nessas paragens, do Brasil independente.
Em 1923, no ciclo comemorativo do Centenário da Independência, o nosso Estado, embora castigado
pela crise da borracha, promoveu comemorações de sua adesão à Independência.
Foi, na oportunidade dessas solenidades, há 50 anos, portanto, no Teatro Amazonas, que Álvaro
Maia, em nome da Mocidade Amazonense, pronunciou a sua famosa "Canção de fé e esperança", que
tantas repercussões teve, como roteiro de idealismo, para o seu povo.
Estamos próximos dessa data e ainda, não conhecemos nenhuma iniciativa para as comemorações
do 9 de novembro, que é também por isso, o jubileu da nossa "Canção de fé e esperança", tão atual e
estuante na sua mensagem de caboclitude, como profética nos horizontes que rasga a favor da integração
da Amazônia do Brasil, à América e ao Mundo.
Penso que como amazonenses – e assim consideramos os que tiveram a fortuna de nascer nesta
terra e, quantos de outras paragens do Brasil e de outras Pátrias, para aqui vieram e se batizaram na
inclemência do sol do Equador, nas águas dos rios profundos com o sal do suor de seus rostos, nas muitas
lutas, pela família e pela comunidade, através dos anos de vicissitudes – devemos dar realce singular e
eloqüente a esse fato histórico, não só mobilizando a potencialidade do nosso civismo, mas, inspirando-nos
no exemplo luminoso que a Presidência da República deu à nação, a realizar, no ano passado, de modo
invulgar, as comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil.
Portador
de
um
mandato
popular
e
como
intérprete
majoritário
do
sentir
de nossa gente, desejo convocar as entidades representativas da sua cultura, de
suas
atividades
múltiplas,
para
reeditar
o
que
se
fez
em
1923,
constituindo
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uma Comissão Promotora para festejar, condignamente, o 9 de novembro, neste ano sesquicentenário.
Permito-me sugerir que essa Comissão Promotora forme um Conselho de Honra, integrado pelos
sobreviventes da Comissão de 1923 que são tanto quanto sei, o venerando Professor Agnello Bittencourt, o
eminente historiador Arthur Cezar Ferreira Reis e o nosso estimado Dr. Cássio Dantas.
Ao nosso Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas caberia, naturalmente, a iniciativa de
organizar a Comissão Promotora, integrada pelos representantes, dentre outras, das entidades como a
cinqüentenária Academia Amazonense de Letras, a centenária Associação Comercial do Amazonas, as
novas entidades empresariais e de trabalhadores, as entidades universitárias, o Conselho Estadual de
Cultura, a prestigiosa Associação Amazonense de Imprensa, para junto às Autoridades constituídas e às
Forças Armadas estabelecerem o programa cívico, dentro das dimensões e possibilidades acertadas em
comum.
Formulo, pois, através esta carta-circular o presente apelo, consciente de que devemos, como
caboclos e brasileiros, promover esse movimento, na nossa comunidade, buscando no passado
dignificante, as forças inspiradoras de grandeza do nosso Estado e de eternidade da nossa Pátria.
Fraternalmente.
Senador José Lindoso
Algumas idéias para serem discutidas sobre o sesquicentenário da adesão do Amazonas à
Independência.
I – Reunião dos Presidentes das entidades responsáveis, o mais breve possível.
II – Comunicação às autoridades.
III – Entendimento com o Governo do Amazonas para a reedição da:
a) "História do Amazonas", do historiador Arthur Cezar Ferreira Reis;
b) "História de Manaus", de Bertino de Miranda;
c) "Canção de Fé e Esperança", de Álvaro Maia.
IV – Conforme aquiescência preliminar do Governo, entendimentos com o Professor Arthur Reis
relativamente à reedição de sua História.
V – Concurso sobre o tema com participação de intelectuais e prêmios;
VI – Concurso entre Universitários com o patrocínio da Universidade;
VII – Participação Militar;
VIII – "Te Deum" ou Ato litúrgico ecumênico;
IX – No Senado, discurso alusivo ao evento, pelo Senador José Lindoso;
X – Articulação com as Prefeituras para sessões especiais a serem promovidas pelas Câmaras dos
Vereadores;
XI – Sessão solene na Assembléia Legislativa.
Obs.: a) Temos aí, meras sugestões, que podem inteiramente serem alteradas, conforme, as
deliberações do Grupo. O objetivo é dar início ao debate sobre o programa.
b) A Academia Amazonense de Letras publicou na íntegra a "Canção de Fé e Esperança" de Álvaro
Maia, em sua Revista, nº 14, dezembro de 1969.
Página da História do Amazonas, do eminente historiador (Arthur Cezar Ferreira Reis, registrando a
adesão do Amazonas à Independência, cabendo à presidência da Junta ao amazonense, de Barcelos,
Bonifácio João de Azevedo. (fls. 148)
Dada a morosidade das embarcações que ligavam o Rio Negro a Belém,
morosidade aumentada com a parada nas vilas e povoados para deixar a notícia
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do grande acontecimento, só a 9 de novembro (13) dele teve conhecimento a futura Manaus. O povo e a
força armada, reunidos na chamada praça das Trincheiras, segundo reza a tradição, deram sua adesão
franca e entusiástica. E a 22 do mesmo mês, reunida a câmara de Serpa, especialmente convocada,
realizou-se o juramento de obediência, fidelidade e adesão a D. Pedro I. (14) A junta, mais uma vez, foi
reformada, excluindo-se o elemento português. Como presidente ficou Bonifácio João de Azevedo,
amazonense, de Barcelos, homem de grande ilustração e vastas posses, assassinado anos depois. Os
outros membros foram Raymundo Barroso de Bastos, Plácido Moreira de Carvalho, major Luiz Ferreira da
Cunha e João da Silva e Cunha, eleitos a 23 e empossados a 24 de Novembro.
A nova Junta, cuidando então da adesão das demais vilas e povoados, oficiou a todas elas,
ordenando o juramento de fidelidade ao Imperador, no que foi obedecida sem discrepância. O Amazonas
entrava assim a participar do Império brasileiro como uma de suas Províncias.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atividade de extração da madeira foi
um dos principais fatores da colonização do Estado de Santa Catarina e, em muitos de seus municípios
permanece, até hoje, como atividade das mais importantes para suas economias. É do conhecimento de
todos ser o Estado de Santa Catarina um dos principais produtores e exportadores de madeiras e de outros
derivados deste ramo do setor primário, destacando-se o pinho, a imbuia, o óleo de sassafrós, a erva-mate,
o palmito em conserva, a celulose e a pasta mecânica.
O que verificamos em nosso Estado, Sr. Presidente, é que a política de reflorestamento empreendida
pelo poder público encontrou ressonância junto ao empresariado industrial e agrícola de Santa Catarina. O
resultado da aplicação dos instrumentos instituídos, há cerca de oito anos e constantemente aprimorados,
está em que o número de árvores plantadas no esforço de recuperação do patrimônio florestal catarinense
alcança a expressiva cifra de duzentos milhões de árvores. E neste processo de reflorestamento de nosso
Estado desejo ressaltar dois dados de suma importância: primeiro, o custo médio por hectare de
reflorestamento é o menor entre os dez maiores. Estados reflorestadores do País e alcança a cerca de Cr$
1.682,00; segundo, não se buscou apenas repor á natureza aquilo que lhe foi retirado desde os tempos
coloniais de forma desordenada e devastadora, uma vez que, usando os recursos oriundos dos incentivos
fiscais, não apenas cuidou-se de manter e aumentar nossas reservas florestais, como também, valendo-se
do clima favorável e da terra pródiga, tem-se introduzido, com largo sucesso, culturas frutíferas. Este último
aspecto abre um novo horizonte para a economia catarinense.
_________________
(13) Não se conhece a ata desse acontecimento. Pelo ofício que a Junta enviou á Câmara de Barcelos, fica-se,
porém, na certeza do fato. A adesão ocorreu a 9 de novembro. – No dia 9 do corrente foi neste lugar proclamada
solenemente a Independência Política do Brasil e reconhecido o muito alto e poderoso Imperador o Segundo Dom
Pedro I. No dia 22, reunindo-se todas as autoridades civis e militares e os cidadãos, prestou-se o juramento de
fidelidade e adesão á pessoa e Governo do mesmo augusto Senhor, em o mesmo dia seguinte se procedeu á eleição
da nova Junta Governativa, composta de cinco membros, reunindo todos os poderes civil, militar o administrativo, por
instruções emanadas da excelentíssima Junto do Governo Geral da Província do Pará e foram eleitos os abaixo
assinados, que tomaram posse no dia 24. Cumpre a esta Junta ordenar a V. Mce, a mesma proclamação e juramento
nessa vila, com a solenidade e entusiasmo que merece tão sagrada causa e o patriotismo de V. M., como tudo consta
dos papéis inclusos. De todo o ato que mencione e os cidadãos que tiverem jurado; e tendo em vista os Inconvenientes
que há nas reuniões dos subúrbios dessa vila pela pobreza de seus habitantes e encomunados que lhes tem causado o
sistema passado, adverte a V. M.es que em tais lugares determinando nos Juizes temporiais pratiquem o mesmo,
exigindo termo que deve incluir no que remeter a esta Junta. Deus guarde a V. Mce. Residência Imperial do Governo do
Lugar da Barra, 26 de novembro de 1823. – Bonifácio João do Azevedo, P. Luis Ferreira da Cunha, S. Raymundo
Barroso de Bastos, Plácido Moreira de Carvalho, João da Silva e Cunha, Srs. Presidentes, Vereadores e mais oficiais
da Câmara de Barcelos.
(14) (Ilegível.)
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Tem sido tônica de meus pronunciamentos nesta Casa, o fato de que meu Estado, apesar de ser dos
menos favorecidos economicamente e de encontrar em sua estrutura agrícola formas de organização que
nem sempre são as mais adequadas para chegar-se a um elevado nível de produtividade, reage com
extraordinária pujança, frente aos estímulos que lhe são fornecidos. Não foge a esta regra o resultado
obtido, em Santa Catarina, com relação aos programas de reflorestamento, desenvolvidos pela Delegacia
Regional do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, pelos empresários do setor e com a
participação da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado.
Apenas para exemplificar, segundo dados que me foram fornecidos pela Delegacia Estadual do IBDF,
em 1972, as exportações de pinho cerrado – um dos elementos da pauta de exportações do setor –
alcançou o montante de 270.046 metros cúbicos, gerando uma receita de divisas em torno de 21 milhões de
dólares. Ainda em 1972, os projetos com incentivos fiscais em Santa Catarina atingiram área de 17.932
hectares, com cerca de 32.202.210 árvores e um investimento de Cr$ 47.925.959,58.
Os projetos referentes à fruticultura, principalmente de maçãs, iniciados em 1969 atingiram em 1972 a
expressiva soma de 2.261.650 árvores, ocupando área de 2.887,39 hectares e correspondendo a
investimentos da ordem de Cr$ 20.166.371,63.
Desejo entretanto, Sr. Presidente, a par de reconhecer os inegáveis méritos da política de
reflorestamento e de parabenizar-me com o empresariado, com os trabalhadores do campo e com o IBDF,
tecer comentários sobre alguns elementos que, em meu modesto entender, devem ser objeto de melhor
estudo por parte dos responsáveis por aquela política, ainda que um deles seja característica peculiar do
Estado que represento nesta Casa.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite-me, V. Ex.ª, um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço com muito prazer o aparte de V. Ex.ª.
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª, com seu pronunciamento traz a esta Casa um relatório, altamente
elogioso ao seu Estado que, como se sabe, e talvez em decorrência dessa política de reflorestamento, não
sofre as conseqüências das grandes estiagens. Por isso mesmo, eu me valho do discurso de V. Ex.ª para
fazer um apelo ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, no sentido de voltar as suas vistas para
uma canalização de recursos para o Nordeste brasileiro que, como é sabido, é uma zona que sofre,
ciclicamente, as conseqüências terríveis das grandes secas. Estas em geral, decorrem da má política, em
relação à devastação das nossas matas e florestas. Estas se desfazem e não são recompostas. Essa
atividade predatória contribui para a criação desses desertos que se abrem no Nordeste e no Norte do
Brasil. Congratulo-me com V. Ex.ª pela exposição que é, como eu disse um elogio à consciência do povo
catarinense, de que é V. Ex.ª um digno e eficiente representante nesta Casa.
O SR. ANTÓNIO CARLOS: – Sou grato ao aparte de V. Ex.ª, Sr. Senador Heitor Dias. Acredito que,
no decorrer do meu discurso, irei abordar um aspecto do problema, que dirá bem de perto à questão
suscitada por S. Ex.ª De fato, o IBDF, sucessor do Instituto do Pinho, tem tido, até aqui, maior atuação na
Região Sul. O Instituto Nacional do Pinho foi criado para disciplinar a exploração, industrialização e
comercialização do pinho, da araucária, e naturalmente as raízes que este órgão do Poder Público lançou
na Região Sul possibilitaram que o Programa de Incentivos Fiscais para o Reflorestamento se
desenvolvesse mais depressa, com maior intensidade, naquela região.
Houve tempo em que o Instituto Nacional do Pinho era dirigido por uma Comissão Deliberativa
composta de representantes dos Estados então produtores da madeira oferecida ao mercado interno e ao
mercado externo, o pinho; Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul e o grande Estado consumidor, o
Estado de São Paulo.
Mais tarde, no Governo do saudoso e eminente Presidente Humberto de Alencar
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Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, de âmbito nacional. Aí se estabeleceu a política dos incentivos
fiscais que, por motivos de ordem histórica, teve, até este momento, maior êxito e eficiência na Região Sul.
Mas, estou seguro de que o problema da conservação das reservas florestais nas outras regiões brasileiras,
especialmente o Nordeste, e o da criação de novas florestas naquela região, serão objeto da atenção e
mais do que a atenção da atividade do IBDF.
O aparte de V. Ex.ª é oportuno, enriquece o meu discurso e permite-me dar seqüência ao meu
raciocínio.
Dizia eu, quando V. Ex.ª honrou-me com o seu depoimento, que desejava, a par do reconhecimento
dos méritos da política de reflorestamento, tecer comentários sobre alguns elementos que parecem devam
ser objeto de melhor estudo.
Em primeiro lugar, creio ser, Sr. Presidente, o momento de se dar ênfase especial à pesquisa e á
produção de sementes e mudas de variedades nativas.
O reflorestamento na Região Sul do nosso País está se fazendo especialmente com sementes e
mudas de variedades estrangeiras – o "pinus elliottis", o "taeda" e outras espécies de ciclo vegetativos
rápido, Parece-me que a aplicação desse sistema não seria a solução para as regiões tropicais ou
subtropical como o Nordeste brasileiro.
O SR. HEITOR DIAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÓNIO CARLOS: – Ouço V. Ex.ª.
O SR. HEITOR DIAS: – Permita V. Ex.ª que o interrompa mais uma vez. Esse assunto a que V. Ex.ª
se refere nesta última parte do seu discurso, vem muito à justa, porque urge que o IBDF tome medidas
adequadas e prontas, no sentido de resguardar um patrimônio florestal da maior importância, inclusive para
a vida econômica brasileira como por exemplo, no que diz respeito às reservas do jacarandá, que, como V.
Ex.ª sabe, é considerada madeira nobre, madeira de lei e que pela inexistência de uma política bem
orientada, sobretudo por falta de conhecimento daqueles grandes proprietários, está-se acabando; e, ao
lado do jacarandá, outras madeiras de alta importância para a construção civil. De modo que essa
observação de V. Ex.ª é de todo procedente. É preciso que se cuide de fazer, sentir a ação do IBDF, no que
tange aos espécimes, locais. De nada vale a transplantação, porque ela não daria certo. Seria ate certo
ponto contrária aos próprios interesses regionais. Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. ANTÓNIO CARLOS: – Grato a V. Ex.ª Eu me permito dizer que prefiro à expressão "nada
vale", outra: "não vale totalmente".
Em primeiro lugar, creio ser o momento de se dar ênfase especial à pesquisa e à produção de
sementes e mudas de variedades nativas.
Quando, atendendo ao honroso aparte de V. Ex.ª, manifestei preferência pela expressão "não vale
totalmente" em vez de "nada vale", é porque, em meu discurso consignei – e prossigo, Sr. Presidente – e
Não resta dúvida quanto ao acerto da iniciativa governamental ao facilitar a utilização de espécimes que
permitem um retorno mais rápido do investimento, ainda que importadas, visto terem seu ciclo vegetativo
bastante conhecidos.
Posso aqui, pondo em risco a minha memória, dar um exemplo: a araucária, o Pinho do Paraná, para
ser aproveitado economicamente, precisa ter, em média, 25 anos. O Pinus elliottis e o taeda, que são
espécimes importadas, em 12 anos já podem ser aproveitados economicamente.
Passado o susto causado pela devastação irracional e mantendo-se o ritmo de reposição que
alcançamos, passam a ter importância maior os problemas ecológicos remanescentes. A pesquisa e a
utilização de essências nativas – hoje obrigatória na proporção de apenas 1% das áreas florestadas ou
reflorestadas – tem levado a uma supremacia absoluta dás espécies importadas...
– aí, o meu raciocínio se encontra com a judiciosa observação de V. Ex.ª,
Senador Heitor Dias – ...com exceção apenas do pinheiro brasileiro, confinado a
áreas prioritárias, fato que causa desequilíbrio principalmente à fauna.
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O SR. MAGALHÃES PINTO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS: – Pois não.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Estou acompanhando com o maior interesse, porque realmente este
é um dos assuntos que mais preocupam os homens públicos do País, os raciocínios de V. Ex.ª e o aparte
do eminente Senador Heitor Dias. Quando Governador de Minas, vi aqueles terrenos que foram
desmatados no meu Estado e muito me preocupei com eles, tanto que criei o Instituto de Florestas para
cuidar do reflorestamento e do florestamento. Mas verifiquei, como V. Ex.ª, acentua – que é preciso
pesquisa para averiguar a qualidade da madeira, a mais própria a ser plantada. Então aprovei a criação de
um curso de Engenharia Florestal, na Universidade Rural de Minas Gerais, e esse curso forneceu ao Brasil
vários engenheiros. Lembro-me bem de que da primeira turma – parece-me que foram 10 – apenas dois
pudemos reter em Minas Gerais, porque os outros todos foram contratados para São Paulo, para o Sul. Na
verdade, o importante é a pesquisa, é o interesse permanente em despertar em todos administradores a
responsabilidade de cada um no florestamento da sua região. Muito, obrigado a V. Ex.ª.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Grato a V. Ex.ª; o aparte de V. Ex.ª enriquece o meu discurso e a sua
contribuição é do maior valor.
O curso de Engenharia Florestal, criado por V. Ex.ª, na Universidade Rural de Minas Gerais, foi
pioneiro no Brasil. Mais tarde, bem mais tarde, a Universidade Federal do Paraná, seguindo os passos de
Minas Gerais, criou também o curso de Engenharia Florestal. Mas V. Exª apontou muito bem, que a
atividade de pesquisa tem que ter como base a formação desses engenheiros especialistas em setor difícil
da Engenharia Agronômica, como é o do florestamento e reflorestamento. Muito grato a V. Ex.ª, pela
contribuição valiosa.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS: – Ouço V. Ex.ª, nobre Senador Carlos Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr. Senador Antônio Carlos, estou acompanhando o
pronunciamento de V. Ex.ª com todo o interesse porque, realmente, está tratando de matéria relevante,
como aliás são todos os seus pronunciamentos nesta Casa.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Mas, quero também dar o meu testemunho no que tange à
devastação das nossas matas. O Espírito Santo, como V. Ex.ª sabe, ainda tem algumas reservas de matas
nobres, de madeira de lei, como nós chamamos, porém a devastação é assustadora. Estou-me recordando
de uma viagem que fiz em 1938/1939, partindo do Município de Nova Venécia – hoje, cidade de Nova
Venécia – até Cachoeirinha, no Estado de Minas, e quase toda essa região, principalmente no Espírito
Santo, e depois num lugar chamado Sapucaia – naquela época – em Minas Gerais, era mata virgem. Foi
a região em que eu vi o maior número de peroba em pé. Para chegar a Barra de São Francisco, tive,
primeiro, que mandar abrir uns arrastões, por onde passava pela mata. Voltei ali alguns anos depois,
já era estrada franca, e a devastação já estava bem avantajada. Cerca de uns vinte e cinco anos
depois, voltei à mesma região, e naquela região, tanto na parte do Espírito Santo como na de Minas,
encontrei apenas campo. Estava implantada a pecuária. O Espírito Santo voltou-se ultimamente,
também, como os outros Estados da Federação, para o reflorestamento, e há reflorestamento com pinus
elliottis de pequena escala, naquelas regiões de malar altitude, porque também depende do clima,
essa essência. O que está predominando porém, é o eucalipto também madeira alienígena e de tal maneira
que, já há grandes florestas nesse sentido, Inclusive já há até o Projeto da montagem de uma fábrica
de celulose para a exportação da área florestal que é a maior organização que existe no Espírito
Santo. Há também um Projeto de uma outra organização da mesma natureza, no Estado de Minas, por
parte da Vale do Rio Doce, para aproveitamento dessas florestas. Há também pequenas
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plantações de madeiras nobres, como jacarandá, peroba e outras, mas em pequena escala. Existe grande
interesse por parte dos que se preocupam não só com a agricultura, mas com a própria ecologia, e
justamente pensam no futuro deste País que, tendo grandes reservas de matas, já está quase a importar
madeira para a sua construção. Aplaudo com todo o entusiasmo o discurso de V. Ex.ª nesta tarde, porque o
reputo matéria da maior importância para o Brasil. Muito grato a V. Ex.ª.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Eu é que agradeço a V. Ex.ª, nobre Senador Carlos Lindenberg. A
experiência que V. Ex.ª viveu em 1938, 20 anos após eu a tive, quando pela primeira vez fui candidato à
Câmara dos Deputados. Nessa oportunidade, visitei a região do extremo-oeste catarinense. A estrada,
então recém-construída pelo Governo Irineu Borgnhausen, penetrava numa densa floresta de pinheiros.
Voltei à região inúmeras vezes e, já agora, não se encontra mais nem notícia daquela floresta. A
colonização, a ocupação da terra e a falta de preocupação coma reposição daquela extraordinária riqueza
fez com que a região se despovoasse daqueles pinheiros.
Prossigo, Sr. Presidente, depois de agradecer a valiosa contribuição do nobre Senador Carlos
Lindenberg.
Se, por um lado, o aspecto econômico tem sido o mais relevante, levando à constatação de que as
essências nativas são um verdadeiro fracasso quando comparadas às importadas, de outro, cumpre
reconhecer, pouco se tem utilizado dos incentivos para a pesquisa da implementação de novas culturas
nativas.
Em, realidade, trata-se de um desafio que julgamos estar a engenharia florestal brasileira apta a
aceitar. A questão está em orientar, de forma racional, certo montante dos recursos amealhados para o
reflorestamento ao fim específico da pesquisa, produção de sementes e cultivo de mudas de essências
nativas. Não apenas se poderia chegar a custos mais razoáveis, como teríamos o atendimento de inegáveis
necessidades ecológicas. A pesquisa e a posterior implementação do plantio de árvores mais adaptadas às
condições de nossa terra e de nosso clima, parece-me medida que deve ser objeto de um estudo mais
profundo pelos órgãos responsáveis por nossa política florestal.
Para não ficarmos apenas em conjecturas e tornar a assertiva mais construtiva, avançaríamos no
terreno das sugestões: a primeira seria no sentido de o IBDF estabelecer normas para o financiamento de
projetos de pesquisa do ciclo vital de essências nativas, cujo custo seria ressarcido com a venda de
sementes e mudas das espécies pesquisadas; a segunda seria no sentido de o IBDF firmar convênios com
entidades universitárias e de pesquisas – e, já aqui, acrescento, como a Escola de Engenharia Florestal de
Minas Gerais e essa do Paraná, recentemente fundada – visando idênticos objetivos; e, finalmente, o
estabelecimento da obrigatoriedade de, nos projetos de reflorestamento, ser aplicado, pelos responsáveis
técnicos respectivos, o percentual de 0,5% (ou outro percentual mais adequado) do valor dos projetos no
plantio e pesquisa de essências nativas "desconhecidas", isto é que não tenham sido perfeitamente
estudados os resultados obtidos com sua cultura, mantendo-se a obrigatoriedade de os responsáveis dos
projetos apresentarem os resultados dessas pesquisas. O próprio empreariado do setor sentir-se-ia induzido
à pesquisa se, do resultado desta, lhe surgisse a perspectiva de obtenção de melhores resultados.
Sob outro aspecto, Sr. Presidente, chamo a atenção destes órgãos para o estudo da realidade
peculiar do Estado de Santa Catarina, no que se refere à estrutura de propriedade agrícola, única em nosso
País, e que, certamente, apresenta-se como sério óbice à obtenção de melhores resultados no
reflorestamento.
Caracterizada pela pequena propriedade e pelo minifúndio, a estrutura de propriedade
agrícola do Estado de Santa Catarina, aliada a um relevo peculiar, impede uma resposta ainda
maior aos incentivos para o reflorestamento. A solução encontrada, até o momento, tem
sido o arrendamento, pelos investidores, de terras a diversos pequenos proprietários. É que
os projetos de reflorestamento, tal como vêm sendo induzidos pela orientação atualmente
vigente,
têm, como componente
básica, a
necessidade
de extensões grandes de
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terra. Não encontram, destarte, os pequenos e médios proprietários, incentivou adequados a que eles
próprios se beneficiem dos incentivos, em sua totalidade. É certo, por outro lado, que um estudo que viesse
a possibilitar a participação dos pequenos e médios proprietários teria de levar em conta o problema da
"capacidade empresarial", praticamente inexistente.
Sob este aspecto, a experiência de Santa Catarina, no que tange à introdução do plantio de árvores
frutíferas, parece-nos, em uma análise preliminar, indicar um provável caminho para a expansão dos
investimentos em reflorestamento, pois a criação de pomares de pequena e média extensão se coadunaria
com a estrutura de propriedade agrícola peculiar ao meu Estado.
Estas considerações, Sr. Presidente, casam perfeitamente com o espírito da Portaria Normativa nº 1,
de 6 de agosto de 1973, do IBDF, cujas principais características cumpre, neste passo, ressaltar.
No art. 1º daquele diploma inscrevem-se os princípios basilares que servirão para orientar o
reflorestamento, determinando que os projetos: a) "visarão a objetivos econômicos, ecológicos e
conservacionistas"; b) "obedecerão a critérios locacionais compatíveis com as necessidades de atender à
demanda de matéria-prima florestal e evitar a exploração predatória das florestas nativas, mediante o
plantio disciplinado de florestas em zonas econômica e ecologicamente adequadas"; c) "com vistas à
preservação de complexos florísticos e faunísticos significativos, o IBDF se reserva o direito de determinar a
área do projeto a ser mantida com a cobertura vegetal original"; e d) "os projetos só poderão dar entrada no
IBDF acompanhados dos respectivos laudos de vistoria prévia".
A Portaria estabelece, ainda, em seu art. 9º, os custos unitários para projetos, de acordo com o
seguinte esquema:
– Para Eucaliptos, o custo varia de Cr$ 1.998,10 a Cr$ 2.309,27 por hectare;
– Para o Pinus, de Cr$ 1.916,45 a Cr$ 2.229,56 por hectare;
– Para a Araucaria angustifolia, de Cr$ 1.737,84 a Cr$ 2.330,95 por hectare.
Estabelece, também, a portaria as condições de área máxima de talhão, largura mínima de aceiros,
área total de aceiras e institui critérios para a abertura de vias de acesso e sua manutenção.
Esta Portaria Normativa representa um grande passo no sentido do aprimoramento do instrumental
da política de reflorestamento em nosso País e vem ao encontro das considerações que proferi há pouco.
Fruto do trabalho do Presidente do IBDF, Sr. Joaquim de Carvalho, do esforço da excelente equipe técnica
que dirige e da valiosa colaboração da Associação de Reflorestadores, terá, tenho convicção, profunda
repercussão no aumento da eficiência nos trabalhos daquele Instituto.
Encerro meu modesto pronunciamento, Sr. Presidente, transmitindo meus cumprimentos ao
Ministério da Agricultura e à administração do IBDF e fazendo votos para que os elevados propósitos
consigados na Portaria a que me referi sejam prontamente alcançados e renovando meu modesto apelo
para que o Estado que represento nesta Casa seja objeto da atenção que suas peculiaridades merecem.
Santa Catarina saberá retribuir, com o trabalho de sua coletividade, aos incentivos que lhe forem atribuidos.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Magalhães Pinto.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Senhor Presidente, nas últimas semanas, entre o recesso
parlamentar de julho e o reinicio de nossos trabalhos, o povo de Minas Gerais foi surpreendido
pelo desaparecimento de três eminentes conterrâneos, de três brasileiros ilustres: Antônio Gontijo
de Carvalho, Jair Lins e Jonas Barcelos Correia. Ao deplorar, no Senado, a perda desses três
inolvidáveis brasileiros, que me honraram com sua amizade e seu convívio não posso fugir,
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como homem público, ao dever de evocar o exemplo de suas vidas, que enriqueceram, de forma
excepcional, o patrimônio humano e cultural deste país.
O jornalista e historiador Antônio Gontijo de Carvalho, falecido em São Paulo, aos 75 anos de idade,
serviu, naquela cidade, durante trinta anos, nos quadros da Associação Comercial, onde, por 27 anos,
dirigiu o "Digesto Econômico", editado por essa entidade. A importância de seu trabalho à frente dessa
publicação bem pode ser avaliada através das palavras do jornalista João de Scantímburgo: – "Numa
época" – diz ele – "em que as revistas de cultura, indagação e estudo morreram, Antônio Gontijo de
Carvalho manteve, por vinte e sete anos, o "Digesto Econômico", o maior repositório de estudos sobre o
Brasil que até hoje se reuniu, numa enciclopédia que pede, que exige a perenidade das estantes, para
consulta. Tinha-lhe Antônio Gontijo de Carvalho o desvelo de pai. Era obra sua, exclusivamente sua. Dirigia
ele o "Digesto Econômico" sozinho, com o auxílio de um revisor. Era tudo no "Digesto Econômico" e,
mesmo assim, do primeiro ao último número, a qualidade da revista foi a mesma, invariavelmente a mesma.
Todos os trabalhos nela inseridos são trabalhos de primeira ordem, de consulta, de atualidade, para quem
estude o Brasil, na variedade de seus problemas."
Economista e historiador, sua biografia de Calógeras, feita com o amor e a autoridade de quem foi
amigo íntimo e colaborador daquele grande Ministro da Guerra, e herdeiro de seu valioso arquivo, é hoje,
sem dúvida, um dos livros fundamentais de nossa "brasiliana". O mesmo se poderá dizer de outras obras
suas, que documentam e interpretam homens e fatos de nossa vida pública, como "Ensaios Biográficos",
"Raul Fernandes, um Servidor da República", "Um Ministério Visto por Dentro" e "David Campista, uma
Conspiração contra a Inteligência". Seu último livro "Os Três Mosqueteiros no Jardim da Infância", ainda
inédito, foi dedicado a um dos mais fascinantes episódios de nossa vida parlamentar, estudando a atuação
daquele bloco de jovens congressistas que abriu caminhos novos à política brasileira de seu tempo.
Radicado durante longos anos em São Paulo, Antônio Gontijo de Carvalho nunca deixou de ser um
mineiro típico, e toda a sua vida foi um ato de permanente fidelidade as suas raízes mineiras, até na prática
amável de seus melhores afetos pessoais, cultivando a amizade de Afonso Arinos de Melo Franco, de Cario
de Almeida Magalhães e do saudoso Milton Campos, de cujos escritos esparsos organizou,
comovidamente, um precioso documentário.
Membro da Secretaria do Governo Paulista na Interventoria de Fernando Costa, e de seu Gabinete,
no Ministério da Agricultura, integrou ainda o Departamento Administrativo do Estado de São Paulo e do
Conselho dos Estados.
O outro grande morto que venho homenagear, Senhor Presidente, é Jair Uns, que foi Presidente do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e cujo nome há de permanecer como o de uma das maiores
figuras dos tribunais de nossa terra, em todos os tempos. A ninguém se adaptará melhor do que a ele,
aquela legenda de Evaristo de Morais: "Sempre Advogado". O Direito foi a sua paixão. A vocação jurídica,
herdada, sem dúvida, do admirável magistrado que foi seu pai, o Ministro Edmundo Lins, ex-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, ele a manteve intacta e militante até à morte, freqüentando ainda, aos oitenta
anos de idade, as lides do foro de Belo Horizonte.
Medularmente advogado sempre se recusou aos cargos da vida pública que seu nome e sua
competência lhe ofereciam permanentemente. Sua reputação de civilista foi imensa em todo o país e
mereceu mesmo a atenção de juristas estrangeiros, como na famosa questão do Banco Hipotecário e
Agrícola de Minas Gerais. Advogado daquele Banco, exonerou-se de seus quadros, quando o governo do
Estado Novo o desapropriou, em 1941, e assumiu a defesa dos acionistas franceses que antes o
controlavam. Sua defesa, nessa pendência famosa, honra hoje as melhores páginas de nossos anais
judiciários, onde também seu luminoso Parecer sobre Renovatória de Locação se inscreve como texto
definitivo sobre a matéria na doutrina jurídica brasileira.
Diretor e fundador da Revista Forense, não deixou livro publicado, fiel ao princípio
de
que
era
apenas
advogado.
Também
não
se
permitiu
acesso
ao
ma-

– 310 –
gistério universitário, embora haja sido habitualmente convocado para compor as bancas examinadoras de
candidatos à cátedra de Direito Comercial, de Direito Civil e de Direito Romano, da Universidade de Minas
Gerais.
Humanista e poliglota, freqüentador dos clássicos, que lia no original, em diversas línguas, suas teses
e pareceres, publicados na Revista Forense e na Revista dos Tribunais, constituem um inestimável acervo
de lições do melhor saber jurídico deste país.
Finalmente, Senhores Senadores, para completar o quadro de desfalques de nossos valores
humanos, no curto espaço de um mês, quero lembrar aqui também, a memória de outro inesquecível amigo,
Jonas Barcelos Correia. Sua presença fecunda na vida de nosso Estado dividiu-se entre a economia, o
Direito e as atividades sociais. Advogado do Banco de Minas Gerais durante 17 anos, foi Presidente da
Ordem dos Advogados num longo período, de 1938 a 1953. Foi um dos fundadores da antiga União
Democrática Nacional. Fundou também o Banco Industrial de Minas Gerais, em 1947. Diretor do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais, de 1961 a 1966, sua competência empresarial o convocou à direção de
alguns dos mais importantes empreendimentos econômicos de Minas Gerais, de cujo desenvolvimento foi
um pioneiro e inspirador. Presidente do Centro das Indústrias da Cidade Industrial, Presidente da DEMIG,
Presidente do Conselho da Associação de Poupança e Empréstimo (APEBMG), Presidente da Mineração
Morro Velho, foi ainda Diretor Seccional do Touring Club do Brasil e membro do Conselho de diversas
entidades em meu Estado.
Senhor Presidente:
Ao render, no Senado, as homenagens de Minas Gerais a esses filhos ilustres, cuja vida foi um
exemplo constante da inteligência e das virtudes de nosso povo, quero associar-me também à dor de seus
familiares que, por certo, hão de confortar-se com a certeza da vida perene que as gerações atribuem aos
que deixam, em sua passagem pela terra, os legados imperecíveis da sabedoria, da honra e dos serviços
prestados à sua terra e à sua gente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando, para a de segundafeira, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
379, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1973 (nº 108-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, firmado entre a República Federativa do Brasil e a
República Federativa da Nigéria, em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nº 379, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 1973 (nº 105-C/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica, firmados entre a República
Federativa do Brasil e a República Unida dos Camarões (CAMERUM), em Iaundé, a 14 de novembro de
1972.
3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
382, de 1973), do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que
dispõe sobre as condições do parcelamento da terra quanto ao seu dimensionamento.
4
Discussão,
em
turno
único,
Redação em seu Parecer nº 375,

da
de

redação
final
(oferecida
pela
Comissão
1973) do Projeto de Lei do Senado nº

de
20,
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de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que revoga os arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26
de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade e dá outras
providências".
5
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
371, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1973, de autoria do Sr. Senador Milton Cabral, que
dispõe sobre o fornecimento ou divulgação, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
aos Municípios brasileiros interessados, dos dados demográficos necessários aos cumprimento do § 2º do
art. 15 da Constituição e dá outras providências.
6
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
395, de 1973) do Projeto de Resolução nº 39, de 1973, que suspende a proibição contida nas Resoluções
nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São Paulo aumente
o limite de endividamento público, mediante contrato de financiamento, destinado à implantação do Sistema
Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 55 minutos.)

107ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 27 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA
Às 14:30 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Britto – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco
– Alexandre Costa – José Sarney – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara Wilson
Gonçalves – Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – Wilson Campos – Arnon de Melo – Luiz Cavalcante – Augusto
Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Enrico Rezende – Paulo
Torres – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Osires Teixeira – Saldanha Derzi – Mattos Leão – Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Há expediente sobre a mesa que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA
De agradecimento de comunicação referente a Veto Presidencial:
Nº 181/73 (nº 270/73, na origem), de 24 do corrente, referente à aprovação do veto presidencial ao
Projeto de Lei do Senado nº 39/73-DF, que dispõe sobre a remuneração dos Bombeiros-Militares do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providências.
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo:
Nº 182/73 (nº 266/73, na origem), de 24 do corrente referente ao Decreto Legislativo nº 38, de 1973,
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a República Federativa do Brasil e
a República Árabe do Egito, firmado no Cairo, a 31 de janeiro de 1973.
Nº 183/73 (nº 267/73, na origem), de 24 do corrente referente ao Decreto Legislativo nº 39, de 1973,
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho
Executivo Nacional da República do Zaire, firmado em Brasília, a 28 de fevereiro de 1973.
Nº 184/73 (nº 268/73, na origem), de 24 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 40, de 1973,
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República de Gana, firmado em Acra, a 2 de novembro de 1972.
Nº 185/73 (nº 269/73, na origem), de 24 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 41, de 1973,
que aprova o texto da Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, Técnica, Científica e
Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República do Zaire, firmada em Kinshasa, a 9 de
novembro de 1972.
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OFÍCIO
DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Nº S/18/73 (nº 17/73-P/MC, na origem), de 15 de agosto de 1973, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos da Representação nº 861, de
Estado de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição daquele
Estado. (A matéria será despachada à Comissão de Constituição e Justiça).
OFÍCIO
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
(Nº 46, DE 1973)
(Nº 1.368-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Dá nova redação ao art. 27 do Decreto-lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, que dispõe, sobre o
exercício da profissão de Aeronauta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 do Decreto-lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 27 Para efeito de transferência, provisória ou permanente, considera-se base do aeronauta a
localidade onde o mesmo está obrigado a prestar serviços e na qual deverá ter domicílio.
§ 1º Entende-se como:
a) transferência provisória, o deslocamento do aeronauta de sua base, por período inferior ou igual a
cento e vinte dias, para prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio à qual retorna tão
logo cesse a incumbência que lhe foi cometida;
b) transferência permanente, o deslocamento, com mudança do domicílio, do aeronauta de sua base,
que passa a ser outra, por período superior a cento e vinte dias.
§ 2º No caso de transferência provisória, o empregador é obrigado a pagar ao aeronauta, além do
salário, um adicional mensal, nunca inferior a vinte e cinco por cento do salário recebido na base.
§ 3º Na transferência permanente, o aeronauta, além do salário, terá assegurado o pagamento de
uma ajuda de custo, nunca inferior ao valor de dois meses de salário, para indenização de despesas de
mudança e instalação na nova base, bem como o seu transporte, por conta da empresa, nele
compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem.
§ 4º Excetuado o pagamento de ajuda de custo, o disposto no parágrafo anterior se estende aos
dependentes do aeronauta, assim considerados pela Lei Orgânica da Previdência Social.
§ 5º Não se incorpora à remuneração do aeronauta o adicional de que trata o § 2º, cujo pagamento
cessa a partir da data em que o aeronauta regressa à sua base, bem assim a ajuda de custo a que se
refere o § 3º"
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM Nº 199, DE 1973
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele
referidos,
tenho
a
honra
de
submeter
à
elevada
deliberação
de
Vossas
Exce-
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lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, o anexo
projeto de lei que "altera o artigo 27 do Decreto-lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, que dispõe sobre o
exercício da profissão de aeronauta".
Brasília, 25 de junho de 1973. – Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 42/GM-5, DE 15 DE JUNHO DE 1973, DO MINISTÉRIO DA
AERONÁUTICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O assunto que tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência refere-se à legislação
especial, que dispõe sobre o exercício da profissão do aeronauta, em cujo texto estão alguns dispositivos
que merecem uma redação mais detalhada para evitar conflitos de interpretação com a legislação
trabalhista geral.
A Consolidação das Leis do Trabalho, em seus artigos 469 e 470, estabelece diversos princípios
relativos à transferência do trabalhador, entre os quais o de que só se justifica o "pagamento suplementar"
mínimo de 25%, na transferência provisória (enquanto perdurar essa situação) e, ainda assim, dos
trabalhadores em cujos contratos seja inerente a intransferibilidade, mas que a empresa se veja na
contingência de deslocar de sua sede de trabalho, "em caso de necessidade do serviço".
2. Conseqüentemente, na conformidade desses mesmos dispositivos, não haverá de se falar no
"pagamento suplementar" em referência, com relação a qualquer tipo de transferência, provisória ou
permanente, de empregados que tenham a transferibilidade como condição explícita ou implícita de seus
contratos de trabalho.
3. Ao aeronauta, sendo transferível, por condição ínsita à natureza de sua atividade, não poderia
caber, pois, em hipótese alguma, o adicional em apreço.
4. Apesar disso, o Regulamento da Profissão (a princípio, em Decreto, o de nº 50.660, de 29 de maio
de 1961, art. 32 e, hoje, em Decreto-lei, o de nº 18, de 24 de agosto de 1966, art. 27) conquanto diga que,
na transferência do aeronauta, se procederia "nos termos da legislação em vigor", faz expressa referência
ao mencionado adicional mínimo de 25%. As empresas aéreas aceitam-nos tranqüilamente e efetuam esse
pagamento na forma dos arts. 469 e 470 da CLT, ou seja, apenas no caso de transferências provisórias.
5. Entretanto, vêm se diversificando os entendimentos sobre a matéria, havendo, inclusive, os que
pensam que o pagamento suplementar em causa é devido até nas transferências permanentes.
6. Esse último modo de entender não só se extrema na subversão dos princípios que a Consolidação
das Leis do Trabalho consagra, como é gerador de perturbações graves na economia das empresas, eis
que, ganhando os empregados transferidos – não em caráter emergencial, mas permanente – mais 25%,
que seus colegas que já prestam serviços na mesma base, irão ensejar a estes as naturais reivindicações
no sentido da obtenção de equiparações salariais, sob a invocação do art. 461, da CLT que – consagrando
o princípio da isonomia – manda pagar salário igual ao trabalho igual, na mesma localidade.
7. Em tais circunstâncias, impõe-se a modificação do mencionado art. 27, do Decreto-lei nº 18, de
1966, a fim de que se mantenha íntegro o princípio da Consolidação das Leis do Trabalho.
8. Ainda por oportuno, e por se cogitar de matéria relacionada com os deslocamentos do tripulante,
não deve passar desapercebido outro artigo do Regulamento da Profissão, o de nº 20, segundo o qual se
considera remuneração do aeronauta "a soma das quantias percebidas da empresa".
Tal disposição há de ser entendida, obviamente, no sentido de que as quantias
em referência são aquelas que o aeronauta recebe a título de contraprestação de
serviço,
ou
seja,
"pro
labore
faciendo".
Não
devem,
pois,
ser
integradas
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na remuneração do aeronauta, importâncias adicionais que receba para indenização de despesas
extraordinárias que tenha de fazer, em seus deslocamentos; sejam as de sua mudança e a de sua família
quando transferido de uma para outra base com mudança de domicílio, seja quando, por imposição dos
vôos, haja de fazer dispêndios de alimentação e pousada fora de sua própria base.
E, para que tal fique extreme de discórdias e de discussões prejudiciais, é a sugestão de inserção do
§ 5º ao mencionado art. 27, fixando a distinção.
Em outras palavras, Senhor Presidente, as alterações propostas objetivam apenas aclarar a redação
da legislação em vigor não implicando em redução ou aumento de remuneração do aeronauta.
9. O anexo projeto de lei, que ora submeto à e:evada apreciação de Vossa Excelência, visa a obter
as alterações, decorrentes dos comentários supra, no texto do Decreto-lei em referência e foi elaborado em
consonância com o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho, que também tenho a
honra de encaminhar junto.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e distinta
consideração. – Joelmir Campos de Araripe Macedo, Ministro da Aeronáutica.
(Ás Comissões de Legislação Social e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 1973
(Nº 678-C/72, na casa de origem)
Dá nova redação aos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe
sobre desapropriações por utilidade pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 23 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 23 – Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço,
o perito apresentará o laudo em cartório, dentro do prazo de vinte dias, que somente se prorrogará até igual
prazo, em casos especiais, a critério do juiz.
§ 1º – O perito poderá requisitar das autoridades os esclarecimentos ou documentos necessários à
elaboração do laudo, devendo indicar nele, entre outras circunstâncias, para a fixação da indenização, as
enumeradas no art. 27.
§ 2º – Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões, e, ao arbítrio do juiz, as de
outros documentos que juntar ao laudo.
§ 3º – Os assistentes técnicos das partes terão o prazo de dez dias para a apreciação crítica do laudo
pericial."
Art. 2º – O art. 24 do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 24 – Findos os prazos marcados e conclusos os autos, o juiz proferirá a sentença, no prazo de
dez dias, se considerar desnecessária a prolação do despacho saneador (art. 294, itens I e IV do Código de
Processo Civil), e a designação de audiência de instrução e julgamento. Caso contrário, saneado o
processo, deverá marcar a audiência para o primeiro dia desimpedido na pauta competente, decidindo
nessa oportunidade, salvo motivo relevante."
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(Á Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
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A Presidência recebeu, do Presidente do Conselho Monetário Nacional, o Ofício nº 1/73, de 21 de
maio do corrente ano, enviando, ao Senado Federal, nos termos do art. 4º, § 6º, da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, relatório sobre corno evolveu a situação monetária e creditícia do País no ano anterior.
A matéria será enviada à Comissão de Finanças.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 151, DE 1973
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado dos
discursos proferidos, por ocasião do "Dia do Soldado", pelo Senhores Ministros General Orlando Geisel, do
Exército e Almirante Adalberto de Barros Nunes, da Marinha.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1973. – Leandro Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com o art. 234, § 1º, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 1973
Concede incentivos fiscais à mecanização agrícola, e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As importâncias empregadas na aquisição de maquinaria destinada à mecanização da
agricultura, poderão ser abatidas ou descontadas nas declarações de rendimentos das pessoas físicas ou
jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, atendidas as condições previstas nesta Lei.
§ 1º – As pessoas físicas poderão abater da renda bruta as importâncias comprovadamente aplicadas
na aquisição de maquinaria agrícola, relativas ao ano-base do exercício financeiro em que o imposto for
devido.
§ 2º – As pessoas jurídicas poderão descontar do Imposto de Renda que devem pagar, até o limite de
50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, as importâncias comprovadamente aplicadas na aquisição
de maquinaria agrícola, relativas ao ano-base do exercício financeiro em que o imposto for devido.
§ 3º – O benefício de que trata este artigo poderá ser concedido cumulativamente com os demais
incentivos fiscais existentes, desde que não ultrapassem, em conjunto, o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do Imposto de Renda devido.
Art. 2º – As pessoas físicas ou jurídicas terão direito ao abatimento ou desconto de que trata esta Lei,
desde que:
a) a maquinaria adquirida seja utilizada em terras de que tenham justa posse, a título de proprietários,
usufrutuários ou detentores do domínio útil ou de que, de outra forma, tenham o uso, inclusive como
locatários ou comodatários.
b) tenham os respectivos projetos previamente aprovados pelo órgão competente do Ministério da
Agricultura.
Parágrafo único – Gozarão ainda dos benefícios desta Lei as empresas de mecanização agrícola,
destinadas ao desbravamento (desmatamento, destoca e primeira mobilização do solo), conservação de
solos, açudagem e abertura de estradas vicinais, exclusivamente na atividade agropastoril.
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Art. 3º – Os dispêndios correspondentes às quantias abatidas ou descontadas pelas pessoas físicas
ou jurídicas, na forma do art. 1º, serão comprovadas junto ao Ministério da Agricultura, de cujo
reconhecimento depende a sua regularização, sem prejuízo da fiscalização do Imposto de Renda.
Art. 4º – O atraso no recolhimento de 3 (três) cotas consecutivas do imposto ou da importância
descontada, implicará na perda automática do benefício fiscal relativo ao ano-base da declaração de
rendimento, acarretando a conversão em renda dos depósitos já efetuados e a cobrança do Imposto de
Renda ainda devido.
Art. 5º – Aos incentivos de que trata a presente Lei aplicam-se, no que couberem, os dispositivos da
legislação existente sobre incentivos fiscais.
Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
a contar de sua publicação.
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A agricultura brasileira tem alcançado, de alguns anos para cá, um grande incremento, principalmente
em vista dos grandes benefícios que lhe têm sido propiciados pelo Governo da República, que está
altamente sensibilizado pela questão.
Esse incremento, entretanto, representa mais uma conseqüência do aumento de áreas cultivadas e
aproveitamento constante da fertilidade de solos virgens, que estão sendo ocupados gradativamente, do
que, propriamente, aumento da produtividade das diversas espécies vegetais cultivadas.
Esse fato, de fácil constatação, somado a outros obtidas por organismos especializados na
orientação e estímulo à agricultura, levam à conclusão de que somente a mecanização pode conduzir ao
aumento de produção e produtividade.
Tenha-se presente, ainda, que o combate à inflação exige um equilíbrio entre a produção e o
consumo. E o aumento da produtividade é fator importante na política do Governo para que a Nação atinja o
referido equilíbrio.
Por outro lado, é bastante incipiente a mecanização da nossa lavoura, sendo certo que até mesmo os
Estados considerados desenvolvidos ainda se ressentem de máquinas agrícolas.
É que o custo elevado da maquinaria limita a sua utilização no meio rural, situação que somente será
consertada mediante a concessão de incentivos fiscais, às pessoas físicas para que adquiram maquinaria e
a utilizem em suas terras, bem como as pessoas jurídicas para que façam o mesmo e ainda tenham a
possibilidade de constituir empresas destinadas ao desenvolvimento e trato da terra.
Por isso que o Governo Federal deve conceder à mecanização agrícola os mesmos incentivos dados
ao reflorestamento, à SUDEPE e outros empreendimentos. Trata-se do aproveitamento de uma iniciativa do
próprio Governo, num setor que é vital para o desenvolvimento da Nação.
O presente projeto tem justamente esse objetivo, por isso que, sendo oportuno e justo, contamos com
a colaboração de nossos Pares para o fim de transformá-lo em Lei.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1973. – Mattos Leão.
(Ás Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e de Finanças.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O projeto será publicado e remitido às Comissões
competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senado Virgílio Távora, por cessão do Líder da ARENA.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Sr.Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador Konder Reis com
aprumo e competência que todos nós conhecemos, em seu discurso de sexta-feira, 17 do corrente, já deu
uma primeira resposta ao pronunciamento aqui feito pelo não menos ilustre representante de Alagoas, o
combativo Colega Senador Luiz Cavalcante sobre o problema do trigo.
Com base em depoimento do Ministro Delfim Netto, e estudos das assessorias dos Ministérios da
Agricultura e Fazenda, procuraremos complementarmente esclarecer as dúvidas levantadas sobre o
assunto.
Examinaremos sucessivamente:
– as razões apresentadas como determinantes do agravamento do problema:
– conjuntura mundial;
– condições climáticas, afetando a safra anual de 1972;
– concorrência do soja;
– justeza ou não do preço estipulado pelo Governo ao produto nacional; e,
– as providências governamentais.
Inicialmente temos que fazer uma retificação em nossas afirmativas anteriores calcadas para base de
raciocínio, nos números apresentados pelo nobre Colega Luiz Cavalcante.
O preço do trigo importado em 1972 foi de US$ 69,32 a tonelada e não US$ 56,00, conforme
declaração de S. Ex.ª, o que aliás não. invalida nossas conclusões.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com prazer.
O SR. LUIZ. CAVALCANTE: – Nobre Senador Virgílio Távora, a retificação que V. Ex.ª faz deve ser
dirigida ao Banco Central, porque está na página 164 do Relatório desse Banco, relativo a 1972, que o
preço médio do trigo importado foi de 56 dólares a tonelada.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Á primeira vista, teria toda a razão o nobre Senador Luiz Cavalcante.
Mas, realmente, o preço FOB – aliás queremos deixar bem claro para ir precisando nossos números –, o
preço FOB pago, em média, no ano de 1972, foi exatamente de 69,32.
Se multiplicássemos 69,32 por dois milhões de toneladas, teríamos justamente 138 milhões e 640 mil
dólares, que justamente é aquilo que foi gasto.
A quantia de Cr$ 122 milhões, consta, aliás, do Relatório do Banco Central, que realmente foram
aqueles pagos no ano de 1972; os Cr$ 16 milhões o haviam de ser no ano seguinte.
Mas, como dissemos a V. Ex.ª, não vai absolutamente influir dentro do nosso raciocínio essa
pequena diferença, veremos. Apenas para que depois não fosse irrogado que estávamos jogando com US$
56 e não US$ 62,96. Aliás, a cifra 56 dólares ficaria a favor do nosso raciocínio e US$ 62,96 a favor do
raciocínio de V. Ex.ª.
Feita esta retificação, examinemos a situação do mercado mundial do trigo:
O mercado internacional, representado pelos seus 7 maiores países exportadores (Argentina,
Austrália, Canadá, Comunidade Econômica Européia, Estados Unidos da América, Espanha e Suécia),
nos últimos 3 anos – safras, apresentou comportamento equilibrado até 1972 – permitindo ao
Brasil pagar preços baixos nas suas importações – e de queda acentuada no período final
forçando, conseqüentemente, a elevação violenta dos preços – como se pode ver do demons-
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trativo abaixo, compreendendo suas produções, exportações, estoques finais em cada exercício, bem como
o preço médio das importações brasileiras:
ANOS – SAFRAS (t m) dos 7 países citados

Produção.......................................................
Exportação ...................................................
Estoque Final ...............................................
Importado pelo Brasil ...................................
Preço Médio FOB pago pelo Brasil (US$/t)..

1970/1
93.800.00
45.600.000
50.100.000
1.527.000
62,46

1971/2
113.000.000
45.200.000
49.700.000
2.000.000 (*)
69,32

1972/3
112.500.000
65.000.000
29.600.000
1.573.000
93,62

(*) Compras contratadas, até 4-4-73. Atualmente o preço atinge de US$ 165/t/m a US$ 220/tm.

O mercado internacional de cereais vem pois, apresentando no ano em curso, movimento desusado,
provocado pela corrida dos grandes países produtores, em busca das quantidades necessárias a cobrir as
quebras de colheita havidas por ação de fenômenos climáticos adversos.
Em conseqüência, os países tradicionalmente importadores, entre os quais se inclui o Brasil, vêm
encontrando dificuldades em adquirir a tonelagem de que carecem para atender à demanda interna.
Ao se particularizar a situação do Brasil, cabe assinalar que, das 3.550.000 toneladas previstas para
consumo neste exercício, conforme Portaria Superno nº 1, de 4-1-73, a safra nacional, também duramente
atingida, responderá por 450.000 toneladas daquela necessidade, obrigando compras da ordem de
3.100.000 toneladas.
A Junta Deliberativa do Departamento de Trigo da SUNAB, apesar de todos os obstáculos, decidiu e
autorizou o Banco do Brasil a adquirir 2.657.000 toneladas – o que já foi feito – embora deste quantitativo,
224.044 toneladas de procedência argentina tiveram recentemente seus embarques suspensos pelo
Governo daquele país.
Todavia, os estoques existentes estão capacitados a garantir a distribuição das cotas previstas, num
fluxo regular, sem contudo recomendar, por uma compreensível prudência, distribuição de cota-extra para
reforço do mercado interno, altamente procurado, por força de um preço momentaneamente favorável da
farinha em confronto com os de outros alimentos.
Por sua vez, as unidades do Parque Moageiro Nacional foram instruídas no sentido de pautarem seus
processos de comercialização pela média de vendas do 1º semestre/73, efetivando as normalmente
aqueles clientes habituais, garantindo dessa forma a continuidade do abastecimento e, paralelamente,
evitando a ação nefasta dos especuladores sempre presentes nessas ocasiões.
Torna-se mister ressaltar que, para tanto, o Governo, através do Banco de Brasil – que é por Lei o
detentor do monopólio da compra e venda do trigo no País – está entregando semanalmente, na forma da
distribuição disciplinada pelo Departamento de Trigo da SUNAB do Ministério da Agricultura, as mesmas
cotas de trigo em gão que foram previstas para o ano de 1973, e, por conseqüência, todos os moinhos
estão produzindo as mesmas quantidades de farinhas e subprodutos do trigo, não se justificando qualquer
temor por um colapso no abastecimento.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS
A produção tritícola brasileira
693.598 toneladas em 1968 para
climáticas
de
todos
conhecidas

que ia em um crescendo animador passando de
2.034,317 toneladas em 1971 devido a condições
teve
uma
queda
brutal
regredindo
aos
níveis
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daquela primeira data – 683.000 toneladas, deixando um montante comerciável conforme visto, de 450.000
toneladas.
Como culpar o Governo por caprichos da natureza, que se manifestaram não só aqui como em várias
partes do mundo?...
CONCORRÊNCIA DA SOJA
Ninguém conceituou melhor que o titular da Fazenda o fenômeno do avança da cultura da soja em
relação as tradicionais e no caso especial a do trigo:
"Há alguns anos que a classe agrícola tende a seguir de forma quase trágica os preços altos dos
produtos e cada vez que se permite que o preço de um produto cresça rapidamente, esses agricultores
concentram sua atividade no produto que tiver elevação nos preços. O Governo tem procurado realmente
cobinar ação no campo da produtividade com a ação na área do crédito."
"O lavrador brasileiro procura produzir o produto que no momento está alcançando o melhor preço e
lhe assegura maior lucro. Mas ao mesmo tempo sua imprevidência o leva a considerar a alta do preço como
definitiva e toda sua atividade se ajusta com este ponto de vista."
No momento, é sem dúvida, a soja o produto agrícola de maior rentabilidade para o rurícola, portanto,
as medidas governamentais tomadas não são de desestímulo a sua cultura e sim de defesa das demais.
"Visto que o capital investido em máquinas e equipamentos é muito grande e que onera
exclusivamente a cultura de trigo, quando a empresa dedica-se somente a esta atividade, pode-se verificar
que este instrumental está sendo subutilizado. Visando baratear o custo operacional através de melhor
utilização de máquinas e equipamentos, impõe-se o cultivo do trigo no inverno e da soja no verão
aproveitando o mesmo terreno."
E outra coisa não afirma a FECOTRIGO.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com muito prazer, nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Naturalmente, nobre Líder, a Casa já se habituou ao estilo preciso que V.
Ex.ª dá aos esclarecimentos, aos temas levantados para o debate, para o esclarecimento da opinião
pública. V. Ex.ª trata, hoje, da política do trigo, examinando a conjuntura mundial, as condições climáticas e
o problema da concorrência da soja e outros aspectos de natureza econômica e técnica. Quando nós
analisamos a mensagem presidencial oferecida à consideração da Casa, em março, verificamos que a
contribuição da Agricultura para o produto nacional bruto tinha sofrido, realmente, um decréscimo em
comparação ao ano anterior exatamente porque as geadas, no Sul, afligindo os agricultores refletiram, de
modo substancial, no resultado das safras de trigo e de outros produtos agrícolas atingidos pela geada,
tendo, ainda, a complementar o exemplo do próprio café. Agora V. Ex.ª faz a colocação que nós, leigos, já
tínhamos também sido chamados a observá-la e examiná-la: é a sucessividade no problema da cultura da
soja e do trigo. Será incontrolável, realmente, uma ação do Governo para determinar uma opção de cultura
da soja em vez de trigo, quando a soja está no mercado, pelas leis da oferta e da procura, oferecendo
vantagens a uma economia como a nossa, de regime capitalista. Mas essa sucessividade, isto é, a
possibilidade de, em estações diferentes, proceder-se ao cultivo de soja e do trigo, numa complementação
da economia rural, parece-me um processo lógico. Naturalmente, é um problema de experiência e, até
mesmo, um problema de educação do agricultor e, também, uma questão de disciplinamento por parte do
Estado através dos meios de crédito, e é isso que V. Ex.ª, está lembrando. É preciso que percebamos
bem essa linha, essa percepção lúcida que o Governo tem, de que há essa possibilidade da
sucessividade. Então, teremos que dar os estímulos necessários à cultura do trigo, que é tão essencial e
fundamental à alimentação e à economia brasileira, sem estorvar a cultura da soja. E, dentro de
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algum tempo, se realmente as forças da natureza não nos forem adversas, teremos corrigido o fenômeno.
Nosso aparte é de aplausos à lucidez de V. Ex.ª e uma homenagem aos ensinamentos e esclarecimentos
que V. Ex.ª, como Líder, expõe e oferece à opinião pública brasileira.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – A bondade das palavras de V. Ex.ª só podem ser respondidas com o
esforço maior que faremos para procurar transmitir, aos nossos Colegas, aquilo que, realmente, cuidamos
ser aqueles pontos basilares a serem discutidos no problema do trigo. Grato a V. Ex.ª.
Prosseguimos, Sr. Presidente:
Praticamente, todas as máquinas e equipamentos são passíveis de serem utilizados nas duas
culturas e nestas condições o custo operacional de máquinas e equipamentos decresce bastante, tornando
a cultura do trigo altamente rentável, baixando o custo do mesmo até a 70% do preço quando cultivado
isoladamente.
Sendo o preço de venda do trigo no mercado interno formado conforme foi visto e constituindo o
produto base da alimentação de grande parte de nossa população, máxime urbana, ressalta, é claro, o
dilema em que se encontra o Governo – responsável pelo monopólio: ou dar acréscimos grandes ao
produto nacional – já que não pode manejar os preços internacionais – incentivando produtor e
sobrecarregando o consumidor ou garantir àquele apenas uma remuneração condigna e o amparo por meio
creditício, sem paralelo na História que lhe proporciona hoje em dia; dentro da atual política econômicofinanceira, optou por esta última hipótese.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Ouvimos com prazer o aparte de V. Ex.ª, Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – V. Ex.ª, nobre Senador Virgílio Távora, há pouco, usou uma
expressão: "Senadores culparam o Governo por esses insucessos da agricultura..."
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Há um equívoco de V. Ex.ª, dissemos: "Como culpar?" Não atribuímos
a nenhum dos Colegas esta afirmativa.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Então V. Ex.ª me perdoe, mas prossigo com meu aparte. Disse V.
Ex.ª, no começo do seu discurso, que o nobre Senador Antônio Carlos já tinha tido oportunidade de, da
tribuna, contrapor argumentos ao meu discurso de 9 de agosto. Na verdade, o Senador Antônio Carlos
transcreveu quase todo o discurso que pronunciei na semana passada e isto foi uma honra para mim. No
seu discurso, não fez, nem de leve, uma refutação a qualquer dado sou a qualquer argumento que eu tenha
exposto neste Plenário. Ao contrário, me parece mesmo que o Senador Antônio Carlos está inteiramente de
acordo comigo, porque S. Ex.ª também atribui a insatisfação quanto ao preço mínimo à diminuição da área
plantada em 1973. São palavras do Senador Antônio Carlos: "Esse problema refletiu-se na diminuição da
área plantada no corrente ano". Disse mais o ilustre Senador catarinense que "a conjuntura internacional
está a aconselhar que o Governo se volte decididamente para a expansão tritícola em nosso País". Logo,
na opinião do Senador Antônio Carlos, o Governo não esteve até agora decidamente voltado para a cultura
tritícola. E mais adiante disse S. Ex.ª: "A situação vale como uma advertência capaz de fazer com que
redobremos os nossos trabalhos no sentido de dar ao País uma economia tritícola estável e forte". Na
verdade, no meu discurso, se crítica houve, não passou deste reparo, quando eu disse: "A esta
altura, os setores governamentais da administração devem estar arrependidos por não terem dado
maior apoio à Federação das Cooperativas ,dos Triticultores, quando esta pleiteou preço mínimo de
Cr$ 46,56, por saca, para quem lavrasse terra própria, e Cr$ 51, 36, para o cultivo em terra alheia". É
que o Sr. Nestor Jost – e já tive oportunidade de lembrar no meu discurso anterior – negou-se a
satisfazer a pretensão de melhor preço dos triticulbores do Rio Grande do Sul, dizendo que o trigo
nacional era dos mais caros do mundo. Agora, felizmente, S. Ex.ª, no dia 12 de agosto, em
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Porto Alegre, manifestou-se disposto a rever o preço do cereal porque isso lhe parecia – na sua própria
expressão – "até de justiça". Então, se ele acha que hoje é justiça, anteriormente havia injustiça. Perdoe-me
V. Ex.ª por ter-me alongado tanto no aparte. Muito grato.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – O aparte de V. Ex.ª, Senador Luiz Cavalcante, só faz melhorar o nível
do discurso que ora pronunciamos. Mas, nº 1: dentro da sistemática que traçamos aqui, não refutamos
discurso de ninguém, nem o Senador Antônio Carlos, nem nós próprios; nós damos aos Colegas
esclarecimentos, e os esclarecimentos que damos, procuramos sustentá-los em números, talvez fruto do
uso do cachimbo, que faz a boca torta. Dentro da nossa comum profissão de origem – engenharia –
acreditamos em números e só neles. Nº 2: Se V. Ex.ª tivesse lido o fim do discurso do nosso Colega, veria o
contrário do que se poderia perceber do aparte de V. Ex.ª o representante de Santa Catarina exalta a
política triticola adotada pelo Governo brasileiro, já que, após a Revolução, realmente tivemos safras
ponderáveis desse cereal.
Mas, se V. Ex.ª aguardar um pouco, vai ver que vamos procurar aqui, graças à boa vontade da Mesa,
assim esperamos, apreciar friamente a composição do preço do trigo, examinar o que o Governo brasileiro
pôde fazer, sem que também o consumidor seja esmagado por alta fora de controle. E, por coincidência, é
este o assunto que neste momento vamos percutir:
PREÇO DO TRIGO NACIONAL
Para o exame do problema do preço do trigo nacional, inicialmente uma explicação:
O Governo federal através do Banco do Brasil, seu agente financeiro, adquire todo o trigo consumido
no País, isto é, o de produção interna e o importado. Assim o preço de venda do produto no mercado
interno resulta da média ponderada de dois preços de aquisição, incluindo os custos de comercialização.
A comparação entre o preço do trigo nacional nas áreas de produção com o do importado nos portos
de embarque não é conclusiva. Neste caso, deve-se considerar a agregação dos custos do processo
distribuitivo, tais como, beneficiamento, transporte e armazenagem. Há um diferencial forte: atribuindo-se ao
cereal brasileiro diferentes valores para o custo de comercialização, transporte inclusive até os portos dos
centros de consumo US$ 16,00 a US$ 24,00/t todos acima dos observados com relação ao produto vindo
do exterior (US$ 10,00 a US$ 12,00/t), especialmente o argentino e o norte americano, conclui-se que é
essa divergência fator outro de encarecimento do trigo brasileiro. Este fato é explicado pelas economias de
escalas no Transporte.
"Em condições de igualdade de eficiência dos canais de comercialização, os custos agregados ao
trigo nacional deveriam ser menores. Todavia, os grandes investimentos que o Governo brasileiro vem
realizando nos corredores de exportação três dos quais na região de escoamento do cereal – o do Rio
Grande do Sul e do Paraná e Santos – deverão colocar a comercialização (inclusive transporte) do produto
em condições semelhantes ou melhores que a do trigo importado.
Tem sido objeto de muita contradita o preço do artigo nacional, fixado para a safra de 1973. Seu
baixo nível seria um dos maiores fatores de desestímulo da triticultura, é alegado.
Examinaremos o caso com frieza:
I – Preço fixado na Reunião do Conselho Monetário em 19-2-1973......................Cr$ 40,32 por
saco.............................US$ 112,609/t
(Preço solicitado pelos produtores:
Terra própria...................................................................... Cr$ 46.56………………................
Terra arrendada................................................................. Cr$ 51,35………………................
Terra própria arrendada .................................................... Cr$ 48,66)

US$ 130,00/t
US$ 145,00/t
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II – Subsídio ou prêmio atribuído pelo Conselho Monetário Nacional, em reunião de 26-4-1973, para
os produtores que plantarem área igual ou acima de 85% da safra anterior Cr$ 0,03 por kg Cr$ 1,80 por
saco Total Cr$ 42,12 ou seja Cr$ 40,32+Cr$ 1,80.
O preço fixado representa um aumento de 12% em relação ao preço da safra anterior.
O preço fixado acrescido do prêmio representa 17% em relação ao preço da safra anterior.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite-me V. Ex.ª um novo aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com muita honra!
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Virgílio Távora, não posso deixar passar sem um
reparo o fato de V. Ex.ª ter dito, anteriormente, quando citei palavras do Senador Antônio Carlos, que, se eu
houvesse lido o discurso de S. Ex.ª até o fim, tiraria conclusão diferente. Acontece que tenho aqui em mãos
o discurso, por sinal todo sublinhado, como costumo fazer, e o seu final não me leva, nem a V. Ex.ª e a
ninguém a tirar conclusão diversa do que S. Ex.ª afirmou, isto é, que houve desapontamento pelo preço
fixado e que o Governo deve voltar-se decididamente para a política do trigo. S. Ex.ª concluiu seu discurso
com estas palavras: "Como representante de um Estado de clima temperado e com tradição na cultura do
cereal-rei, julguei do meu dever tecer estas considerações onde, menos que conhecimentos técnicos
especializados, coloco a minha inabalável confiança na superior orientação do Governo, chefiado pelo
eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici". Ora, esta inabalável confiança no eminente Presidente
Garrastazu Médici é o mesmo sentimento deste colega que tem a honra de apartear V. Ex.ª, mas
absolutamente isto não desdiz o que antes dissera o nobre Senador Antônio Carlos. Apenas este, o reparo
que gostaria de fazer para bem mostrar que li integralmente o discurso do Senador catarinense.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª, nobre Senador Luiz Cavalcante, o Senador Konder Reis e nós
próprios, temos, repetindo a palavra, inabalável confiança na ação da atual administração federal, que,
pelos dados que procuraremos demonstrar, está realmente dentro daquilo que é certo e razoável,
procurando ajudar, mais do que outro governo em qualquer tempo, a cultura do trigo no País.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – O nobre orador há de convir que o preço do trigo fixado pelo Conselho
Monetário, de 112 dólares, em abril deste ano, é agora metade do preço que o Brasil está pagando pelo
trigo importado. Então, se pagamos o dobro ao estrangeiro, por que também não podemos aumentar o
preço do trigo nacional? Isto é patriotismo, é nacionalismo!
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Se V. Ex.ª tiver um pouquinho de paciência, e esperar, verá que este
ponto vai ser percutido dentro da linha de raciocínio que estamos fazendo. Estamos dando as datas.
Quando o preço foi fixado – o que acontece no início de cada ano – ninguém estava pagando ao
exterior a tonelada a US$ 220, nem a US$ 165, nem a US$ 110. Foi quando ocorreu a intervenção maciça
da Rússia no comércio comprador mundial que este fenômeno se apresentou. V. Ex.ª, no desenrolar do
meu discurso e na seqüência do nosso raciocínio, verá as alternativas que são apresentadas para o
problema.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª vai-me permitir uma nova interferência no seu discurso, mais com o
objetivo de participação do que propriamente de dar achegas esclarecedoras, uma vez que estamos vendo
que se defrontam no debate duas personalidades perfeitamente conhecedoras da intimidade do problema. A
primeira preocupação nossa é lembrar aquele adágio popular que diz: "Na casa em que falta pão, todos gritam
e poucos têm razão". Efetivamente, V. Ex.ª, no desejo de demarcar as datas das resoluções governamentais,
está construindo a justificativa da política do Governo, a qual tem que ser comandada na base das
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realidades de cada momento, fazendo ajustamentos, reajustamentos, ratificações ou retificações,
decorrentes daquilo que, com o desdobramento do processo, for impondo-se à autoridade governamental.
Mas, eu desejava assinalar a importância do debate e fazer o elogio aos companheiros, como o nobre
Senador Luiz Cavalcante, que se debruçando sobre um problema tão grave como este, levanta os dados,
projeta-os na discussão, com seriedade e honestidade, para possibilitar ao Governo a prestação dos
esclarecimentos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Muito obrigado.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – É possível que não se compreenda a extensão de um serviço prestado
pelo Senado e pelos próprios Senadores arenistas, quando usam esse processo. Aqui não se está
pretendendo senão provocar um esclarecimento correto e, sobretudo, mostrar que estas decisões não
podem ser tomadas a longo termo: são conseqüência da visualização do problema num determinado
instante em face de um certo ângulo. Mas, o que é importante assinalar é que o puro aumento do preço do
trigo, nesta altura, quando as safras já foram completadas no seu ciclo normal, não significaria o aumento
da quantidade suficiente às nossas necessidades nacionais. E o problema torna-se bastante interessante,
porque suscitaria outros aspectos. Por exemplo, vejamos o trigo sob o ângulo de elemento essencial à
alimentação e como podemos socorrer a população brasileira na satisfação dessa necessidade. Há os
substitutivos. A questão é que não estamos preparados ainda para buscar os existentes no mercado. E aí
me ocorre estar o Governo preocupado com o Instituto Nacional de Alimentação, que haverá de ajudar,
numa conjuntura dessa, dentro de algum tempo, quando estiver atuando, a abrir caminhos para que o
essencial não falte, que é o alimento qualitativo considerado na mesa do consumidor brasileiro, na mesa da
nossa gente, pelo qual o Governo, V. Ex.ª, o Senador Luiz Cavalcante, o Senador Antônio Carlos, todos
nós, da Situação e da Oposição, e a que se dedicam todos os que estão no comando lutam, procurando dar
solução ao problema.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Gratos pelo aparte de V. Ex.ª. Mas, antes de continuar, gostaríamos de
esclarecer ao nobre representante por Alagoas que o fato de estarmos obrigados no momento, por falta de
trigo em todo o mundo – não é um caso isolado brasileiro – a pagar duzentos e vinte dólares por tonelada,
pelos últimos contratos assinados, não significa devamos importar inflação desta ordem. Duzentos e vinte
dólares por tonelada é mais que três vezes o preço de trigo importado que pagamos em média sobre o ano
passado.
Continuando:
III – O preço oficial do trigo no último qüinqüênio, está demonstrado no quadro a seguir:
Safra (*)

Preço Garantido
(Cr$)

%

1967
1968
1969
1970
1971
1972

19,02
23,00
27,00
29,40
32,80
36,00

–
20,93
17,39
8,89
11,56
9,76

Produção
(t m)
364.870
693.598
1.146.319
1.734.972
2.034.317
683.000

%

Consumido
(t m)

–
90,09
65,27
51,35
17,25
33,57

2.866.495
2.907.855
3.033.611
3.209.356
3.374.511
3.550.000

Como o CMN estabelece estes preços? Levando em conta as estimativas de custo de produção, o
preço do ano anterior, tendo em vista por outro lado o impacto que representa no custo de vida qualquer
aumento exagerado deste produto.
Um estudo minucioso foi feito, devidamente analisada a estimativa de custos procedida pela entidade
maior dos triticultores do Rio Grande do Sul, principal Estado produtor, a Fecotrigo.
Anexamos a este pronunciamento o Quadro nº I em que é feita a comparação
do
custo
de
produção
por
hectares
segundo
as
estimativas
da
FECOTRIGO
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e da Assessoria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Agricultura. (Depoimento do Ministro Antônio Delfim
Netto perante a Câmara dos Deputados.)
Por ele se vê que o custo por hectare é respectivamente, Cr$ 735,83 e Cr$ 608,45, com rendimentos
aceitos de 1.200 kg (ou 20 sacos) e 1.100 kg (ou 18,33 sacos) o que dá para preço final do saco Cr$ 36,79
(FECOTRIGO) e Cr$ 33,19 (Assessoria).
Do depoimento citado extraímos conceitos aqui reproduzidos: o Quadro referido com as correções da
Assessoria colocam os custos muito mais próximos das condições do Rio Grande do Sul do que daquelas
estabelecidas no documento da FECOTRIGO.
As diferenças dos valores da mão-de-obra são de ressaltar porque, enquanto a FECOTRIGO atribui
Cr$ 45,60 para o trigo, as estimativas corretas baseadas em dados de computador davam Cr$ 43,60.
Mais ainda: a quantidade de fertilizantes utilizada nos cálculos pela FECOTRIGO é superior a 260
kg/ha, pela Assessoria é de 220 kg/ha, a média do Rio Grande do Sul foi de 201 kg/ha.
O que está realmente pesando muitíssimo no preço do trigo – afirmativa Ministerial – (custo) é o
preço do arrendamento e o valor da terra. De 1968 a 1973 mais que quadruplicou o primeiro e mais que
nonuplicou o segundo (aumentos respectivos de 384% e 940%) conseqüência da própria expansão dos
preços do trigo e do aparecimento avassalador da soja.
Uma tentativa para estimar a curva de custos em função do rendimento, realizada pela Assessoria
citada, mostra que todos que produzirem mais de 800 kg/ha – começarão a ter lucro que chegará a 27%,
quando este limite atingir 1.100 kg/ha, ou seja, 100 kg/ha, abaixo da produtividade média aceita pela
FECOTRIGO.
É de se salientar o desperdício de fatores das propriedades que produzem menos de 900 kg/ha:
ocupam 33,5% da área cultivada, gastam 30;54% da semente e 23,5% dos fertilizantes e produzindo
apenas 20% da colheita.
"Os preços mínimos são fixados para "empurrar" os agricultores para níveis mais elevados de
produtividade, exatamente porque são acompanhados de uma ampliação rápida de crédito, concedido a
taxa de juros subsidiados para que seja possível apropriação mais rápida de tecnologia e para que os
agricultores passem para uma escala superior de produção". – (Antônio Delfim Netto).
PERSPECTIVA PARA 1974
1 – Na safra de 1972 foram plantados cerca de 2.500.000 hectares, nos principais Estados
produtores (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais), mas, por motivos
sobejamente conhecidos, a colheita atingiu somente 683.000/tm, provocando quebra substancial no
programa de abastecimento para o corrente ano, tendo o Brasil de recorrer à importação de 3.100.000 tm.
2 – Admitindo que, para 1973, ocorra redução de cerca de 30% nas mesmas áreas, até então
utilizadas, a futura safra de trigo ensejaria apenas + 1,9 – 2 milhões de toneladas métricas, considerando o
rendimento por hectare da última safra não frustrada (1971) sobre a nova área plantada de 1.750.000
hectares.
3 – Tendo em conta o crescimento médio do consumo – em torno de 5%, – as necessidades para
1974 seriam, aproximadamente, de 3.700.000 tm, e considerando que somente poder-se-ia contar com
1.680.000 a 1.780.000 tm de trigo nacional, após deduzida a parcela reservada à semente (– 220.000 tm),
restariam, ainda, mais ou menos 2.020.000 a 1.920.000 tm para serem complementadas com cereal a ser
importado.
4 – A maior pressão no mercado internacional, foi provocada pelas compras maciças da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas – com 20 milhões de toneladas de trigo. Este fato contribuiu para elevar o
seu preço de US$ 69,32 para US$ 100/110/tm, no inicio de 1973, ou seja, cerca de 70/80% em relação ao
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período anterior, para atingir US$ 165/tm nos dias atuais, caminhando celeremente para US$ 183,00 a US$
220,00/tm (contados a partir de outubro).
5 – Por conseqüência, os estoques dos países exportadores ficaram reduzidos a somente, 29.600
milhões de toneladas, registrando o mais baixo nível nos últimos 20 anos.
6 – Por isso, a FAO prevê que a situação não oferece maior tranqüilidade, caso se reproduzam com a
safra – 73/74, os fenômenos que atingiram a anterior, de vez que, em assim ocorrendo, haveria uma
inevitável corrida dos países importadores aos já limitados estoques disponíveis, considerando, também,
paralelamente, a escassez já conhecida dos demais cereais, sobretudo a do arroz, com relação à China.
7 – A FAO também acrescenta, não obstante, que os governos dos países de tradição exportadora
vêm encorajando os seus agricultores no sentido de incrementar suas produções, em face da atual situação
de forte demanda, ao contrário do que vinha ocorrendo nos últimos anos.
8 – Para atender às necessidades do abastecimento de trigo em grão ao País, em 1974, além da
provável disponibilidade interna de 1,68 a 1,78 milhões/tm, o Brasil conta com fornecimentos constantes de
acordos firmados com a Argentina e Canadá, respectivamente, de 1.000.000 tm e de, no máximo, 200.000
tm. Restaria, assim, recorrer, ainda, ao mercado internacional, para o suprimento restante.
9 – Decorrente das considerações feitas anteriores, o problema de abastecimento de trigo para a
população brasileira, em 1974, consiste em adquirir no mercado internacional mais de 2 milhões de
toneladas. Considerando os acordos firmados, já citados com os dois países referidos, nossas
necessidades nos obrigam adquirir no mercado internacional, em alta ou a preços elevados, cerca de
800.000 tm.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com prazer.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Virgílio Távora, na verdade, como sempre estamos
nós dois lutando ombro a ombro, e não peito a peito. Estamos nós dois na boa causa, defendendo o que
acreditamos ser melhor para o nosso País. Esta justiça que faço a V. Ex.ª – tenho a certeza – tem plena
reciprocidade.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sim, é recíproca.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador, V. Ex.ª aludiu a que os preços foram fixados no
começo do ano e que, uma vez fixados, não podiam ser mudados.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Perdão...
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Se V. Ex.ª não fez literalmente esta afirmativa, disse coisa bem
semelhante, isto é, que os preços teriam sido fixados no começo do ano e que valeriam para toda a safra.
Mas, fixado tem sido também amiúde, o valor do dólar, e no mês seguinte esse valor é alterado, porque
uma contingência o força. Fixados têm sido os preços dos combustíveis líquidos e quando menos se
espera eles sobem novamente. O Governo não está errado nesse procedimento, porque há mais dois mil
anos alguém já disse que "maus são os planos que não podem ser mudados". A meu ver, também e, em
tempo, deveriam ter sido mudados os preços do trigo. Mesmo se não servissem para esta safra, serviriam
para estimular a safra futura. Ainda ontem li declarações do Presidente da Cooperativa de Triticultores do
Rio Grande do Sul, que dizia: "Nós não queremos favores, queremos estímulos." O aumento de preço
seria um estímulo extraordinário. Permita-me lembrar que no ano passado o Produto Interno Bruto, para
honra nossa, de brasileiros, cresceu à taxa de 10,4%. Infelizmente crescimento da Agricultura não
foi além da modesta taxa de 4,1%. Neste ano, o Produto Interno Bruto da Nação vai ser o mesmo,
ou talvez superior aos 10,4% do ano passado. Mas já os técnicos do Ministério da Agricultura dis-
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saram – está nos jornais de ontem – que as perspectivas, no setor agrícola, são de crescimento de apenas
5,4%. Então, meu nobre Colega, vemos que a agricultura está sempre defasada em relação aos outros
setores da riqueza nacional, e defasada na mesma razão em que o nosso pobre Nordeste se distancia do
Centro-Sul. Crescendo, sim. mas ficando cada vez mais para trás. Muito grato a V. Ex.ª por este derradeiro
aparte.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Inicialmente, formulamos voto para que não seja o derradeiro aparte,
nobre Senador; em segundo lugar, a retificação. Talvez V. Ex.ª tenha ouvido equivocadamente a afirmativa,
aqui, de que o preço tenha sido fixado na data "X", no caso em fevereiro de 1973, e que, portanto, não
podia ser mudado. Ao contrário, fixamos a data para mostrar que, naquele tempo, ainda não se tinha
configurado o drama internacional das compras maciças que, aliadas às condições climáticas adversas da
maioria dos estados produtores, esse produto encareceu demais no mercado internacional.
Sr. Presidente, nos permitiríamos terminar:
CONCLUSÕES
Em anexo, afora os Quadros elucidativos, fazemos figurar como parte integrante de nosso
pronunciamento, para não alongá-lo:
1 – Estudos APEC – 1971: "O Trigo no Brasil: Análise e Perspectivas".
2 – Conjuntura Econômica – novembro de 1971 – Produtividade: problema da triticultura nacional.
3 – Conjuntura Econômica – dezembro de 1972 – O Preço do Trigo Brasileiro".
Sua leitura é como que obrigatória para o bom entendimento do problema pois apreciado em épocas
não distantes da atual (1971 e 1972) em que alguns dos dados a considerar, em sua solução apresentavam
valores relativos inversos dos atuais, nelas não é considerada a contingência atual absolutamente
excepcional mas a ênfase ao fator produtividade é a constante ressaltada em, todos.
"A análise dessas estimativas leva a conclusão de que o Brasil apresenta condições altamente
favoráveis à expansão da triticultura desde que, entretanto, volte sua atenção para pesquisas e práticas
agrícolas que minimizem o custo de produção de modo a permitir que a auto-suficiência não seja
acompanhada de elevação do custo social do trigo".
A conjuntura internacional que ameaça se manter por tempo ainda não bem precisado, com a já
citada inversão de valores entre preço do trigo nacional e importado está a exigir com o Governo cônscio
desse fato, um grande desenvolvimento de nossa triticultura com um enfoque objetivo do problema do preço
do cereal distribuído ao setor moageiro sempre levando em conta que na composição do índice de custo de
vida representa este item 6,65% do grupo alimentação e 3% na computação total.
Dentro deste enfoque é que deve ser considerado o novo pleito da Fecotrigo, cujos termos gerais
pelo nobre Senador por Alagoas, dia 24 último foram, trazidos ao conhecimento desta Casa, já que,
repetimos, a fixação do preço de compra do trigo produzido nos Estados sulinos ao lado do sempre em
ascensão custo do produto importado envolve uma série de aspectos importantes e complexos – como visto
– dos quais não, o de menor valia é o respeito a decisão Presidencial no sentido de suavizar os aumentos
que incidem mais intensamente no custo de vida, como é o caso.
"Obedecendo ao critério objetivo com que procuramos apreciar a questão, concluímos afirmando que
ao lado do preço sempre em ascensão da terra aparece como fator perturbador o aumento constante dos
insumos".
"O Governo está atento no sentido de atacando estes pontos de estrangulamento, continuar na
política de incentivo a Triticultura que teve, contestação a desafiar, após 1964 um novo alento".
(Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
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Os documentos a que se refere o Sr. Senador Virgílio Távora, em seu discurso encontram-se
publicados no DCN (Seção II) de 28 de agosto de 1973.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves – Milton Trindade – Clodomir Milet – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Jessé
Freire – Heitor Dias – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Franco Montoro – Emival Caiado – Fernando
Corrêa – Italívio Coelho – Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 152, DE 1973
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, da
"Ordem do Dia" baixada por Sua Excelência o Sr. General-de-Exército Orlando Geisel, Ministro do Exército,
por ocasião do "Dia do Soldado".
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1973. – Paulo Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à Comissão Diretora.
Finda a Hora do Expediente, passo à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
374, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1973 (nº 108-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, firmado entre a República Federativa do Brasil e a
República Federativa da Nigéria, em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, está encerrada a discussão.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto aprovado vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1973 (nº 108-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e da
Nigéria, firmado em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a República Federativa do
Brasil e a República Federativa da Nigéria, firmado em Lagos, a 16 de novembro de 1972.
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Art. 2º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
379, de 1973) do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 1973 (nº 105-C/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica, firmados entre a República
Federativa do Brasil e a República Unida dos Camarões (CAMERUM), em Iaundé, a 14 de novembro de
1972.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, está encerrada a discussão.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto aprovado vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 1973 (nº 105-C/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Unida dos Camarões (CAMERUM), firmados em
Iaundé, a 14 de novembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São aprovados os textos do Acordo Cultural e do Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Unida dos Camarões (CAMERUM),
firmado em Iaundé, a 14 de novembro de 1972.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
382, de 1973), do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que
dispõe sobre as condições do parcelamento da terra quanto ao seu dimensionamento.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, está encerrada a discussão.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do
Regimento Interno.
O projeto aprovado vai à Câmara dos Deputados.
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1972, que dispõe sobre as condições do
parcelamento da terra quanto ao seu dimensionamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O parcelamento da terra, salvo plano aprovado pela autoridade competente, não pode ser
feito em frações inferiores ao mínimo estabelecido pelo Poder Público.
Art. 2º – Caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – determinar a área
mínima na zona rural e, às Prefeituras, fixá-la na zona urbana.
§ 1º – A área mínima na zona rural será a dos "módulos" indicados através de Portaria do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
§ 2º – Nos municípios onde não houver normas relativas ao dimensionamento dos terrenos urbanos,
prevalecerão as que estiverem em vigor no município mais próximo e na falta deste, no Município da Capital
do respectivo Estado.
Art. 3º – A aprovação dos loteamentos para fins urbanos é da competência das Prefeituras Municipais
e a dos loteamentos para fins de exploração agropecuária e afins é da competência do Instituto Nacional de
Colonização e Re-forma Agrária – INCRA.
Art. 4º – As divisões de imóveis em frações inferiores às admitidas pelo Poder Público poderão ser
feitas, independentemente de plano de loteamento, desde que haja o remembramento delas, constituindo
imóveis de área não inferior ao mínimo.
Art. 5º – As divisões administrativas ou jurídicas em curso subordinam-se a esta Lei.
Art. 6º – O Poder Executivo Federal baixará no prazo de 60 dias a regulamentação desta lei.
Art. 7º – Os dispositivos desta Lei concernentes à zona rural entrarão em vigor dentro de 90 dias de
sua publicação e os relativos à zona urbana, dentro de 180 dias.
Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
375, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
revoga os arts. 3º e 4º do Decreto-Lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação
judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras providências".
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, está encerrada a discussão.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362, do
Regimento Interno.
O projeto aprovado vai à Câmara dos Deputados.
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1973, que revoga os arts. 3º e 4º do Decreto-lei
nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e
periculosidade e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São revogados os arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968, que
dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras providências."
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 5
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
371, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1973, de autoria do Sr. Senador Milton Cabral, que
dispõe sobre o fornecimento ou divulgação, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
aos Municípios brasileiros interessados, dos dados demográficos necessários ao cumprimento do § 2º do
art. 15 da Constituição e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou considerá-la definitivamente aprovada, nos
termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1973, que dispõe sobre fornecimento ou
divulgação, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aos Municípios brasileiros
interessados, dos dados demográficos necessários ao cumprimento do § 2º do art. 15 da Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá, às Câmaras de
Vereadores dos Municípios que no censo de 1970, revelaram população superior a 190.000 (cento e
noventa mil habitantes), certidão declaratória da respectiva população em 1971, 1972 e 1973, calculada
pelo processo de amostragem, para cumprimento do preceituado no § 2º do art. 15 da Constituição.
Art. 2º – Na forma do processo estabelecido no artigo anterior e para o fim ali previsto, a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgará, trienalmente, estimativas populacionais dos
Municípios brasileiros que alcançaram 200.000 habitantes.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 6
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
395, de 1973) do Projeto de Resolução nº 39, de 1973, que suspende a proibição contida nas Resoluções
nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São Paulo aumente
o limite de endividamento público, mediante contrato de financiamento, destinado à implantação do Sistema
Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discutí-la, vou considerá-la definitivamente aprovada, nos
termos do art. 362 do Regimento Interno.
Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução nº 39, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que o Governo do Estado de São Paulo aumente o limite de endividamento público, mediante
contrato de financiamento, destinado á implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São
Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a proibição do artigo 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de nos 79,
de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado de São Paulo
aumente em Cr$ 28.994.324,80 (vinte e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e
quatro cruzeiros e oitenta centavos), o limite de endividamento público, mediante contrato de financiamento
por intermédio do GEGRAN – Grupo Executivo da Grande São Paulo, com o SERFHAU – Serviço Federal
de Habitação e Urbanismo, destinado à implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São
Paulo.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fausto Castelo-Branco. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Campos.
O SR. WILSON CAMPOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é esta a primeira vez em que ocupo
a alta tribuna do Senado, para tratar de problemas referentes ao desenvolvimento do Nordeste, ressaltando,
no particular, a contribuição que pode emprestar-lhe o Estado de Pernambuco, por predestinação histórica e
geográfica, por uma singular iniciativa nos empreendimentos pioneiros, pela destacada posição
conquistada, desde o século XVII, na catálise da economia nordestina.
Evidentemente, não pretendemos, aqui, sustentar uma posição de liderança, política ou econômica,
pois nos consideramos, os Estados Nordestinos, irmãos germanos, igualmente válidos, no esforço
desenvolvimentista que empreendemos; e o que nos tem caracterizado, em toda a história, desde a luta
contra os invasores, há quase 350 anos, é o esforço comum na conquista daqueles objetivos
representativos da nossa contribuição regional à integração nacional.
Há pouco sustentamos nesta tribuna, a necessidade de criação, em Pernambuco, de uma Central de
Alumínio, que seria mais um poderoso elo econômico multiregional, desde que nos levaria a contribuir para
o aproveitamento da bauxita do Pará, largo passo à integração econômica da Amazônia Oriental.
Hoje, cabe-nos demonstrar a importância do complexo industrial de Suape, que o Governo
pernambucano está implantando, para a economia do Nordeste. Ousamos sustentar que essa
realização terá importância, para o desenvolvimento da região, tão significativa como tem sido a
criação do Banco do Nordeste, a da SUDENE e a instalação do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso.

O Papel do DIPER
Segundo os estudos feitos pelos técnicos da Companhia de Desenvolvimento Industrial de
Pernambuco, a DIPER, órgãos da administração indireta do Estado, fica demonstrado que, concluindo o
projeto Suape, o Nordeste, como um, todo, e Pernambuco em particular, obterão, a prazo médio, as
condições essenciais necessárias ao seu ingresso efetivo no processo de desenvolvimento integrado no
País.
É nossa luta, e cremos que a de todos os brasileiros, obter, ainda nesta década, uma diminuição
apreciável das disparidades de desenvolvimento, que vinham caracterizando o Brasil como um "arquipélago
econômico", em prejuízo da sua harmonia, até mesmo no campo psicossocial.
Se a Revolução tem contribuído para a correção, ainda em tempo, de algumas distorções do
processo desenvolvimentista, pela habilíssima intervenção fiscal do Poder Central, não é menos certo que a
continuidade da política de contingenciamento se impõe, para que sejamos, completamente, um todo
orgânico harmonioso, assegurada, para todos os tempos, a unidade nacional.
Os estudos feitos pela DIPER, no que tange ao aproveitamento integrado de todas as
disponibilidades de Suape, como complexo industrial, vem revelar, mais uma vez, o espontâneo e
entusiástico interesse dos economistas pernambucanos em responder, com rigorosa propriedade, ao
desafio do desenvolvimento da região, em termos de equipolaridade com aquelas mais desenvolvidas, em
proveito da eqüidade e sem detrimento à eficiência econômica, exigida na atual conjuntura histórica.
As possibilidades industriais
Parece-nos demonstrado, pela experiência de um decênio, que a demarrage do processo industrial
nordestino não se processará, se equacionado o problema apenas em termos de atendimento ao consumo
interno, ou por meio de trocas simplesmente interregionais.
Por isso mesmo, ao se decidir pela instalação do Complexo Industrial de Suape, o Governo de
Pernambuco examinou o processo de crescimento econômico do Nordeste em função das economias
nacional e regional, estabelecendo conclusões iniciais conducentes à constatação de que se impõe a
mudança do sistema de promoção industrial de Pernambuco.
Primariamente – e não vai aqui, nenhuma crítica ao processo desencadeado pela SUDENE, no
devido tempo, eficiente e profícuo – pretendeu-se a emancipação econômica da região na base da
substituição das importações do Centro-Sul. Instituía-se, assim, uma espécie de parque industrial
sucedâneo, oferecido à iniciativa dos capitais sulistas, aproveitando-se os incentivos fiscais. Dessa
experiência, no último qüinqüênio, apenas a indústria pioneira da ASA, na extrusão e laminação, com os
olhos voltados para a conquista de mercados externos, aparece como experiência válida.
Agora, o Governador Eraldo Gueiros Leite, confiando à DIPER o reexame do problema da
industrialização do Estado, acaba de constatar sinais de saturação na política econômica vigente, de
substituição das importações do Centro-Sul, caracterizada pela implantação de unidades fabris
vocacionadas para atingir, apenas, certas faixas do mercado interno. Ora, a própria experiência brasileira
tem comprovado que tais oportunidades industriais tendem a limitar-se, com o correr do tempo, devido às
próprias limitações dos mercados nordestino e nacional.
Novos rumos à industrialização
Feita uma detalhada análise do comportamento industrial do Nordeste, nos últimos cinco anos e do
papel desenvolvido por Pernambuco, nesse contexto histórico, chegou o Governador Eraldo Gueiros à
conclusão de que se torna necessário estabelecer uma nova política de desenvolvimento para Pernambuco,
voltada para a implantação de indústrias germinativas e dinâmicas, além daquelas destinadas à conquista
de mercados estrangeiros. Impõe-se essa extroversão, principalmente depois de constatada, pela análise
estatística que o nosso. Estado obteve, no ano passado, largo proveito para o País, no balanço de
pagamentos.
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Mas, para a implantação efetiva da nova política econômica estadual, torna-se necessário o
estabelecimento de condições fundamentais de infra-estrutura, que possibilitem ao parque fabril
pernambucano uma produção em economia de escala, a baixo custo e com capacidade competitiva nos
mercados nacional e internacional.
Está provado que o Nordeste, como um todo, não detém, ainda, essas condições. Daí por que
Pernambuco, graças ao dinamismo de seu governador, se dispõe a torná-las realidade, oferecendo todo um
moderno complexo infra-estrutural, que se estamenta em vantagens locacionais, sem similar no País.
Tal oferta permitirá a atração de novos investimentos, como já se verifica atualmente, capazes de
mudar, sem qualquer laivo de otimismo, mas dentro da realidade dos fatos, o panorama econômico
nordestino.
A contribuição do Suape
Denomina-se Suape o grande complexo industrial projetado para a localização de indústrias básicas
e de transformação, voltadas principalmente para a produção de itens com endereço ao atendimento do
mercado externo.
Com vistas à viabilização desse complexo industrial, sopesadas as condições infra-estruturais a
serem implantadas, destaca-se, pela sua importância fundamental, o moderno terminal marítimo, com
profundidade de 25 a 30 metros e capacidade para o recebimento de navios de mais de trezentas mil
toneladas.
Esse terminal tornará possível a utilização de modernos meios de transporte marítimo, indispensáveis
ao desenvolvimento de um vigoroso programa de exportações.
Um novo centro, por si só, não seria de molde a encorajar a implantação de indústrias de base, se
não contasse, como suporte à exportação, com moderno ancoradouro, capacitado a assegurar condições
de recebimento de grandes toneladas de matéria-prima líquida ou sólida, em regime de elevada
produtividade operacional.
Só assim minimizados os custos do transporte, seriam criadas condições competitivas para a disputa
dos mercados internacionais.
Tais as razões pelas quais o Complexo Industrial de Suape é um instrumento fundamental para a
dinamização do processo de desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste.
Características do Projeto
O projeto de Suape se caracteriza, fundamentalmente, pelos lineamentos técnicos do futuro terminal,
cujos editais de concorrência pública acabam de ser publicados pelo Governo do Estado, objetivando:
a) o manuseio de cargas as mais diversificadas;
b) tecnicidade e racionalidade compatíveis com baixíssimos custos operacionais;
c) proximidade dos portos estrangeiros e distância igual dos ancoradouros nacionais colocados em
pontos extremos do País, como os de Manaus e Porto Alegre.
Tais condições constituirão atrativos indiscutíveis que permitirão, a Pernambuco, tornar-se um pólo
desenvolvimentista de singular importância para a economia nacional.
No elenco de grandes empreendimentos, programados em função desse terminal, destacam-se:
a) projetos de fertilizantes complexos, com investimentos da ordem de 150 milhões de dólares,
liderado por um consórcio nipo-brasileiro, cujos fluxos de entradas e saídas de matérias-primas e produtos
acabados deverá ser superior a um e meio milhão de toneladas por ano;
b) Central de Alumínio, a partir da redução de bauxita, projeto a ser realizado por empresários
brasileiros, em associação com japoneses, estimado em 250 milhões de dólares;
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c) Centro de Reparos Navais, que prevê a construção de um estaleiro com diques que possibilitem a
execução de reparos em navios de mais de cem mil toneladas, sendo de notar, neste particular, que a rota
dos grandes petroleiros, em demanda à costa leste dos Estados Unidos e da Europa, encontra sua menor
distância – seis horas – para um desvio de reparos exatamente num ponto que coincide com o porto de
Suape;
d) pólo sucro-químico, onde se destaca a produção prevista de ésteres de açúcar, por um consórcio
nipo-brasileiro, para atendimento ao mercado externo.
Ninguém mais ignora, no País, o interesse demonstrado pelos grupos japoneses, no sentido de
investir capitais no Nordeste, propiciando à região uma tecnologia das mais avançadas do mundo.
Outras vantagens
Abertas tais perspectivas ao transporte marítimo, para escoamento internacional dos produtos
industriais nordestinos, devemos salientar que o traçado da Transamazônica proporcionará às indústrias já
existentes, principalmente às químicas, hoje lutando com grandes dificuldades para importar seus insumos
básicos, condições de terminais adequados, reduzindo, sensivelmente, seus custos operacionais.
Pensamos ter resumido, em rápidos traços, os aspectos mais positivos da nova política de
industrialização propugnada, e com seus fundamentos lançados, pelo Governador Eraldo Gueiros Leite.
Neste contexto, o Complexo Industrial de Suape, com seu terminal marítimo, é considerado como o
deflagrador de um processo de desenvolvimento, capaz de propiciar elevadas taxas de crescimento
econômico a Pernambuco, sócio natural e histórico de todos os Estados do Nordeste, e importante pólo
desenvolvimentista, no que tange à integração da Amazônia Oriental.
Assim, Pernambuco, inserido no contexto do desenvolvimento nacional, está fadado a cumprir,
eficientemente, o seu papel de catalisador do processo econômico em duas importantíssimas regiões do
País, contribuindo, de maneira decisiva, para o desenvolvimento harmônico da nação, pela extrapolação da
sua técnica, dos seus recursos, do seu know-how e até da tecnologia japonesa, que procura, em nosso
Estado um assento preferencial.
Resta, apenas, que o Governo Federal estenda suas vistas para essas perspectivas e, tanto quanto
esses planos regionais podem ser nacionalmente úteis, contribua para que o esforço do Governo
pernambucano responda, com a máxima urgência, às melhores aspirações nacionais.
Se a nossa confiança no atual Presidente da República nunca se arrefeceu, estamos igualmente
certos de que o futuro Presidente Geisel, que começou sua vida de homem público no Nordeste, não
deixará de amparar o nosso Estado, neste esforço de desenvolvimento regional e integração nacional.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Carvalho Pinto.
O SR. CARVALHO PINTO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, com atraso, embora, decorrente de
missões externas e inadiáveis assuntos trazidos a plenário, cumpro neste instante o dever de registrar em
nossos Anais o falecimento de ilustre filho de São Paulo, vítima também, como o saudoso companheiro
Filinto Müller e outros valorosos compatriotas, do trágico acidente aeroviário de Orly.
Refiro-me ao Dr. Francisco Malta Cardoso que, com lucidez, energia e seriedade, soube dar o melhor
de seus esforços à defesa da economia agrícola do País, num trabalho perseverante e multiforme,
desdobrado nos campos do Direito, da orientação econômica, da pública administração e da própria
atividade empresarial.
Nascido em Santos, no ano de 1899, depois de formação secundária exemplar e curso de aperfeiçoamento
na Europa, matriculou-se na tradicional Faculdade de Direito de São Paulo. Já ai lhe era dado revelar o vigor de seu
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espírito cívico nas campanhas avivadas pela candente pregação de Olavo Bilac em favor do serviço militar
obrigatório, e, ainda, no combate ao analfabetismo e na luta pelo voto secreto, onde assumiu papel de
relevo como um dos dirigentes da memorável "Liga Nacionalista".
Advogado militante, volveu sempre suas atenções para os problemas agrários, e quando, com o
crack da Bolsa de Nova Iorque de 1929 se precipitou terrível crise da cafeicultura, deu extraordinária
contribuição jurídica à formulação e à implantação das medidas oficiais destinadas à progressiva
normalização desse setor, vital à segurança econômica e à própria estabilidade do País. Advogando então
as causas da lavoura, foi incansável no seu trabalho, tendo a esse respeito publicado obras de reconhecido
valor como, "Novíssimas Leis de Ajuste e Remissão de Dívidas da Lavoura", "Concordata Agrária
Excepcional" e "Sindicatos Rurais da Federação". Além de várias outras publicações, editou em 1953 sua
obra verdadeiramente consagradora – "Tratado do Direito Rural Brasileiro" – onde condensou toda a
filosofia sobre o ordenamento jurídico que preconizava para a nossa agricultura.
No desempenho de suas múltiplas responsabilidades, teve oportunidade de representar o País em
vários congressos internacionais, inclusive em reuniões do Conselho Interamericano de Comércio e
Produção, nos Estados Unidos da América.
Como uma das mais brilhantes expressões da nossa classe agrícola, foi Presidente da Sociedade
Rural Brasileira e exerceu as funções de Secretário da Agricultura do Estado, tendo sua atuação sempre se
enaltecido pelo dinamismo na luta em prol da diversificação de culturas, mecanização da agricultura,
fecundidade do crédito rural e, sobretudo, por uma mais justa remuneração à atividade rural.
Assíduo colaborador da imprensa, deixou valiosas contribuições à solução de nossos problemas
econômicos, notadamente os agrícolas, nas colunas do Diário de São Paulo, Folha da Manhã, Revista
Jurídica do Instituto do Açúcar e do Álcool, "Problemas Brasileiros" da Federação do Comércio de São
Paulo, nas revistas do IDORT, da Sociedade Rural Brasileira, além de várias outras.
Pôde, enfim, numa atuação fecunda e mercê de sua acatada liderança, trazer inestimável
contribuição à mais justa compreensão do papel da agricultura no desenvolvimento nacional, sempre dentro
de largas perspectivas, respeito aos interesses coletivos e conjugação de todos os setores dinâmicos da
economia. Repelindo a estreiteza de ângulos meramente classistas ou tecnocráticos, dizia ele, num
testemunho que dá bem a medida de sua larga visão:
"Hoje em dia, a ciência social, a sociologia, o direito, a tecnologia especializada, tudo isso aliado de
perto à economia e finanças, à própria ciência política, constitui matéria que deve versar a ação das
Secretarias de Agricultura para que as classes rurais sintam-se garantidas pelo Estado e respeitadas pela
sociedade no devotamento do seu labor de sol a sol, sempre a mercê do tempo, das pragas e, por que não
dizê-lo, dos mercados."
Registrando, nestas condições, o falecimento de Francisco Malta Cardoso assim como o profundo
pesar dele decorrente e o faço sob a emoção da terrível tragédia que não poupou a vida de sua virtuosa
esposa e de sua prendada filha – tenho a certeza de que correspondo aos sentimentos desta Casa, no
reconhecimento ao mérito e na homenagem devida àqueles que lutaram pela grandeza e pelo progresso de
nossa Pátria. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY: – Sr. Presidente, Srs, Senadores, visitou o Maranhão,
neste fim de semana, o Sr. Ministro Marcus Vinícius Pratini de Moraes. S. Ex.ª

– 337 –
foi ao meu Estado instalar a Secretaria de Indústria e Comércio, criada pelo benéfico Governo do Professor
Pedro Neiva de Santana.
As flores que crescem, hoje, no Maranhão são as das maiores esperanças. Estado que na formação
da nacionalidade, tem uma posição de destaque eis que pelo Maranhão passaram todos os grandes vultos
da História brasileira, alguns ligados à própria história do Maranhão e outros ligados à sua própria vida.
Como já tive oportunidade de dizer neste plenário, do Maranhão saíram as bandeiras que
conquistaram os terrenos bravios da Amazônia, alargando as nossas fronteiras nas águas do grande rio do
Maranhão, saíram as bandeiras que fizeram os contornos do extremo Norte, pelo Maranhão passaram os
maiores homens desta Pátria. Basta citar o exemplo do próprio Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que
tomou de terras do Maranhão, o Morro do Alecrim, o título que o guarda para a posteridade, como patrono
de nossas Forças Armadas. E, quando teve que escolher um título nobiliárquico quis que lhe fosse dado o
nome de um pedaço do Maranhão – a cidade de Caxias.
O primeiro donatário da capitania era João de Barros, historiador, e o Maranhão ocupou, ao longo da
nossa história, uma situação de destaque na economia e na formação espiritual e política da Nação.
São Luís do Maranhão, como entreposto de exportação, ao tempo da navegação à vela, era o ponto
mais extremo do País e representava a abertura do Brasil para os seus mercados de exportação. Era o
contato com os povos de todo o mundo; era o comércio internacional que ali se fundava. Graças a ele a
cidade de São Luís, na opulência colonial que ainda hoje ostenta, é resultado dessa época de uma nobreza
passada.
Depois disso, com o fim da navegação à vela, o Maranhão passou, com a liquidação da sua infraestrutura, a um processo de involução. E basta dizer, nesta Casa, que neste século a última grande obra
pública que o Maranhão viu foi a Estrada de Ferro São Luís-Teresina, feita pela pertinácia e obstinação dos
homens públicos do Maranhão, chefiados por Benedito Leite, ao tempo de Afonso Pena. Depois disso, não
existiu mais nenhuma grande obra pública no Estado do Maranhão até o nosso tempo.
Agora, Sr. Presidente, criada a infra-estrutura do Maranhão, com a reforma da mentalidade e
superando o Maranhão o obscurantismo e o caciquismo que, durante muito tempo, o fizeram mergulhar
numa longa noite de atraso, o Estado vê surgir, agora, grandes e novas esperanças.
O Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, consolidando e oficialmente anunciando a decisão do
Governo, de implantar no Maranhão a grande siderurgia para exportação, trouxe para os maranhenses a
boa nova do ressurgimento do seu progresso.
Depois de sabermos que pelo Porto de Itaqui escoará o minério da Serra dos Carajás, agora, o
Governo federal vem anunciar e oficializar sua determinação de fazer do Maranhão o grande pólo de
exportação siderúrgica no Brasil.
Mas, o que eu quero acentuar neste Plenário é o fato das mudanças profundas ocorridas no Brasil. A
decisão de problema tão magno e tão importante, de tamanha repercussão na economia brasileira, foi
possível fazer-se sem passionalismo. Basta dizer que o Maranhão não tem, nenhum de seus filhos nos
postos de decisão da República mas, isentos os estudos de viabilidade, isento o Governo federal do
passionalismo nas decisões de natureza econômica, a escolha, sem nenhuma interferência e na frieza dos
números, recaiu no Porto de Itaqui e na siderurgia do Estado do Maranhão.
Devo uma palavra especial ao Ministro Marcus Vinícius Pratini de Moraes.
A visita de S. Ex.ª ao Maranhão veio confirmar aquele clima de euforia que
vive hoje o meu Estado, na certeza do seu grande destino, como uma região medi -
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terrânea entre o Nordeste seco e a Amazônia úmida, onde as águas não são de mais e também não são de
menos, onde o Criador soube dividir, para que fisicamente o nosso território pudesse ser uma ponte entre o
Nordeste e a Amazônia, ponte que hoje já abriga 700 mil nordestinos vindos da inclemência das secas para,
nos vales úmidos do Maranhão, ajudar a resolver um problema que é de todo o Brasil, qual seja, o do êxodo
das populações do Nordeste árido.
Devo uma palavra, como ia dizendo, ao Ministro Pratini de Moraes: S. Ex.ª quando assessor do
Ministro Hélio Beltrão, esteve no Maranhão. Eu era Governador e ele assistiu, no entusiasmo da nossa
equipe, a mudança de mentalidade que se processava no meu Estado. Abandonamos as obras de fachada
e dedicamos todos os nossos esforços na criação de uma infra-estrutura, infra-estrutura que hoje dá
condições ao Maranhão de poder pleitear a situação de um pólo da indústria siderúrgica brasileira, de um
grande pólo industrial.
Basta dizer que mais de 50% do nosso orçamento era dedicado às obras de infra-estrutura. Os
nossos gastos com pessoal atingiam os mais baixos índices do Brasil, 21% apenas; e todos os recursos do
Estado pobre eram dedicados à criação de uni infra-estrutura, que nós sabíamos necessária para que
pudéssemos concorrer com outros Estados numa posição de dar ao Maranhão dias melhores.
Assistiu o Sr. Ministro Pratini de Moraes, àquele tempo, o detalhamento das obras, que agora vê
concluídas, do Porto de Itaqui, com os navios atracados; da Barragem do Bacanga, de acesso ao porto; do
Distrito Industrial, planejado e em execução; da libertação da cidade de São Luís, para que pudesse
ultrapassar os braços de mar que a cercavam; das estradas que a ligaram a Teresina, e que a ligam, hoje,
pelo trabalho do Governo atual, também à Belém-Brasília.
Enfim, uma continuidade que hoje assegura ao Maranhão, através do Governo benemérito do
Professor Pedro Neiva de Santana, a sua situação de somente pensarmos em uma coisa, de somente
pensarmos no desenvolvimento e na grandeza do Estado. E de uma coisa a classe política maranhense
pode orgulhar-se, sem nenhuma exceção – e eu tenho divergências pessoais quanto à política do
Maranhão, mas posso proclamar que de uma coisa a classe política do Maranhão pode orgulhar-se: é que
ela, com um só pensamento, sem excesso, serviu de suporte, depois da Revolução, para que se pudesse
fazer um programa de tão grandes sacrifícios, mas de tamanho alcance para o desenvolvimento do
Maranhão. O respaldo que o desenvolvimento econômico tem hoje no Maranhão é natural decorrência da
atuação da nossa classe política, voltada para os mais altos interesses do Estado.
As nossas divisões jamais alcançaram as divisões dos problemas do Maranhão; as nossas
divergências jamais foram capazes de não fazer com que fôssemos uma só voz na defesa do Maranhão.
Agora que vem a Siderúrgica, que vem o escoamento de minérios, que vem a utilização total do Porto
de Itaqui, o que posso proclamar é que nós, políticos, cumprimos com nosso dever, apoiando o Poder
Executivo para que pudesse fazer obra de tamanha magnitude no setor do progresso.
Congratulo-me com o Sr. Ministro Pratini de Moraes, um jovem cuja revelação num dos postos
maiores da República deu a oportunidade para que o País conhecesse o seu talento, a sua cultura e a sua
dedicação ao trabalho.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço como chave dessas palavras que estou pronunciando
neste fim de tarde, no Senado, de exaltação às esperanças que crescem no Maranhão, que fique constando
da minha fala de hoje o discurso que o Ministro Pratini de Moraes pronunciou no Maranhão e que nos
anuncia tão boas novas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JOSÉ SARNEY, EM SEU DISCURSO:
Discurso do Ministro Pratini de Moraes durante a instalação da Secretaria de Indústria e Comércio.
Senhor Governador,
Constitui uma grande satisfação para mim nesta segunda visita ao Estado do Maranhão poder
participar da instalação da Secretaria de Indústria e Comércio que constitui um elemento novo e quem
marca, sem dúvida nenhuma, uma fase nova nas preocupações do setor público do Estado do Maranhão
(sic.) As primeiras Secretarias criadas, na área econômica, foram as Secretarias de Agricultura em todo o
País. E vários Estados brasileiros ainda não têm uma Secretaria de Indústria e Comércio, uma vez que as
atividades nos setores secundário terciário da economia representam uma parcela pequena da atividade
econômica. Mas, aliado ao desenvolvimento da atividade industrial e comercial, decidiram, também os
senhores, incluir nas preocupações do novo órgão da administração estadual o setor de turismo que é, sem
dúvida nenhuma, uma área que merece e pode representar uma alternativa de atividade econômica para
todo o País e, especialmente, para essa região, dentro da linha e da filosofia de faturar a brisa, de faturar o
mar. Poucas regiões do mundo dispõem de uma praia como esta aqui, que eu conheci em 1967. O primeiro
grande empreendimento de hotelaria já está em início de construção. Eu tive oportunidade de acompanhar
os seus primeiros passos, com o Sander e o Erik, da Tropical e da Varig. Creio que, esse novo estágio das
preocupações do setor público maranhense, criando uma entidade que se preocupará, prioritariamente com
os problemas dos,setores secundário e terciário da economia, vai ocorrer exatamente no momento em que
eu acredito que a atividade industrial vai rapidamente transformar-se na principal atividade econômica deste
Estado.
Dois empreendimentos devem marcar uma nova etapa, devem marcar uma nova fase em toda a
história econômica, não só do Maranhão, mas, também, do Nordeste e da Amazônia. Ainda ontem, quando
falava ao Presidente da minha viagem ao Maranhão, ouvi de Sua Excelência que se constitui a maior
prioridade que se possa estabelecer nesta Região um processo industrial. E nós comentávamos com Sua
Excelência que este programa não tem importância para esta cidade ou para este Estado. Ele representa
uma nova perspectiva econômica da maior significação para todo a Amazônia e o Nordeste.
Esta primeira visita que faço como Ministro de Estado objetiva tomar contato com o Governo do
Estado e as autoridades para, o início dos trabalhos de elaboração de um projeto que uma vez realizado,
poderá confirmar aquilo que a imprensa japonesa batizou há algum tempo: O PROJETO DE UMA
SIDERÚRGICA EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO É CONSIDERADO, NÃO SÓ PELOS SIDERURGISTAS
JAPONESES MAS POR OUTROS DO MUNDO INTEIRO, COMO O PROJETO DO SÉCULO.
Não se trata, porém, especialmente no setor siderúrgico, de um projeto apenas de construção de uma
unidade industrial. Na verdade são duas coisas: o primeiro projeto, a cargo da Companhia Vale do Rio
Doce, United States Steel, Companhia Meridional de Mineração, para a exploração e exportação de até 40
milhões de minério de ferro de alto teor por este Porto (o Porto do Itaqui); na ponta dessa linha férrea se
construirá uma grande unidade siderúrgica que é fundamentada em dois princípios: em primeiro lugar a
necessidade de planejarmos, desde já, o suprimento de aço para a década de 80 da economia brasileira.
O primeiro pressuposto, portanto, desse projeto, é a necessidade de desenvolvimento de novas
alternativas de suprimento de aço para o crescimento da economia brasileira. O segundo pressuposto do
programa é uma nova realidade no panorama siderúrgico nacional que abre a perspectiva da exportação de
aço em grande escala sob diferentes formas.
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Associando às exportações de minérios já tradicionais no Brasil e em grande crescimento à
exportação de aço semi-acabado e de aço laminado de diferentes formas. O mundo precisa instalar até
1980 mais de 300 milhões de toneladas de nova capacidade de produção de aço e, uma parcela importante
dessa nova capacidade vai ser instalada aqui. Aqui vamos produzir a partir de 80, aço para o atendimento
das necessidades do mercado brasileiro e aço para atendimento do mercado internacional. Não se trata,
porém, de um, projeto que possa ser definido e iniciado como se fosse a construção de uma casa. É mais
que a construção de um prédio, é mais que a construção de apenas uma usina. E esse nosso contato hoje
aqui objetiva, precisamente, abordarmos algumas idéias sobre o grande volume de trabalho no campo da
infra-estrutura e principalmente de recursos humanos. Eu vejo, com grande satisfação, a preocupação do
Secretário da Fazenda (Dr. Jaime Neiva de Santana) e titular em exercício da Secretaria de Indústria e
Comércio, em torno do problema tecnológico. Realmente, o problema do desenvolvimento tecnológico, seja
do ponto de vista do treinamento do pessoal, seja do ponto de vista da criação de instituições de pesquisa e
de tecnologia são duas etapas fundamentais para que esse empreendimento que se começa a estudar
agora tenha suporte de uma infra-estrutura que permita desenvolver outras atividades industriais.
A usina siderúrgica é um pólo em. torno do qual se desenvolvem dezenas de outras indústrias, muitas
delas, de porte também gigantesco. Certamente uma grande fundição, uma grande oficina mecânica, uma
grande fábrica de cimento e outros empreendimentos deverão surgir ao mesmo tempo em que se estiver
construindo esse empreendimento do setor siderúrgico. O número de empregos qualificados requeridos
para esse tipo de investimento é substancial. É necessário, portanto, que desde, já, comecemos a discutir, e
aceitar ajudá-los no sentido de ser iniciada a preparação dos recursos humanos a dar um suporte a esse
empreendimento.
Gostaria de dizer também ao cumprimentar o Senhor Governador e o Senhor Secretário pela
instalação de nova Secretaria que além da pequena colaboração que demos na fase de estudos e de
preparo da nova unidade administrativa nós colocamos à inteira disposição de Vossa Excelência e de seus
auxiliares para continuar prestando a colaboração que se fizer necessária sempre na promoção objetiva do
desenvolvimento econômico, especialmente no campo industrial, comercial e de turismo, áreas que estão
sob responsabilidade do meu Ministério.
A Transamazônica já é, em várias extensões, uma realidade, grandes programas de modernização
da atividade econômica do Nordeste são também uma realidade e empreendimento como o pólo
petroquímico da Bahia, que foi coordenado pelo Ministério (da I e C) e este novo empreendimento aqui no
Maranhão vão representar novas e importantes metas e novos e importantes pólos para o desenvolvimento
da atividade econômica.
Meus senhores, não existe subdesenvolvimento econômico. Este País mostrou nos últimos anos a
sua capacidade de vencer o desafio do sub-desenvolvimento. O único subdesenvolvimento que existe é o
tecnológico. Por essa razão eu renovo os meu cumprimentos por essa preocupação que manifesta o
Governo do Estado em torno do problema de capacitação humana e de tecnologia. Se nós tivermos
condições de treinar essa gente e de conferir a eles os instrumentos de pesquisa e de desenvolvimento na
área tecnológica, nós vamos conseguir, não só superar rapidamente o atraso econômico, mas colocar esse
Pais realmente no elenco das nações industrializadas. Esse empreendimento que agora vamos estudar
pode apresentar um grande incentivo dentro da linha de desenvolvimento da capacitação tecnológica em
todo os setores.
Vamos prosseguir trabalhando, as minhas equipes estarão em permanente contato com o Governo de
Vossa Excelência no sentido de não só pedir ajuda do seu Governo, mas também naquilo que nos for possível
auxiliá-lo, para que, juntos, levemos à frente o projeto e planejamento deste grande empreendimento
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siderúrgico, que deixa de ser só importante para São Luís ou para o Maranhão, ou para o Nordeste, ou para
o Brasil, mas é um empreendimento siderúrgico hoje de interesse mundial.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Magalhães Pinto.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, falar de música, do Brasil musical, e
dos problemas que afligem os autores de música em nosso País é o que hoje nos ocorre fazer.
Quando assistimos um programa de televisão ou de rádio, vamos ao teatro ou ao cinema, envolvidos
pelo ambiente que a música proporciona, nem sempre nos lembramos daqueles que, com amor e sacrifício,
criaram essa atmosfera de enlevo artístico. Esquecemo-nos das serestas, dos bailes e das festas, que são
também manifestações da cultura nacional.
Representando parcela expressiva do povo brasileiro e com o privilégio de conviver com muitos
compositores, desejamos nos fazer intérpretes de suas reivindicações junto aos que concluem estudos para
implantação do Código de Direitos Autorais. Assim, poderíamos obter a solução rápida, eficiente e capaz de
trazer estímulo aos compositores de nossa terra. E permitir que um clima de confiança e respeito, nessa
área, possa ser a fonte de novas e fecundas inspirações musicais.
Não é de hoje que os veículos de comunicação vêm levantando o problema do direito autoral no País.
Parece-nos que no Brasil, com 100 milhões de habitantes, as estruturas de defesa dos direitos do autor
ficaram arcaicas e ineficientes. Tanto as sociedades de autores como as editoras musicais, agindo como
intermediárias do processo musical, perderam a força e o sentido que tinham em seu início, diluídas no
desenvolvimento musical.
Há muitos aspectos envolvendo a problemática nessa área de tanta importância no País. A
multiplicidade de órgãos no setor, por exemplo, gera sempre uma condição anti-econômica para sua
atuação. O pesado custo administrativo provocado pela existência de muitas entidades dificulta e
compromete a eficiência dos serviços. É justificada a alegação de usuários de música sobre dificuldades
para o cumprimento das exigências legais, quanto a direitos autorais. A própria arrecadação fica sacrificada,
diante de tantas fontes onde recolher contribuições, criando incômodos e perplexidade para muitos.
Permitimo-nos lembrar que, modernamente, se tem praticado, no âmbito empresarial, a política de
fusão de organizações afins, com o propósito de reduzir os custos de manutenção e custeio e, ao mesmo
tempo, apurar a qualidade de produtos e serviços. A mesma coisa pode ser alcançada na área de que nos
ocupamos, porque os pressupostos desse processo são válidos para o caso das sociedades arrecadadoras
de direitos autorais.
Sabemos que, na Câmara dos Deputados, se instalou uma comissão para apurar muitas reclamações
feitas ao Parlamento por grandes e modestos nomes da nossa música popular, coincidindo os pontos de
vista que estamos propondo.
Ainda há dias, o eminente Deputado Freitas Nobre apresentou projeto de lei instituindo o Código do
Autor. O trabalho do representante paulista é amplo, muito bem fundamentado e constitui importante
contribuição à solução do problema, merecendo, portanto, atenção especial do Poder Executivo e do
Congresso Nacional.
Uma sociedade única, ou um Instituto Nacional de Música, com participação do Ministério da
Educação, do Ministério da Justiça, do Ministério do Exterior e representantes dos autores,
parece-nos opção adequada para compor estruturas definitivas no setor. Cuidaria da
arrecadação e distribuição dos direitos autorais e, principalmente, do apoio e orientação a festivais e
outras iniciativas para divulgar e promover nossa música, no País e no exterior. Uma das
preocupações deve ser não permitir que tradições musicais, como as festas juninas
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e o Carnaval, venham a desaparecer, como já está acontecendo com as primeiras e poderá ocorrer com a
segunda.
Estamos informados, por muitas notícias dos jornais, sobre a disposição do ilustre Ministro da Justiça,
Professor Alfredo Buzaid, de conduzir os estudos sobre a matéria no sentido da unificação de trabalhos em
exame nas áreas do Executivo e do Legislativo. Um acordo virtual de pontos de vista parece já existir,
principalmente quanto à criação de um organismo misto, onde o setor particular e o Governo reuniriam suas
representações para encontrar fórmulas comuns de equacionamento e solução dos problemas.
Conclusões preliminares, já apontadas na Câmara dos Deputados, mostra ser urgente fixar as
formulações definitivas sobre direitos autorais, sistemática de sua arrecadação e coordenação de meios
para isto.
Em linhas gerais, esse é também o pensamento do douto Procurador-Geral da República, Dr. José
Carlos Moreira Alves, para quem a realidade brasileira, tendo em vista a extensão territorial, torna o trabalho
de fiscalização dos direitos autorais bastante difícil, principalmente quanto à música e ao teatro. "Daí a
necessidade de uma disciplina mais moderna, com a finalidade de evitar as falhas atuais", salienta o Dr.
Moreira Alves.
Sabemos, assim, que o Governo se mostra atento a esses problemas, compreendendo que não
podemos deixar passar mais tempo sem aplicar medidas estimulantes e saneadoras, para não estarmos em
dívida com o Brasil, que também cresce e floresce com a música. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão ordinária de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1973 (nº 1.298-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores de vencimento dos cargos do
Grupo-Artesanato, e dá outras providências, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 358 e 359, de 1973, das Comissões:
– de Serviço Público Civil; e
– de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1973 (nº 1.281-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza a reversão de terreno situado no
Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais, à propriedade de Clara Batista de Oliveira, tendo:
PARECER FAVORÁVEL; sob nº 387, de 1973, da Comissão:
– de Finanças.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 38, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 316, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São
Paulo participe no projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, mediante emissão de
Bônus Rotativos, tendo:
PARECER, sob nº 317, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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4
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno) do Projeto de Resolução nº 29, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que
revoga o art. 2º da Resolução nº 65, de 1970, que estabeleceu as alíquotas máximas do imposto sobre as
operações relativas à circulação de mercadorias, tendo:
PARECER, sob nº 367, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 30 minutos.)

108ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 28 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTÔNIO CARLOS E ADALBERTO SENA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton Trindade
– Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio
Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Jessé Freire – Ruy
Carneiro – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Leandro
Maciel – Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres
– Danton Jobim – Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Emival Caiado – Osires
Teixeira – Saldanha Derzi – Mattos Leão – Antônio Carlos – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sobre a mesa. Expediente que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SR. MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ASSUNTOS DO GABINETE CIVIL
– Nº 354-SAP/73, de 27-8-73, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo Ministério das
Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/73 (nº 93-B/73, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial firmado entre a República Federativa do Brasil e a República
Federal da Nigéria, em Lagos, e 18 de novembro de 1972.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
PARECERES
PARECER Nº 404, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 33, de 1973 (nº 1.150-B/73, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso.
A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 33,
de 1973 (nº 1.150-B/73, na Casa de origem), que retifica dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil.
Sala das Comissões, em 28 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso,
Relator – Danton Jobim – Cattete Pinheiro.
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ANEXO AO PARECER Nº 404, DE 1973
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973 (nº 1.150-B/73,
na Casa de origem).
EMENDA Nº 1
(nos 2, 7, 3, 4, 8 e 10 CCJ)
(corresponde às emendas)
Façam-se, nos dispositivos da Lei nº 5.869, de 1973, referido no art. 1º do Projeto, as seguintes
retificações:
I – Ao § 4º do art. 20, dê-se a seguinte redação:
"§ 4º Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não
houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior."
II – Ao art. 568 – Onde se lê: "a execução atingirá"
leia-se: "São sujeitos passivos na execução."
III – Aos arts. 602, § 2º, e 804:
Substitua-se a grafia "fideijussória" por "fidejussória".
IV – Ao art. 602, § 2º
Substitua-se, in fine, "Art. 842 e seguintes" por
"Art. 829 e seguintes."
V – Ao inciso II do art. 671, dê-se a seguinte redação:
"II – ao credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito."
VI – Ao § 2º do art. 1.215, dê-se a seguinte redação:
"§ 2º – A eliminação dos autos de que trata este artigo só poderá ser feita nos arquivos públicos, onde
serão examinados pelo órgão competente para verificação dos documentos de valor histórico que devam
ser conservados."
EMENDA Nº 2

1973:

(corresponde às Emendas nos 21, 5, 9, 20, 13, 19, 18, 14, 16, 17, 15, 11, 12 e 1, da CCJ).
a) Acrescentem-se, no art. 1º do Projeto, as retificações aos seguintes dispositivos da Lei nº 5.869, de

I – Ao art. 22:
Substituam-se as palavras "despacho saneador" por "saneamento do processo".
II – Ao art. 34 dê-se a seguinte redação:
"Art. 34. Aplicam-se à reconvenção, à oposição, à ação declaratória incidental e aos procedimentos
de jurisdição voluntária, no que couber, as disposições constantes desta Secção."
III – Ao art. 38 dê-se a seguinte redação:
"Art. 38 – A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado
pela parte, estando com a firma reconhecida, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.",
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IV – Ao art. 214 dê-se a seguinte redação:
"Art. 214 – Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu."
V – A alínea a do inciso II do art. 275, dê-se a seguinte redação:
"a) – que versem sobre a posse ou domínio de coisas móveis e de semoventes."
VI – Ao inciso II do art. 330:
Substitua-se a remissão entre parênteses "(arts. 319 e 324)" para "(artigo 319)".
VII – Ao inciso I do § 2º do art. 405.
Substitua-se "ou colateral em terceiro grau" por "ou o colateral até o terceiro grau."
VIII – Ao inciso V do art. 520, dê-se a seguinte redação:
"V – julgar improcedentes os embargos opostos à execução."
IX – Ao art. 527
Acrescente-se o seguinte parágrafo, que terá a designação de § 2º, renumerando-se o atual § 2º e os
subseqüentes:
"§ 2º Independe de preparo o agravo retido (art. 522, § 1º)"
X – Ao parágrafo único do art. 533
Substitua-se "recorrente" por "embargante" e "recorrido" por "embargado".
XI – Ao art. 545:
Acrescente-se, após "origem", a expressão" no prazo de dez (10) dias, contados da publicação do
despacho a que se refere o art. 543, § 1º, sob pena de deserção".
XII – Ao inciso III do art. 585, dê-se a seguinte redação:
"III – Os contratos de hipoteca, de penhor de anticrese e de caução, bem como de seguro de vida e
de acidentes pessoais de que resulta e morte ou incapacidade."
XIII – Ao § 2º do art. 733, dê-se a seguinte redação:
"§ 2º – O cumprimento da prisão não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas ou
vincendas."
b) Adite-se, em conseqüência, no art. 1º do Projeto, a referência aos artigos:
"22, 34, 38, 214, 275, 330, 405, 520, 527, 538 545, 585 e 733 da Lei nº 5.869, de 1973.
EMENDA Nº 3
(corresponde à emenda nº 6-CCJ)
Substitua-se o art. 2º do Projeto pelo seguinte:
"Art. 2º – A presente lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1974."
PARECER Nº 405, DE 1973
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 42, de 1973.
Relator: Sr. Danton Jobim.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 42, de
1973, que suspende a proibição contida nas Resoluções n os 58, de 1968, 79 de 1970,
e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São
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Paulo, aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito, destinado ao pagamento
de terras desapropriadas pela Municipalidade.
Sala das Comissões, em 28 de agosto de 1973: – Carlos Lindenberg, Presidente – Danton Jobim,
Relator – José Lindoso – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER Nº 405, DE 1973
Redação final do Projeto de Resolução nº 42, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São Paulo, aumente o limite de endividamento público,
mediante operação de crédito, destinada ao pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a proibição do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de nos 79, de
1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São
Paulo, aumente em Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) o limite de endividamento público,
mediante operação de financiamento com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinada ao
pagamento de terras desapropriadas pela Municipalidade e doadas ao Governo da União, para que seja
implantado o "campus" da Universidade Federal de São Carlos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (PAULO TORRES): – O Expediente lido vai à publicação.
O Senhor Presidente da República encaminhou à deliberação do Congresso Nacional, através da
Mensagem nº 46, de 1973 CN (nº 265/73, na origem), de 24 do corrente, o texto do Decreto-lei nº 1.283, de
20 de agosto de 1973, que dispõe sobre o Imposto de Renda, estabelecendo incentivos para pagamento de
dividendos aos acionistas de Sociedades Anônimas de Capital Aberto, bem como para a subscrição de
ações daquelas empresas e de quotas de Fundos de Investimento, e dá outras providências. Concede
incentivos à criação de um mercado de Debêntures.
Para leitura da Mensagem e demais providências iniciais de sua tramitação, esta Presidência
convoca Sessão Conjunta das duas Casas do Congresso Nacional a realizar-se hoje, terça-feira, às 19
horas, no plenário da Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, Requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 153, DE 1973
Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973 (nº
1.150-B/73, na origem), que retifica dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o
Código de Processo Civil, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de agosto de 1973. – Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A matéria a que se refere o requerimento figurará na Ordem
do Dia da próxima Sessão.
Concedo a palavra, por solicitação da Maioria, ao nobre Senador Dinarte Mariz.
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O SR. DINARTE MARIZ: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em data recente, esta Casa homenageou
o "Dia do Soldado", através de sua representação política, quando se fizeram ouvir dois substanciosos
discursos que tiveram por paradigma a figura de Caxias.
Nada mais justo, Sr. Presidente, e mais necessário, do que reverenciar nas figuras tutelares dos
nossos antepassados, os acontecimentos históricos da nossa Pátria.
É no roteiro da História onde os pesquisadores vão buscar registros que se atualizam para refletir
civilizações que se eternizam, por isso mesmo que capazes de guiar legiões.
Nação sem história é Nação sem, bússula, submetida aos vendavais que a tormenta não permite
imprimir rumos seguros aos seus destinos.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a responsabilidade que nos cabe nos dias atuais, homens
públicos que somos, de documentar a ação de cada um que, nos altos Conselhos da República, vem
servindo com patriotismo, denodo e espírito de sacrifício aos supremos desígnios desta grande Nação.
Nosso depoimento será o vínculo da continuidade entre o passado e o futuro.
Hoje venho prestar uma homenagem ao Ministro Orlando Geisel – o Caxias dos nossos dias. Limitarme-ei a ler uma página que escrevi para a Agência Nacional durante o recesso parlamentar de julho. Sim,
porque não caberá, neste rápido registro, toda a exaltação a que faz jus sua invulgar figura de chefe militar
e de estadista:
Estamos colhendo os frutos da semeadura que a mão generosa da Revolução de 1964 lançou no
solo político de nossa Pátria.
Tropeçamos nos primeiros ensaios para, logo em seguida, encontrar os caminhos que nos levariam à
bonança. Aos poucos fomos nos libertando de fórmulas surradas, tantas vezes copiadas e outras tantas
recusadas pelo nosso organismo político, social, e econômico. Hoje, sem dúvida, com a nossa própria
imaginação, estamos oferecendo ao mundo, como exemplo, uma nova filosofia de governo, que começa a
despertar nos países de civilizações diversas não só invulgar interesse, mas, sobretudo, reconhecimento e
respeito.
Apagamos o incêndio com que tentaram destruir nossa civilização, nascida sob o signo da Cruz, e
estamos acompanhando com o espírito atento e forte a ameaça que ainda paira sobre nossos irmãos do
continente.
Num mundo conturbado, em que os extremos se aproximam e as palavras democracia e socialismo
perdem o sabor com que eram pronunciadas em passado não muito remoto, o Brasil constrói o seu futuro
com ideologia própria, tendo como moldura um dispositivo de segurança nacional. Segurança que significa
ordem e confiança, sem o que não haveria garantias necessárias para os que labutam nos diversos setores
em que se divide a atividade humana. Seja ela exercida nas cidades ou nos campos, na agricultura, na
pecuária ou na indústria, nas classes operárias ou patronais, nas profissões liberais ou nos gabinetes dos
cientistas, no magistério primário ou na cátedra, no juízo singular ou nos tribunais plenos, na hierarquia em
todos os escalões, notadamente o militar, assegurador do próprio dispositivo, no intercâmbio comercial e
cultural com as outras nações.
Foi graças a esse dispositivo que o grande Presidente, modelo de equilíbrio e de virtude cívica,
conseguiu promover a sua sucessão num ambiente de tranqüilidade, de paz e de unidade nacional,
o que ocorre pela primeira vez no regime republicano indicou para sucedê -lo na Presidência,
quando administrava, com sucesso, a maior empresa da América do Sul, depois d e ter ocupado a
mais alta magistratura da Justiça Militar, um eminente brasileiro, culto, competente, honrado, vindo
de uma trajetória brilhante na carreira das armas onde atingiu o posto máximo da hierarquia
de sua classe e prestou os mais relevantes serviços ao País. Para Vice-Presidente, convocara
outro eminente brasileiro, não menos digno, na hora exata em que ocupava a Presidência da
Suprema Corte Militar, vindo igualmente da carreira das armas, trazendo, além do galardão do
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posto máximo da sua classe, as glórias conquistadas nos campos de batalha da Europa, onde lutou por
honra da Pátria.
Às mãos firmes do administrador e ao espírito missionário da justiça vai ser entregue a
responsabilidade de dirigir por cinco anos os destinos da Nação.
Unidade e continuidade é o binômio em que a esmagadora maioria do povo brasileiro deposita sua
confiança. Unidade para que jamais seja quebrado, antes se consolide, dia a dia, os dispositivo de
segurança nacional, único meio de alcançarmos e mantermos as conquistas que a Revolução vai-nos
proporcionando. Continuidade até atingirmos as reformas ainda reclamadas, com pleno desenvolvimento
econômico, social e político, somente possível com a institucionalização política do País, em concordância
com as idéias que esposamos.
Dominamos a subversão, controlamos a inflação e continuamos obstinadamente a combater a
corrupção, herança maldita que ameaçava nossas melhores tradições.
Para que chegássemos a esse estágio e a Nação inteira despertasse para a luta salvadora,
necessário se tornara que o bom senso e o patriotismo convocasse aquele que, reunindo uma soma de
excepcionais virtudes cívicas, aliasse predicados pessoais intrínsecos, capazes de imprimir confiança e
assegurar estabilidade à nova ordem nascente. Mercê de Deus, o homem, existia e não foi difícil identificálo: – inteligente, culto, patriota, competente, com rara sensibilidade política, enérgico e intransigente,
quando exige dos seus comandados o cumprimento do dever, generoso e compreensivo com os camaradas
nas horas de provações; é o estadista, o grande chefe militar, Orlando Geisel. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que traz hoje à tribuna o
homem público, curtido dos sofrimentos da atividade política, leva-o à infância, aos dias livres, alegres e
tristes, de menino de engenho, que José Lins do Rêgo, telúrico e universal, recriou, com tanta
autenticidade, no seu primeiro romance do "ciclo da cana-de-açúcar". Esses mesmos dias que Joaquim
Nabuco antes vivera, no Massangana, doces e dolorosos, coloridos pelas belezas da paisagem, enfeiados
pelas injustiças da escravatura e enriquecidos pela emoção da bondade de suas vítimas, que morriam
"acreditando-se devedoras" tanto a "gratidão estava do lado de quem dava".
Lembro Massangana não para fixar os horrores do trabalho escravo, mas para considerar a projeção
das impressões da criança na vida do adulto, como o reconhece Nabuco mesmo, que, sob o impulso das
cenas tocantes assistidas na infância se fez arauto do abolicionismo, em luta com a própria classe e os seus
interesses.
O TREM
Tendo eu participado desse mundo primitivo, já liberto trinta anos antes com a emancipação dos
escravos mas ainda palco dos pungentes problemas humanos e sociais descritos por José Lins, quando se
processava a substituição dos romanceiros e antiquados bangüês pelas modernas e poderosas usinas, –
queiram Vossas Ex.as, nobres Colegas, permitir-me decordar uma das minhas saudades dos velhos tempos
do engenho de meu pai, o Cachoeirinha, em Rio Largo das Alagoas, já em marcha batida para o fogo
morto.
Não me saem da lembrança aquelas tardes maravilhosas em que eu assistia passar, no desvio do
Canoé, propriedade do carrancudo Senador Firmino Vasconcelos, ao trem de carga da Great-Western, nos
seus sacolejos, assobios e resfolegar sem fim, os vagões cheios de canas maduras deixadas pelos carros
de bois à beira da linha férrea para serem levadas às novas usinas, pois, em vias de desaparecimento os
fatigados bangüês, não mais as quebravam suas avelhantadas moendas. Alegria menor não me provocava
o trem de passageiros que da estação de Lourenço de Albuquerque nos conduzia a Maceió, nutrindo de
quadros diversos os meus olhos gulosos de novidades, alimentando minha curiosidade infantil.
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ADOLESCÊNCIA
Poucos anos depois, feito adolescente, o menino de engenho já então residia na capital do Estado,
era aluno do Ginásio de Maceió e militante do Grêmio Literário Guimarães Passos, ao lado de Manuel
Diegues Júnior, Valdemar Cavalcanti, Aurélio Buarque de Hollanda, Mendonça Júnior, Raul Lima, Carlos
Paurílio, e, inesquecível, entre os companheiros de geração, Aloísio Branco o mais brilhante, o maior de
todos nós. E a poesia de pitoresco regionalista de Ascenso Ferreira, na sua oralidade imitativa dos trens de
cana da Great-Western, bolia, cruel, com a minha sensibilidade em carne viva:
"Cana caiana,
cana roxa,
cana fita,
cada qual a mais bonita, todas boas de chupar...
Adeus, morena de cabelo cacheado!"
Os bangüês desapareciam um a um, derrotados pelas usinas, a Catende a maior delas. E o poeta
traduzia em versos o movimento do trem:
"Vou danado pra Catende,
vou danado pra Catende,
vou danado pra Catende,
com vontade de chegar..."
Sem temer o Pai da Mata e os caiporas, que, para a crendice popular, dormem e moram "em furnas
incríveis" da boca da mata e em "coisas horríveis nos fazem pensar", como no poema de Ascenso Ferreira,
– o trem de ferro engolia as distâncias, varando as matas, transpondo rios e subindo encostas e morros,
integrado nos novos tempos, ele um daqueles "agentes da modernização", a que se refere em "Caminhos e
Fronteiras" Sérgio Buarque de Hollanda, para destacar que, com a aceleração do progresso, desapareceu
em São Paulo a indústria caseira de redes do Nordeste das antigas tecedeiras tamoias e tupuniquins.
LOUVAÇÃO
Depois de consagrado poeta parnasiano com o seu "Acendedor de Lampiões", alexandrino bem
acorrentado às regras da metrificação e da gramática, Jorge de Lima explodiu em 1928 na solidariedade ao
movimento modernista, e, como que voltando à infância, afetuosamente saúda o trenzinho da GreatWestern, em versos ricos de poesia e livres de todas as normas acadêmicas:
"Devo fazer um poema em honra dessa estrada
com todos os bemóis da minha alma lírica,
porque ela, na minha inocência de menino,
foi a minha primeira mestra de paisagem."
Também num de seus "Sonetos de Tempo Perdido", que Manoel Bandeira considera "poesia da
melhor escrita no Brasil", Waldemar Lopes, citando Baudelaire – "la poésie c'est l'enfance retrouvée" –
relembra a Great-Western, "o tom finito entre os verdes do vale sem história", "o sopro aflito no rastro das
distâncias", como se "inaudível apito ainda traspasse o corpo e o sonho do menino morto".
O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Pois não, nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS: – A plantação de cana no Nordeste foi uma fonte permanente de inspiração,
não só para os romancistas nordestinos como para os poetas que o Nordeste nos deu. Há um poema de
Olegário Mariano, escrito sobre o engenho de seu pai, José Mariano, onde ele conta a sua vida de
infância. Ele, o menino que foi doente, enquanto o irmão, José Mariano Filho, era sadio, e ele não
podia brincar com ninguém porque era franzino e raquítico e apanhava dos outros. E ele termina, então, o
poema dizendo mais ou menos assim: "bendita essa situação que me permitia ser recolhido no colo
da minha mãe para grande compensação da minha fragilidade." Mas, V. Ex.ª fala em Ascenso

– 351 –
Ferreira, do pregão de cana caiana, do poema delicioso "A hora de comer, comer; a hora de dormir, dormir;
a hora de trabalhar, pernas para o ar." Além disso, Jorge de Lima, o admirável, poeta alagoano, no
romance José Lins", com seu ciclo da cana de açúcar – cada qual com seus romances – melhor retratou a
vida das usinas de cana-de-açúcar do Nordeste. V. Ex.ª fez muito bem em evocar isto. Sem falar no
admirável poeta pernambucano, Bandeira, que também evocou usinas e engenhos de açúcar daquela
época, não fugindo à tradição dos intelectuais que viviam no Nordeste brasileiro V. Ex.ª faz muito bem em
recordar essas figuras e esses homens que fixaram, para sempre, a grandeza da lavoura de cana no
Nordeste.
O SR. ARNON DE MELLO: – Nobre Senador Ruy Santos, V. Ex.ª com seu aparte muito enriquece
meu discurso. V. Ex.ª tem gosto literário, é escritor e é romancista e sente a realidade que aqui descrevo de
memória, depois de tantos anos de minha vivência de menino de engenho.
Prossigo, Sr. Presidente:
ELEMENTO POÉTICO
Vê-se bem a influência da estrada de ferro na vida do Nordeste, diria mesmo do Brasil, marcando
fundamente a nossa sensibilidade ao mesmo tempo que contribuindo para o nosso desenvolvimento. É
Gilberto Freyre quem diz que o trem não apenas servia à nossa economia: ele era um elemento poético
para a vida dos adultos e excitava "ludicamente a imaginação dos meninos", que amavam brincar de trem
ou com trem, fazendo de conta que eram locomotivas, maquinistas ou foguistas:
Café com pão,
bolacha não;
café com pão,
bolacha não.
E, se tinham recursos, os meninos adquiriam trens e trilhos de brinquedos importados e, se não os
tinham, construíam seus trenzinhos de papelão ou de pequenas caixas de fósforos.
A GREAT-WESTERN
Senhores Senadores:
Venho falar hoje sobre os transportes no Brasil, especialmente sobre o transporte ferroviário, no qual
se baseou, faz mais de cem anos, o desenvolvimento brasileiro.
E falando em ferrovias, alegra-me de início referir a Great-Western, servidora ainda hoje de Alagoas,
como integrante da Rede Ferroviária Nacional. Data a sua origem de quase um século – de 18 de outubro
de 1879, quando foi dada concessão a Manuel Joaquim da Silva Leão e Domingos Moitinho para ali
construírem uma estrada de ferro. Vendida a concessão à "The Alagoas Railway Limited", iniciadas as
obras em 1882 e concluída a sua construção, arrendou-a, como a todas as outras ferrovias de Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte, a Great-Western of Brazil Railway, que detinha mais de 1.600 quilômetros
de linhas férreas nos Estados do Nordeste.
SOLIDARIEDADE
Pode-se dizer que a história da economia regional se identifica com a Great-Western, onde, digase de passagem, iniciou sua vida de engenheiro o professor Eugênio Gudin, que hoje ilumina, com
magistrais artigos sobre os problemas brasileiros, as páginas de "O Globo", do Rio. Bem se conhecem
as lutas da ferrovia para sobreviver em meio às crises periódicas que assolavam a nossa região. Se o
açúcar baixava de preço ou caia a produção, sofria a agroindústria como a estrada de ferro; se a seca
impedia a produtividade do algodão, do café ou do fumo, do milho, do feijão, da mandioca, sofria
a estrada de ferro com o agricultor, falto este, do que vender e ela do que transportar. Era
grande a solidariedade existente, nos bons como nos maus tempos, entre a economia nor -
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destina e a estrada de ferro, solidariedade que se desdobrava em sociabilidade e se aprofundava em
amizade, como se a máquina tomasse características humanas. A hora da chegada do trem se
transformava numa hora de encontro da gente das vizinhanças da estação que ali ia como a homenageá-lo,
tal a um bom amigo merecedor de afeto e reconhecimento. Todos o tinham como admirável colaborador do
bem-estar da comunidade, fabuloso elemento de civilização e de progresso que era.
LOURIVAL FONTES
Recordo, a esse propósito, Srs. Senadores, Lourival Fontes, que integrou esta Casa com a sua
inteligência peregrina e sua cultura, "falando aos surdos", frisava em grandes discursos que enriquecem
nossos anais. Costumava ele contar como fora entusiasticamente recebido o primeiro trem que chegou à
sua cidadezinha de Riachão, no interior de Sergipe: em meio ao alvoroço da população, toda na rua para
saudar o grande acontecimento, uma mulher do povo correu a abraçar com a maior efusão a locomotiva
que parava fumegante e fervente e que lhe deixou queimaduras terríveis. Na memória do menino Lourival
para sempre se gravou o fato sobremodo doloroso mas bem expressivo da importância que ao trem
emprestava o povo. Esse mesmo trem levaria anos depois o jovem Lourival para Salvador, de onde,
começando como revisor do jornal de Simões Filho, alcançaria as culminâncias da vida política e intelectual
do País.
HISTÓRIA
Sr. Presidente, depois de referir emoções da infância e da adolescência em contato com o
desenvolvimento ferroviário do Nordeste, apraz-me recordar um pouco da história do trem e de sua
influência no resto do Brasil e no mundo, ontem, como hoje, porque ele não se anquilosou no passado mas
se desenvolveu, acompanhando os tempos modernos e abrindo perspectivas para o futuro.
Estimaria desde logo lembrar que foi o inglês George Stenphenson quem construiu a primeira
locomotiva – The Rochet – que, no concurso de Liverpool, em 1830, fez o percurso, até Manchester, a 40
km por hora e com capacidade para 36 passageiros. Thiers, presente à prova, como Ministro dos Trabalhos
Públicos da França, considerou que as grandes distâncias não seriam alcançadas pelas estradas de ferro.
Recebido com pessimismo o novo invento, já seis anos depois, no entanto, encontrava-se ele nos Estados
Unidos para logo chegar à Bélgica, à Alemanha e à França e até 1850 aos demais países da Europa. Das
colônias, na América Central, Cuba a teve em 1837; Jamaica em 1845; e, antes de 1860, as colônias da
África, Ásia e Austrália. A mesma época, chegou a estrada de ferro ao México, Chile, Peru e Colômbia, na
América Latina.
NO BRASIL
No Brasil, a lei do Regente Feijó, nº 101, de 31 de outubro de 1835, já concedia privilégio a quem
construísse ferrovia para transporte de gêneros e passageiros da Corte para as Províncias de Minas e São
Paulo.
Não teve êxito essa tentativa, como outras de ferrovias ligando Santos ao interior paulista e a Capital
do Império ao interior fluminense. Só por lei de 1852, melhoradas as condições de concessão dada pelo
governo, com a garantia de juros de 5% aa. sobre o investimento, foi possível iniciar-se a construção de
ferrovias no Brasil, com a execução do projeto da estrada de ferro, ligando a Guanabara a Raiz da Serra,
com 14,5 km, e inaugurada em 1854. A esta altura cumpre enaltecer Irineu Evangelista de Souza, o futuro
Visconde de Mauá, responsável pela construção dessa estrada de ferro, da qual disse Pereira Passos que
"deve ser para os brasileiros uma empresa venerada, simboliza o alfa da nossa viação férrea."
ESTRADAS DE FERRO NO BRASIL
Começou então o Brasil a era das estradas de ferro, que substituíram as
tropas de muares, os cavalos, os carros de bois, as carroças, os esc ravos carregadores
da rede das sinhás. Tiveram elas, segundo Roy Nash, "quase a mesma origem
das
estradas
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ferro
americanas:
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mato; o índio, em seu encalço, abria a picada; o português, com seus cargueiros, alargava-a; de raro em
raro, um carro de boi seguia o colono e abria, com suas rodas cortantes, colossais, dois sulcos paralelos a
que chamavam caminho; mais tarde, o progresso estendeu as suas fitas de aço ao longo dos principais
caminhos, e finalmente, no século XX, o automóvel fez surgir algumas estradas dignas desse nome".
Na sua "Geografia dos Transportes no Brasil", Moacir Silva confirma Roy Nash: "Das trilhas dos
índios se originaram as veredas coloniais e destas as estradas de ferro."
AJUDA SUBSTANCIAL
Aproveitando as trilhas dos índios ou adotando melhor técnica, desde logo viu o Brasil na estrada de
ferro o grande elemento de comunicação e transporte de que carecia o seu desenvolvimento. Reconheceuo Augusto Perdonnet em cujo "Traité Élementaire das Chemins de Fer", de 1865, lemos que "le
Gouvernement brésilien encouragem les entreprises de chemins de fer." E cita os incentivos oferecidos a
esses empreendimentos: garantia de juros de até 7% para os investidores concessão de parte dos terrenos
necessários ao estabelecimento da estrada, livre importação do material fixo e rodante, garantia contra toda
concorrência na mesma área, e faculdade de explorar minas à distância de 30 km de cada lado da estrada.
RESISTÊNCIAS
A locomotiva chegou, assim, ao interior do País, e chegou como uma personalidade oficial,
dominadora. Mas se provocava entusiasmos delirantes também encontrava resistências e
incompatibilidades. Não podiam vê-las com bons olhos os almocreves os proprietários de muares, os
produtores de milho de que estes se alimentavam, os proprietários de terras ao longo das estradas reais
que deixavam de ser transitadas. E tanto mais quanto – como nos informam D. P. Kidder e J. C. Flechter –
Santos, em São Paulo, recebia por ano, em meados do Século XIX, até 200.000 mulas, transportando
mercadorias dos centros produtores para o consumo da cidade. Em outras palavras: 666 mulas por dia,
computados apenas os dias úteis do ano, como observa Admar Benevolo.
A ferrovia, porém, terminou por vencer essas resistências e incompatibilidades.
APOIO OFICIAL
Com o apoio do Governo, desenvolveu-se a rede ferroviária brasileira.
Em 1858, quatro anos depois da entrega ao tráfego da estrada de Mauá, inaugurou-se a estrada de
ferro de Recife ao Cabo (parte da estrada de ferro de Recife ao São Francisco), a concessão exigindo do
concessionário que "não possuísse escravos e só empregasse em seus serviços pessoas livres", as quais
"sendo nacionais, poderiam gozar de isenção de serviço militar e, sendo estrangeiras, participariam de
todas as vantagens concedidas aos colonos úteis e industriosos". A 29 de março de 1858, foi entregue ao
tráfego o primeiro trecho da hoje Central do Brasil, do Rio de Janeiro a Quemados e Belém. Vieram, em
seguida, a Estrada de Ferro da Bahia: a Santos–Jundiaí, em São Paulo; e a de Cantagalo, na Província
Fluminense. Em 1868, possuía o Brasil 718 km de estrada de ferro; e 1.284 km em 1874, ou seja, vinte
anos depois da nossa primeira estrada, a de Mauá, que deu início à Estrada Leopoldina, de Companhia
organizada em 1871 com objetivo de ligar a Corte a Leopoldina, em Minas Gerais.
Em 1870 construímos a Estrada de Ferro de Recife a Olinda e Beberibe; em 1871, a União
Valenciana, na Província Fluminense; em 1872, com 37 km, a Jundiaí–Campinas, de propriedade da
Companhia Paulista de Estradas de Ferro; em 1873, a Macaé–Campos e a Campos–São Sebastião e
Itaúna; em 1874, a parte mineira mais importante da Leopoldina; e a estrada de Porto Alegre a
Novo Hamburgo; em 1875, a de Baturité, no Ceará; a Central da Bahia e a de Nazaré;
a de São Paulo ao Rio de Janeiro, hoje a Central do Brasil; a Sorocabana e a Mogiana; em
1880, as de Sobral, Ceará; e Paulo Afonso, Alagoas; em 1881, a de Sítio a São João Del
Rei, da Estrada de Ferro Oeste de Minas; e a de Natal a Nova Cruz, no Rio Grande do Norte; em
1882, o primeiro trecho da Bahia e Minas, de Caravelas a Aimorés; em 1883, a de Conde
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d'Eu, na Paraíba; a de Paranaguá e Morretes, no Paraná. Em 1884, chegou a Conselheiro Lafayette a
estrada D. Pedro II; inaugurou-se a D. Tereza Cristina, em Santa Catarina; e a Bragança, no Pará; em 1885,
a de Morretes a Curitiba; em 1887, a do Espírito Santo; em 1888, a ligação completa entre Ouro Preto e a
Capital do Império.
NA REPÚBLICA
Ao ser proclamada a República, em 1889, nada menos de 9.583 km de ferrovias existiam na Corte e
em 14 províncias.
De 1885 a 1890, inauguravam-se 3.281 km de estradas de ferro; de 1890 a 1895, 3.383 km; de 1896
a 1900, 2.349; de 1901 a 1905, 1.464 km; de 1906 a 1910, 4,685 km.
Entre esses últimos anos, contratou-se a construção das estradas de ferro Madeira–Mamoré e São
Luís–Caxias (Maranhão); o prolongamento da Rede Cearense, da Central do Rio Grande do Norte e da
Rede Baiana, nela incluída a Timbó–Propriá; o prolongamento da Estrada de Ferro Maricá, da Noroeste do
Brasil, da Estrada de Ferro de Santa Catarina; e a de Itaqui a São Borja; de Santiago a São Borja; de
Basílio a Jaguarão, no Rio Grande do Sul.
Parte da Madeira–Mamoré foi inaugurada em 1910, ao mesmo tempo que a Noroeste chegava à
fronteira com Mato Grosso e em 1914 a Porto Esperança.
Em 1910, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Santana do Livramento e Montevidéu se ligavam
pela Estrada de Ferro São Paulo–Rio Grande; Niterói e Vitória pela Leopoldina em junção com a Rede
Fluminense; e a Central do Brasil estabelecia a comunicação entre a atual Guanabara e o rio São
Francisco, em Pirapora, Minas Gerais. Nesse mesmo ano iniciou-se a construção da Estrada de Ferro
Vitória-Minas, que em 1928 chegava a Desembargador Drumond e em 1942 era incorporada à Companhia
Vale do Rio Doce.
Já no período de 1911 a 1915, construímos 5.180 km de estradas de ferro. Em 1920, depois da
primeira guerra mundial, possuía o Brasil 28.553 km de linhas em tráfego, o que dá uma média anual de
construção de 432 km, no decorrer de 66 anos contados de 1854, quando aqui se inaugurou a primeira
estrada de ferro.
Daí em diante, porém, Srs. Senadores, reduziu-se no País a construção de vias férreas. Em 20 anos,
entre 1920 e 1940, construímos 5.699 km; de 1940 a 1948, 1.371 km, ou seja, 171 km por ano, elevandose, então, para 35.623 km as linhas em tráfego em nosso território. Depois disso, inaugurou-se em 1949 a
ligação Rio–Salvador; a Noroeste chegou a Corumbá e Ponta Porã; Partindo de Corumbá, construiu-se a
Brasil–Bolívia, e os trilhos chegaram a Brasília. Em 1965, começou a extinção de numerosos ramais
deficitários.
Estamos hoje com 31.397 km de linhas em tráfego, sendo 24.772 km da Rede Ferroviária Federal;
5.160 do Governo de São Paulo e 1.447 de outras administrações.
DIFICULDADES
Destaque-se que muito lutou o Brasil, sobretudo nos primeiros tempos desses 120 anos decorridos
desde a inauguração da ferrovia de Mauá. Para começar, o trem, instrumento revolucionário de transporte,
chocava-se com o feudalismo agrário e pastoril do nosso país, não apenas com os seus concorrentes em,
matéria de transporte – os proprietários de muares e organizadores de tropas – mas ainda com certos
donos de latifúndios, uns resistindo à invasão de seus domínios pela estrada de ferro e outros protestando
contra o barulho da locomotiva e os riscos a que ela expunha suas criações de animais. Mas, além disso,
considerem-se as dificuldades para as construções das estradas de ferro sem ainda os aperfeiçoamentos
técnicos e sobretudo os dispêndios com as importações a bem dizer de tudo de que necessitavam as
ferrovias, desde os trilhos ingleses, as locomotivas inglesas ou americanas, até à madeira, pois muitos dos
vagões eram feitos com madeira importada, da Índia, como muitas locomotivas eram movidas a carvão de
procedência britânica.
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DESENVOLVIMENTO
Sr. Presidente, muito contribuiu realmente a estrada de ferro para o desenvolvimento e a unidade
brasileira, estimulando a produção e promovendo o intercâmbio entre cidades e regiões e proporcionandolhes bem-estar e melhores condições de existência. Os romanos chamavam via, vita, aos caminhos. A
estrada de ferro deu realmente mais vida a este País.
Volto a citar Gilberto Freyre, cujo livro, "Ingleses no Brasil", muito nos ensina sobre o tema: "O Brasil
deve imenso aos trens de ferro de origem britânica. Foi uma das mais valiosas contribuições da técnica e do
capital dos ingleses – ingleses e escoceses – para o desenvolvimento brasileiro."
E não apenas no campo da técnica e do capital. Diga-se, por exemplo, que a legislação trabalhista
brasileira nasceu nas ferrovias, através da Lei Elói Chaves, nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que criou as
Caixas de Pensões e Aposentadoria dos Ferroviários. Outro Decreto – o de nº 16.027, de 30 de abril de
1923 – criou o Conselho Nacional do Trabalho. Em 20 de dezembro de 1926, pelo Decreto nº 5.109, foram
estendidos a todas as ferrovias da União, dos Estados, dos Municípios e particulares os benefícios da Lei nº
4.682. Entre eles, o do seguro-velhice e a garantia de emprego depois de dez anos de serviço,
estabelecendo-se que, em tal caso, o empregado só poderia ser demitido se, em inquérito administrativo,
fosse apurada falta grave por ele cometida.
Aproveitamo-nos, por outro lado, de diversos benefícios e vantagens trazidos pela estrada de ferro,
que promove, como disse Perdonnet, o espírito associativo, o espírito de empresa, tanto como o progresso.
Foi nela que surgiu o telégrafo na Inglaterra, em 1837, e nos Estados Unidos, em 1844. Suas linhas muito
serviram à extensão dos fios telegráficos em todo o mundo.
Sr. Presidente.
Esgotado o tempo que a cada orador destina o Regimento, devo concluir. Voltarei, entretanto, à
tribuna para continuar estas considerações sobre o assunto, de profundo interesse para a economia e
mesmo para o futuro do Brasil. (Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Mattos Leão.
O SR. MATTOS LEÃO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Num dos primeiros pronunciamentos que fiz nesta Casa – logo depois de receber do povo do Paraná
o mandato que tenho procurado honrar no Congresso – me detive em traduzir o significado que teria, para a
Nação brasileira e, em particular, para meu Estado, o aproveitamento hidrelétrico do trecho do rio Paraná,
na fronteira com a vizinha República do Paraguai.
Naquela oportunidade, classifiquei o empreendimento como a "Hidrelétrica do Século", não só por ser
ela a maior do mundo, em termos de potência instalada, mas, também, porque vai abrir uma nova
perspectiva nas relações integracionistas desta parte do Continente.
Em um segundo pronunciamento, voltei ao assunto, para ressaltar a importância do tratado, que
então se firmava entre os Presidentes das duas Repúblicas, dentro do novo conceito de vizinhança, muito
bem definido pelo Ministro Gibson Barboza que, por sinal, vem imprimindo à chancelaria brasileira uma
orientação dinâmica, só comparável à dos grandes dias de nossa diplomacia.
Volto, agora, a ocupar-me com Itaipu – na oportunidade da troca de documentos de ratificação
daquele Tratado – em cerimônia realizada em Assunção e que significa, na prática, o início da construção
da gigantesca hidrelétrica, o que cabe dizer, o início de uma nova etapa no processo de desenvolvimento
integrado da Bacia do Prata a que meu Estado, o Paraná, está indissoluvelmente vinculado por
determinantes históricas e geográficas.
Não desejo ter o monopólio do tema Itaipu, nesta Casa, mas creio que posso
reivindicar,
para
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o
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extraordinário potencial do rio Paraná, que foi, em passado não remoto, o argumento fundamental dos
paranaenses para a reconquista do seu extremo-oeste, perdido, por algum tempo, com a criação do hoje
extinto Território Federal do Iguaçu.
A existência dessa nova unidade federativa, além de subtrair vasta área do território paranaense e
amputá-lo de seus maiores recursos naturais, anulava, inclusive, a sua razão de chamar-se Paraná, já que
o grande rio que dá nome ao Estado ficava fora e muito além de suas fronteiras.
Recordo, com sincera emoção, que a vitoriosa campanha pró-extinção do Território Federal do Iguaçu
e a reintegração daquela vasta região ao patrimônio do Paraná mobilizou todas as forças vivas do Estado,
numa demonstração histórica de união política de que há poucos exemplos em épocas presentes ou
passadas.
Faço essas observações para dar uma idéia do nosso regozijo no momento em que o aproveitamento
econômico do rio Paraná se transforma numa realidade que empolga a Nação e, naturalmente, empolga,
também, o meu Estado, como participante e beneficiário direto dessa grande obra no campo da energia
elétrica.
Se não fosse suficiente, por si só, o vulto do investimento, que deverá carrear para o local da obra
recursos da ordem de dois bilhões de dólares, há, ainda, que considerar as implicações dessa massa
considerável de recursos, nacionais e internacionais, para a integração da fronteira rio-pratense, que foi no
passado – e alguns setores, desgraçadamente, ainda querem seja no presente – um foco de turbulências e
perturbações cruentas.
Felizmente, para satisfação nossa, como reafirmação de uma política tradicional de convivência
pacífica, que honra a diplomacia brasileira, nossa chancelaria superou todos os obstáculos, encontrando,
por parte do Governo do Paraguai, a compreensão e o apoio necessários para que não se frustrasse uma
rara e singular oportunidade da História.
Mário Gibson Barboza selou a ratificação do Tratado de Itaipu entre as duas Repúblicas afirmando
"que esse Tratado foi pautado no respeito rigoroso de igualdade jurídica das altas partes contratantes, de
suas soberanias inabaláveis e de seus direitos e interesses mútuos", acrescentando que o documento "está
impregnado da filosofia de igualdade, da equivalência de benefícios e de idênticas responsabilidades para
seus signatários".
A brava gente paraguaia se mostrou à altura do acontecimento, através de seu chanceler, o Ministro
do Exterior, Sapenã Pastor, quando exaltou o princípio da "colaboração livremente consentida para o
desenvolvimento solidário, o progresso de todos e de cada um de nossos povos".
Mas, para confirmar a regra, nesse clima de perfeita identificação, teria que haver a exceção de
praxe, porém extremamente lamentável, dado o alcance especial do acontecimento. Ela ocorreu, para
tristeza nossa, por indesculpável iniciativa de uma nação irmã, que apreciamos e aprendemos a admirar,
por sua capacidade competitiva e empreendedora no sul do Continente e por suas incontáveis afirmações
de grandeza humana.
Segundo amplamente noticiou a imprensa, exatamente na hora em que o Brasil e o Paraguai
firmavam o ato final que traduz a sua disposição definitiva e irreversível de construir Itaipu as relações
diplomáticas entre o Paraguai e a Argentina chegavam ao seu nível mais baixo, refletindo um desapreço
indireto ao nosso País que, todos sabemos, não quer crescer sozinho, mas, como dizia Churchill, "não é
uma Nação que tenha o covarde medo de ser gente".
Entretanto, se lamentamos o episódio, ele, de alguma forma, mais ainda nos encoraja para enfrentar,
com serena e firme disposição, os desafios do desenvolvimento e da integração latino-americana, para
que o novo milênio encontre uma nova América unida e engrandecida no contexto de um mundo
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melhor, menos dilacerado por conflitos passionais e mais próximo dos ideais de concórdia que animam a
humanidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Lindoso. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Sobre a mesa, Projetos de Lei que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 1973
Institui o Seguro em Garantia de Educação e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º – A instituição do Seguro em Garantia de Educação é obrigatória na forma da presente Lei.
Art. 2º – São obrigados ao Seguro em Garantia de Educação os pais ou responsáveis por menores
de sete a quatorze anos.
Art. 3º – As seguradoras estatais ficam obrigadas à aceitação do seguro que poderá também ser
aceito pelas companhias particulares.
Art. 4º – Cinqüenta por cento (50%) do lucro líquido das carteiras do Seguro em Garantia de
Educação, realizado na forma desta Lei, apurados anualmente em balanço, reverterá em benefício do
Ministério da Educação e Cultura e será obrigatoriamente empregado em bolsas de estudo.
Art. 5º – Para pagamento de qualquer salário família faz-se necessário que o beneficiário comprove o
cumprimento do disposto nesta Lei.
Parágrafo único – O disposto neste artigo vigorará a partir de 1. de janeiro do ano subseqüente à
regulamentação desta Lei.
Art. 6º – O menor segurado que venha a perder o pai ou responsável e comprove ter continuado o
curso em estabelecimento público gratuito até o término da cobertura do seguro, receberá da Seguradora
ao completar 18 (dezoito) anos, um pecúlio igual à obrigação da Seguradora acrescido de correção
monetária.
Art. 7º – A presente Lei será regulamentada pelo Ministério da Indústria e do Comércio dentro do
prazo de seis meses a contar da data de sua publicação.
Art. 8º – A presente Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
Desnecessário discorrer sobre o esforço imenso que vem sendo feito pelo Estado no sentido da
educação e da erradicação do analfabetismo.
Empreendimento como o lançado pela Federal de Seguros S/A, Companhia Estatal de Seguros, no
sentido da instituição do Seguro em Garantia de Educação, ao qual aderiu vivamente o empresariado
particular, necessita estimulo e disciplinamento.
A massificação do seguro é forma que faz baixar o custo operacional possibilitando uma redução de
tarifa que a torna suportável por quantos têm necessidade da cobertura do risco.
Quando a nova e punjante indústria automobilística entrega, cada mês, milhares de veículos novos e
quando milhares de quilômetros de novas estradas são abertas anualmente ao tráfego, necessário foi a
instituição do seguro obrigatório de veículos automotores, com evidente finalidade social.
Parece-nos que devemos também carrear para a área da educação as imensas possibilidades do
seguro.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1973, – Vasconcelos Torres.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura, de Legislação Social, de Economia
e Finanças.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92, DE 1973
(COMPLEMENTAR)
Concede isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ao mel em estado natural.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º – Fica isento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias o mel natural,
em todas as fases de comercialização.
§ 1º – A isenção não alcança o produto, submetido a qualquer processo de industrialização, ainda
que primário.
§ 2º A isenção não abrange a saída do produto, quando destinado à industrialização.
Art. 2º – Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
O mel de abelha é conhecido há milênios. Dos primórdios do mundo, sábios, poetas e filósofos
preocuparam-se com a origem do mel e com o seu uso.
O consumo generalizou-se em todas as camadas sociais dos povos da terra, na casa do rico e do
pobre. A crença popular e a observação afirmam que as pessoas dedicadas à criação de abelhas, pelo uso
diário e dosado do mel, atingem idade centenária ou dela se aproximam, com vigor físico e mental.
Nos primeiros tempos da civilização grega, Hipócrates e outros filósofos atingiram idade avançada,
pelo constante uso do mel.
Todos os sábios atenienses e romanos serviram-se dele para restauração das energias cerebrais. Na
Roma antiga o mel era considerado como fator importante para a longevidade humana. Virgílio assim o
proclamava. Demócrito exaltava suas incomparáveis qualidades.
Ao mel se atribuiu origem divina, sendo até oferecido nos altares aos deuses protetores da
agricultura.
Virgílio o considerava como um presente divino que nos caiu do céu, cantando-o nas suas
"Geórgicas", em que glorificava as atividades pastoris. Pitágoras, reconhecendo suas virtudes, tomava-o em
abundância e o recomendava aos seus discípulos.
A apicultura no Brasil logrou grande desenvolvimento, a ponto de nos termos tornado exportadores
do excedente de nossa produção auto-suficiente. Entretanto, no decurso dos últimos anos, passamos da
condição de exportadores para a de importadores do mel. Essa situação, considerada alarmante,
preocupou aos técnicos e especialistas ligados à cultura de abelhas e do mel, resultando no I Encontro
Técnico de Agricultura, promovido pela ETAPE, órgão do Ministério da Agricultura, realizado em Brasília,
em fevereiro de 1970.
O referido Encontro concluiu por situar o problema em termos realistas, apontando suas causas
principais e, em conseqüência, sugerindo as soluções cabíveis. Entre aquelas, de natureza técnica,
científica e educacional, foi indicada uma de ordem jurídica, relacionada com a tributação mal orientada da
apicultura. Nessa oportunidade, foi enviada carta ao então Ministro da Agricultura, contendo um sumário das
conclusões do Encontro. O que se recomendou ali como medida prioritária para o desenvolvimento da
apicultura nacional foi o enquadramento do mel entre os produtos hortigranjeiros, como tais isentos do
imposto de circulação de mercadorias.
Esta recomendação decorre das próprias condições da cultura do mel de abelhas. É este um produto
que chega às mãos do consumidor in natura, porque as operações de colheita, extração e
acondicionamento nada retiram ou acrescentam, nem lhe alteram o estado físico e sua composição
química. Possíveis alterações resultarão num produto à base do mel, que não será, evidentemente, o
próprio mel.
A natureza das atividades relativas à apicultura, considerando sua própria
produção,
a
classificam,
universalmente
como
hortigranjeira,
a nalogamente
ao
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que sucede com os produtos de granjas, hortas, e outras produções da lavoura e pecuária. Comumente a
cultura do mel se desenvolve ao lado de outras hortigranjeiras, nas regiões chamadas de "cinturão verde"
das grandes cidades.
É de se observar que a tributação do mel, nos termos em que hoje, se verifica, o deixa em
desvantagem comercial com os seus sucedâneos ou similares produtos elaborados industrialmente.
Hoje, a legislação tributária concede o benefício da isenção a quase todos os produtos
hortigranjeiros. Destaquem-se aqueles, entre outros, do convênio de Porto Alegre, do I Convênio do Rio de
Janeiro – que permitiu a isenção ao leite cru, em estado natural – e do III Convênio do Rio de Janeiro. É
grande a lista dos produtos isentos.
Porque não merecer o mel de abelhas o mesmo tratamento fiscal, sendo como é de inestimável valor
nutritivo?
Do ponto de vista constitucional, a matéria há de poder ser aprovada, em vista do que dispõe o art.
43, I, da Constituição, verbis:
"Art. 43 – Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente:
I – tributos, arrecadação e distribuição de rendas.
De outro lado, nossa iniciativa é plenamente autorizada na Lei maior, conforme o previsto no § 2º de
seu art. 19:
"A União, mediante lei complementar e atendendo a relevante interesse social ou econômico, poderá
conceder isenções de impostos estaduais e municipais." (Grifos nossos)
Assim, demonstrado o relevante interesse econômico e social de nossa proposição, entendemos
estar prestando valiosa colaboração à política tributária do Governo, atualmente voltada para o incentivo da
produção dos chamados produtos primários, tal como se disse e mostrou acima.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1975. – Vasconcelos Torres.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Os Projetos de Lei, de autoria do nobre Senador
Vasconcelos Torres, que acabam de ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário, irão à publicação e em seguida, às
comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário:
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 154, DE 1973
Nos termos do art. 186 do Regimento Interno; requeremos que o tempo destinado aos oradores do
Expediente da Sessão de 17 de setembro próximo seja dedicado a reverenciar a memória do Marechal
Mascarenhas de Moraes, por ocasião do 5º aniversário do seu falecimento.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1973. – Danton Jobim – Paulo Torres – Augusto Franco – Dinarte
Maria – Ruy Carneiro – Antônio Carlos – Magalhães Pinto – Carlos Lindenberg.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Em conseqüência da deliberação do Plenário, o
Expediente da Sessão do dia 17 de setembro próximo será dedicado a reverenciar a memória do Marechal
Mascarenhas de Moraes, por ocasião do 5º aniversário do seu falecimento.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves – José Sarney – Teotônio Vilela – João Calmon – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres
– Benjamim Farah – Nelson Carneiro – José Augusto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Fernando
Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – Ney Braga – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger.
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Esgotado o período destinado ao Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1973 (nº 1.298-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do
Grupo-Artesanato, e dá outras providências, tendo:
Pareceres Favoráveis, sob nos 358 e 359, de 1973, das Comissões:
– de Serviço Público Civil; e
– de Finanças.
Em discussão do Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado. O Projeto irá à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 1973
(Nº 1.298-B/73, na casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Fixa os valores de vencimento dos cargos do Grupo-Artesanato, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Aos níveis de classificação dos cargos integrantes do Grupo-Artesanato, a que se refere a
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Níveis

Art.-5......................................................................................................................
Art.-4......................................................................................................................
Art.-3......................................................................................................................
Art.-2......................................................................................................................
Art.-1......................................................................................................................

Vencimentos
Mensais
(Cr$)
2.000,00
1.500,00
1.200,00
800,00
500,00

Art. 2º – As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e de
serviço extraordinário a este vinculado, bem como as diárias de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro
de 1961, e respectivas absorções, referentes aos cargos que integrarão o Grupo-Artesanato, ficarão
absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único – A partir da vigência dos Decretos de transposição de cargos para as Categorias
Funcionais do Grupo de que trata esta Lei, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das
vantagens especificadas neste artigo, não incidindo o cálculo ou fixação de quaisquer gratificações, pior
eles percebidas, sobre os valores de vencimento estabelecidos no Art. 1º desta Lei, ressalvada a
gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3º – Fica vedada a contratação de serviços, com pessoas físicas ou
jurídicas, inclusive com empresas privadas na modalidade prevista no § 7º do
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Art.10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como a utilização de cloaboradores
eventuais, retribuidos mediante recibo, para a execução de atividades compreendidas no Grupo-Artesanato.
Parágrafo único – À medida que for sendo implantado o Grupo de que trata esta Lei, nos Ministérios,
órgãos integrantes da Presidência da República, órgãos autônomos e Autarquias em que o regime jurídico
do respectivo pessoal seja estatutário, serão extintos os empregos de artífice, porventura existentes nas
respectivas tabelas de pessoal regido pela legislação trabalhista, que deverão ser suprimidos, quando
vagarem, podendo, entretanto, ser transformados em cargos integrantes do mesmo Grupo, de acordo com
os critérios estabelecidos em ato do Poder Executivo.
Art. 4º – Somente poderão inscrever-se em concurso, para ingresso nas Categorias Funcionais do
Grupo-Artesanato, brasileiros com idade máxima de quarenta anos, que possuam o grau de formação
estabelecido em ato do Poder Executivo.
Art. 5º – Os vencimentos fixados no Art. 1º desta Lei vigorarão a partir dos Decretos de inclusão dos
cargos no novo sistema, a que se refere o parágrafo único do Art. 2º.
Art. 6º – Observado o disposto nos Artigos 8º, item III, e 12 da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários
próprios dos Ministérios, Órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias federais, bem como
por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1973 (nº 1.281-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão de terreno situado no
Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais, à propriedade de Clara Batista de Oliveira, tendo:
PARECER FAVORAVEL, sob nº 387, de 1973, da Comissão
– de Finanças.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado. O Projeto irá à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 1973
(Nº 1.281-B na casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Autoriza a reversão de terreno situado no Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais à
propriedade de Clara Batista de Oliveira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a reverter à propriedade de Clara
Batista de Oliveira o terreno doado à União Federal, por escritura de 31 de maio de 1960,
transcrita
no
Registro
de
Imóveis
de
Pirapora,
em
3
de
junho
do
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mesmo ano, medindo 14.580 m2 (quatorze mil, quinhentos e oitenta metros quadrados) situado no
Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais, vizinho ao aeroporto local.
Art. 2º – A reversão efetivará mediante termo, que deverá ser lavrado em livro próprio no Serviço do
Patrimônio da União.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 38, de 1973 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nº 316, de 1973), que suspende a proibição contida nas
Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São
Paulo participe no projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, mediante emissão de
Bônus Rotativos, tendo:
PARECER, sob nº 317, de 1973, da Comissão
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O Projeto irá à Comissão de Redação.
E o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38, DE 1973
Suspende a proibição contida nas Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que o Governo do Estado de São Paulo participe no projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de
Água Vermelha, mediante emissão de Bônus Rotativos.
Art. 1º – É suspensa a proibição constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas
s
de nº 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado de São
Paulo participe no projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, a ser iniciada no
segundo trimestre deste ano pela Centrais Elétricas de São Paulo S.A., mediante emissão de Cr$ 300
milhões em Bônus Rotativos.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 4
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno) do Projeto de Resolução nº 29, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que
revoga o art. 2º da Resolução nº 65, de 1970, que estabeleceu as alíquotas máximas do imposto sobre as
operações relativas à circulação de mercadorias, tendo:
PARECER, sob nº 367, de 1978, da Comissão
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o Projeto, quanto à constitucionalidade.
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O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra, para discutir o Projeto, ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, acabo de receber informações de que duas
Federações de indústrias do País, através de seus órgãos de assessoria jurídica, vêm de se manifestar a
respeito deste Projeto, demonstrando não apenas a sua plena juridicidade, mas o seu interesse público.
Não disponho, no momento, do teor desses pareceres que confirmam as razões da justificativa da
medida encaminhada ao Congresso Nacional. Neste sentido, para que a Casa tenha oportunidade de
conhecer esses pronunciamentos que permitirão reexame da matéria, estou encaminhando à Mesa
requerimento para o adiamento da discussão por uma semana. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1ºSecretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 155, DE 1973
Nos termos do art. 311, alínea c do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Resolução nº 29, de 1973, constante do item 4 da pauta, a fim de ser feita na Sessão de 4 de setembro
de 1973.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1973. – Franco Montoro.
O SR. DINARTE MARIZ: – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz, como
Líder da Maioria.
O SR. DINARTE MARIZ (como Líder): – Sr. Presidente, a Maioria concorda com o adiamento
solicitado pelo nobre Senador Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A votação do requerimento será feita imediatamente, de
acordo com o art. 280, item III do Regimento Interno.
Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento do nobre Senador Franco Montoro queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da Sessão do dia 4 de setembro próximo.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos. Vou conceder a palavra aos nobres Senadores, de acordo com a ordem de
inscrição.
Com a palavra o nobre Sr. Senador Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria para mim um motivo de rara
satisfação e de plena consciência da exação dos meus deveres de representante do povo, especialmente
da Região Amazônica, apresentar ao Congresso Nacional, através desta Casa, um projeto de lei que,
alterando dispositivos da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, viesse a corrigir – a meu ver –
uma das mais injustas omissões dessa Lei.
Este Projeto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu o poderia justificar nos seguintes termos:
A Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, instituiu o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural (PRORURAL), cuja execução ficou atribuída ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL). No art. 3º, § 1º, a Lei aponta quais as pessoas ou categorias de trabalhadores
abrangidas pela designação de "trabalhador rural". Do elenco de beneficiários ficaram
afastados o seringueiro, o seringalista, homens que, nos seringais, empregam sua atividade sem partici-
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par das vantagens proporcionadas pelas grandes conquistas da civilização, que eles ajudam a conseguir,
produzindo a goma elástica necessária ao avanço do processo civilizatório.
O seringueiro, na desambição própria da gente humilde e desconhecida, tem comparecido com
bravura para a prestação de serviços relevantes, em momentos que a História registra. A Campanha do
Acre, realizada pela gente dos seringais, com despesas próprias e mobilização espontânea, é prova disso.
Dela resultou expansão territorial do Brasil – eu diria mesmo a reintegração territorial do Brasil –, mas o
seringueiro e o seringalista nada receberam de prêmio. Bem verdade que lutaram pelo ideal de tornar
brasileira a área de onde extraíam o látex. Durante a Segunda Guerra Mundial, verdadeira operação bélica
se desenvolveu nos seringais. Trabalhadores de toda parte, notadamente do Nordeste, foram recrutados,
transportados e localizados nas áreas de produção da borracha. Para tanto, firmaram-se convênios
internacionais, criaram-se órgãos federais, montou-se toda uma estrutura administrativa, a fim de que os
aliados recebessem da Amazônia a borracha que os seringais do Oriente estavam impedidos de fornecer.
Terminado o conflito, o seringalista e o seringueiro retornaram à condição de eternos esquecidos.
Nem por isso ficaram abalados na coragem e na audácia. Mesmo desprovidos de assistência, revigoram-se
das canseiras do dia no próprio trabalho de sol a sol, enfrentando – da maneira que lhes permitem as
circunstâncias – a fome, as endemias e a miséria.
Evidentemente, tal situação pode oferecer tema a poesias. Aliás, já tem sido narrada em prosa e
verso, em trabalhos plenos de fantasia e em estudos científicos, De uma forma ou de outra, a situação
assistencial ao habitante, ao trabalhador dos seringais é nula. Isso contraria os princípios da justiça social,
ainda mais quando o Brasil procura corrigir as distorções de todo gênero, em quaisquer ramos de atividade.
O homem dos seringais deve ser olhado por ângulo mais humano e mais justo. Sua inclusão como
beneficiário dessa conquista que atende ao trabalhador rural – o PRORURAL – constitui o pagamento de
uma dívida do País para com o filho anônimo das selvas e a correção de injustiça, representada pelo
abandono à própria sorte no meio da floresta. O Projeto visa, portanto, à extensão da justiça social aos
seringais, permitindo à autoridade (art. 2º, § 1º) a prática de ato que beneficiou produtores rurais de outras
áreas. E, como a Constituição estabelece o princípio da igualdade perante a Lei, nada mais constitucional
do que o cumprimento do preceito igualitário.
Quanto à comprovação do exercício da atividade nos seringais, por ocasião da vigência dos Acordos
de Washington, é natural que seja feita com documentos e testemunhos da época, capazes de indicar os
que eram denominados "Soldados da Borracha" – esses heróis aos quais o País muito deve e que
conseguiram sobreviver, apesar das dificuldades naturais e da falta de assistência.
Uma medida desse porte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda se justificaria, como já tive ocasião
de dizer nesta Casa e até em pronunciamentos através da Agência Nacional, pelo fato de as novas
condições econômicas daquela região, principalmente as do Acre, estarem criando uma situação de
ameaça, sobretudo para os seringueiros, já não digo para os seringalistas.
As terras do Acre e de certas regiões circunvizinhas estão sendo adquiridas e, pelo que se propala,
não se sabe se serão aproveitadas para o cultivo da hevea brasiliensis, para a produção de borracha.
É
possível
que
o
tipo
de
economia
se
modifique,
graças
à
implantação
de pecuária e de outras atividades mais ao gosto dos compradores dessas terras.
Mas o fato é que aqueles que ainda estão radicados nessas terras – umas já

– 365 –
vendidas, outras com promessas de venda, e ainda outras na expectativa de aquisição – vêm todos os dias
manifestando apreensões em face da nova situação em que devem ficar.
Ainda há pouco recebi abaixo-assinado de trinta cidadãos que residem num pequeno trecho da
estrada que liga Rio Branco a Sena Madureira, no Estado do Acre. São trinta assinaturas, porém podia
multiplicá-las, porque muitas são seguidas destas sete pessoas, dez pessoas, etc., o que me faz ampliar o
sentido quantitativo desse abaixo-assinado, traduzido não em nome de pessoas, mas de famílias. Eles se
dirigem a mim da seguinte forma:
Os abaixo assinados, pequenos agricultores e pecuaristas, localizados às margens da estrada que
liga Rio Branco a Sena Madureira, alarmados ante os rumores de que a referida gleba foi vendida a
investidores paulistas, e que estes preparam, sorrateiramente, o despejo em massa dos signatários, vêm
estes, veementemente, apelar para as autoridades constituídas, através do Senador Adalberto Correia
Sena, no sentido de que tais pretensões sejam por todos os meios evitadas.
Rio Branco, Acre, 15 de junho de 1973.
Seguem-se inúmeras assinaturas.
Como se vê, Sr. Presidente, é apenas um complemento, para mostrar a situação daqueles homens,
fato que importa até mesmo num novo problema, acrescido ao de que estava tratando, ao pronunciar-me
sobre o Projeto que eu deveria apresentar. Mas, não vou fazê-lo, porque – tenho a impressão – deverá ser
considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça, por-quanto é evidente que Projeto
que estende a um grupo de trabalhadores as vantagens da Lei Complementar nº 11, aumenta despesas –
se não a despesa da União, no seu Orçamento, pelo menos a dos Institutos de Previdência Social.
Tenho verificado, pela observação de numerosos Projetos dos meus nobres colegas, inclusive do
Senador Franco Montoro, que a Comissão de Constituição e Justiça é implacável, mesmo quando se trata
desta hipótese, ou seja, do aumento das despesas dos Institutos de Previdência Social.
No entanto, se não irei apresentar este Projeto, faço este pronunciamento como preâmbulo de apelo
que vou dirigir ao próprio Poder Executivo, e não apenas daqui da tribuna, mas diretamente aos órgãos
competentes do Ministério do Trabalho, a quem levarei estes elementos, estes subsídios pedindo que este
projeto venha ao Congresso Nacional, mediante Mensagem do Senhor Presidente da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Lindoso.
(Pausa.)
S. Ex.ª não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Sarney. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Manifesto aqui minha tristeza pelo desaparecimento de Agripino Griecco. Não é,
apenas,
a
voz
de
saudade
daquele
que
representa
a
terra
onde
nasceu
o
grande
escritor,
mas,
principalmente,
a
do
amigo,
do
admirador
que
teve
a
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ventura de conviver, por algum tempo, com aquele que se imortizou na Literatura brasileira pela crítica
honesta, pelo estilo firme, pelo sarcasmo com peculiaridades especiais e que, embora temido, era sempre
respeitado e ouvido, lá na sua Paraíba do Sul, Município do Vale do Paraíba, recentemente era inaugurado
o seu busto – e poucos são os escritores que conseguem, em vida, manifestações assim de carinho e de
ternura como o berço de Agripino Griecco lhe prestou, há menos de um ano. Lá lançaria ele um dos seus
últimos livros, e o carinho envolvente que marcou a homenagem sensibilizou profundamente o grande
crítico. Porque – o fato ele o comentava depois – não há em Paraíba do Sul, não havia e não há, um jovem,
uma criança mesmo, que não saiba que o excelente escritor lá nascera.
Sr. Presidente, comovidamente registro este acontecimento.
O SR. DINARTE MARIZ: – Permite V. Ex.ª a um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Concedo o aparte ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ: – Quero solidarizar-me com V. Ex.ª pelo tributo que presta à memória de
Agripino Griecco. Foi, sem dúvida, uma das grandes glórias da Literatura brasileira. Desaparece em idade
muito avançada, mas mesmo assim nunca abandonou o seu gabinete de trabalho, de leitura, nunca deixou
de escrever. Era daqueles estudiosos impenitentes, como certa vez referiu Rui Barbosa. Ninguém mais do
que Agripino Griecco terá honrado a Literatura brasileira. Quero transmitir à sua família, constituída de
homens que seguiram a sua linha de grande figura no meio social e cultural da nossa Pátria, minhas mais
comovidas e sentidas condolências, ao mesmo tempo em que, em nome do Rio Grande do Norte, me
associo à palavra de V. Ex.ª neste preito de justiça ao grande brasileiro que desaparece.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Agradeço a V. Ex.ª.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com muito prazer.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Só para solidarizar-me com V. Ex.ª quando expressa suas
condolências pelo desaparecimento de Agripino Griecco. Realmente, o nosso Estado perdeu, ontem, um
dos seus maiores valores. Depois de ter vivido fora de seu Estado durante muitos anos, voltou, por fim, para
a sua pequena Paraíba do Sul; dedicou-se ao estudo da história do seu município, da sua terra, e criou um,
ambiente de tal amizade, de tal amor, que os habitantes sentiram-se na obrigação de prestar-lhe, como
prestaram, as maiores homenagens. Receba V. Ex.ª a nossa solidariedade, e somos, também, levados a
apresentar a seus dignos filhos, que tanto honram o seu nome, os nossos sentimentos. Muito obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Registro, também, o aparte de V. Ex.ª, que, como representante
do Estado do Rio, bem sabe que, naquele pedaço de chão fluminense, a falta de Agripino Griecco está
sendo sinceramente sentida.
Avesso à Academia Brasileira de Letras, Agripino Griecco nem por isso deixava de possuir, ali,
grandes amigos. E, recentemente, dava uma demonstração de que não era um demolidor dessas
instituições literárias. Consigno, aqui, fato de que, chamadoa ser Presidente de Honra da Academia DuqueCaxiense de Letras, Agripino Griecco não só aceitou a investidura, como participava, com assiduidade, das
reuniões daquele sodalício.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Fui grande amigo de Agripino Griecco. Privei com, aquele notável
escritor desaparecido no sábado último, no Estado da Guanabara, durante o tempo em que servi
aos Ministros da Viação, José Américo de Almeida e João Marques dos Reis. Havia certa
afinidade entre nós dois: sou da Paraíba do Norte e ele de Paraíba do Sul, a bela cidade da
província fluminense. Ele sempre bondosamente procurou aproximar-se de mim, jovem nordestino que
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atuava no Gabinete do Ministro, sendo ele o grande escritor, alto funcionário daquela Secretaria de Estado.
Lá, nos tornamos excelentes amigos e após minha passagem por aqueles cargos que nos aproximaram
continuamos a nos corresponder: mandava-me ele os seus livros, cartas, e eu, igualmente, cultivava a
amizade daquela árvore humana de talento invulgar e de vasta cultura que foi Agripino Griecco. A nossa
amizade se estendeu ao seu filho, o Embaixador Donatello Griecco, atualmente servindo na Iugoslávia, hoje
também meu amigo. Ao ensejo do elogio fúnebre que o colega faz do grande escritor e crítico brasileiro
Agripino Griecco, solidarizo-me com o pesar do Estado do Rio, através da palavra do seu ilustre
representante nesta Casa, e digo da minha profunda tristeza, por tão grande perda para as letras do País.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – V. Ex.ª me concede um aparte, nobre Senador?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Antes de conceder o aparte a V. Ex.ª, é evidente que não vou
fazer a biografia do grande desaparecido, porque hoje não há um estudante no ginásio, um sequer, por
esses brasis afora que, em Literatura ou em Antologia, não passe por uma das páginas de Agripino Griecco,
um autor realmente imortalizado pela segurança e pela honestidade de sua obra crítica.
Com prazer, ouço V. Ex.ª.
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Quero associar-me ao pesar que V. Ex.ª, Senador Vasconcelos
Torres, está externando pelo passamento do seu conterrâneo Agripino Griecco. Sem ser um literato, sou,
desde os verdes anos da minha mocidade, um admirador do famoso sarcasta. Era ele o mais independente
dos críticos nacionais, totalmente infenso às chamadas igrejinhas literárias. Era mesmo o flagelo dos
escritores no nosso País, espécie de reedição de Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno. No Brasil,
em que pese sermos tão ricos em, grandes escritores e poetas, Griecco só não fazia restrições a quatro
vultos da literatura nacional: Castro Alves, José de Alencar, Euclides da Cunha e Machado de Assis. Sua
crítica era tão impenitente, tão mordaz, que levou José Cândido de Carvalho, numa crônica, a dizer que ela,
a crítica de Agripino, era como os temíveis decretos do Presidente Castello Branco, dos quais quem
escapava dos artigos morria nos parágrafos. Li há pouco as memórias do escritor e me deliciei com os tipos
de sua meninice, que ele descreve com tanto carinho: Pedro Cabrita, Zé do Grilo, Manduca Sapateiro,
Honorato Cangalha e a generosa mulata Julieta, de quem o velho Pascoal dizia que se metera em mais
batalhas do que Garibaldi. Se a História não consagrar Agripino Griecco como o nosso maior crítico, o
consagrará, sem dúvida, como o mais corajoso, o mais independente e o mais erudito, embora possuísse
apenas o curso primário – porque desde os verdes anos teve de lançar-se na luta pelo pão de cada dia.
Muito grato a V. Ex.ª pela oportunidade desse registro.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Eu é que agradeço o aparte de V. Ex.ª, inclusive lembrando
algumas figuras que pertenceram ao cenário da vida do grande escritor, como um Pedro Cabrita, que
conheci pessoalmente e que foi Deputado Estadual, o Deputado Estadual Pedro Gomes, que possuía essa
alcunha e da qual não se vexava; pelo contrário, servia para que na sua campanha houvesse uma
motivação, um logotipo desses que hoje se fazem. Era, realmente, uma das figuras mais queridas e
populares da nossa querida Paraíba do Sul.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – V. Ex.ª dá licença para uma parte?
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Com prazer.
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Eu me apressei a vir ao plenário, justamente para deixar minha
solidariedade neste discurso que V. Ex.ª faz em homenagem a Agripino Griecco. Quando muito moço,
tive a curiosidade de conhecer esse eminente literato e assisti a várias conferências suas, em Minas
e no Rio, e durante muitos anos fomos amigos. Quando Ministro do Exterior, dois filhos dele,
Embaixador Donatello Griecco e o Ministro Francisco Grieco, foram meus companheiros diretos de
trabalho e, portanto, as relações de amizade com Agripino se intensificaram porque ele via a nossa
amizade continuada pelos filhos. Sua morte deve ser lamentada por todos. Deixo, neste aparte, minha
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solidariedade, e não só a minha, como a solidariedade de Minas à memória desse ilustre homem de letras.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – V.Ex.ª salientou um dos aspectos mais interessantes da
polimorfa cultura de Agripino Griecco: o de conferencista, que correu o País de ponta a ponta, sempre com
u mauditório pronto a ouvi-lo e admirá-lo. Sabia ter um tipo de oratória diferente; não era bombástico, era
um comunicador no exato sentido da palavra. Estabelecia uma ligação perfeita com o auditório, que
acompanhava os seus gestos, que ria e, às vezes, também, se emocionava, porque a sátira de Agripino
tinha uma peculiaridade: era dele, não imitava ninguém. E isso fez com que sua fama corresse por todos os
quadrantes da nossa terra. Era muito requisitado; ainda há pouco tempo, foi à Ordem dos Advogados do
Estado do Rio fazer uma palestra sobre o lado humorístico da vida do Direito.
Quanto a seu filho, meu particular amigo, também, a ele e a toda a sua família tenho que endereçar
meus sentimentos, em nome do Estado do Rio e, particularmente, de toda a Paraíba do Sul, que o
homenageou decretando luto oficial por três dias e agora está reivindicando a sua grande biblioteca, de
mais de sessenta mil volumes de livros lidos, e relidos. Aliás, havia uma ponta de queixume, um pouco
antes de Agripino falecer, pois ele declarava que, antigamente, todos lhe mandavam livros e, depois, já não
exercendo a profissão de crítico, eram escassas as remessas. Então passava a ler os bons livros.
A vida desse homem, Sr. Presidente, ficou marcada em diferentes períodos. E a sua sátira. Por
exemplo, com Gilberto Freyre.
Não que Agripino Griecco fases um demolidor, mas, ou na base do trocadilho, ou na base de uma
frase feliz, porém às vezes um pouco ferina, ele chamava a atenção para um determinado fato. Ou, então,
quando não gostava, realmente, tinha essa sinceridade, porque não pertencia à confraria que, geralmente,
marca algumas sociedades literárias. O bom, para ele, era realmente anotado e o mau, não deixava de
escalpelar.
Quanto a Gilberto Freyre, por exemplo, falando sobre "Casa Grande e Senzala" Agripino Griecco
dizia que era um excelente livro, pensado na casa grande e escrito na senzala. Isso magoou de modo
profundo o Professor Gilberto Freyre, mas não afetou, absolutamente, as relações entre os dois, grandes
valores da nossa cultura.
Superior, para mim, ao nosso Aporelli, o "Barão de Itararé". Ou então, para ser mais justo, com quem
se rivalizava na crítica, na malícia (no bom sentido da palavra), na malícia da frase, mas muito superior em
cultura ao nosso imortal Barão de Itararé.
Quanto a Ataulpho de Paiva, por exemplo, de quem foi sempre um crítico impenitente, porque
Ataulpho de Paiva – do meu Estado também – escrevia num estilo que não agradava a Agripino Griecco e
este, para caracterizar bem, a sua pena inflamada de humor, dizia que quem comesse os miolos de
Ataulpho de Paiva podia comungar porque estava em jejum...
Quanto a Tristão de Atayde, contam também que esse grande escritor brasileiro, saindo de uma
livraria com dois massudos volumes, sustentados em cada uma das mãos, encontrando com Agripino, este
lhe perguntara: "Você agora vai praticar halterofilismo? ! ... "
Há também uma frase sua – e às vezes, como V. Ex.ªs sabem, no grande escritor, como no político,
anedotas são colocadas em sua boca, tanto de um como de outro, e nem sequer existiram. A fama, a
notoriedade que Agripino Griecco adquirira fez com que muitas frases e piadas lhe fossem atribuídas, como
essa, por exemplo, da sua visita a Portugal, quando o Presidente Salazar estava lhe mostrando os pontos
turísticos e, chegando auma avenida, disse: "Esta é a Avenida da Liberdade" e Agripino lhe perguntou:
"Quando vai ser inaugurada?"
Há
também,
relativamente
a
um
pedido
que
lhe
foi
feito,
quando
do
aniversário do ex-Governador Adhemar de Barros. Pediram a Agripino a sugestão
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de um bom livro com o qual o Governador de São Paulo fosse presenteado. E Agripino Griecco, sem
tardança, respondeu, na ponta dos lábios: "O Código Penal!"
Era assim tudo isso publicado, tudo isso divulgado, dando um mosaico do que era a figura imortal de
Agripino Griecco e contrastando, tudo isso, com a figura bondosa, humana, simples, meiga, terna, de chefe
de família, de amigo, de "barnabe", que se fazia questão de proclamar, como ferroviário aposentado da
Central do Brasil.
Minha homenagem, Sr. Presidente, ao grande homem de letras e o apelo que Paraíba do Sul fez, e
que endosso daqui da tribuna do Senado, para que a sua valiosa biblioteca seja conferida à guarda da
Prefeitura da terra onde nasceu, onde já existe uma Faculdade de Filosofia que é uma das melhores do
meu Estado e onde, realmente, se pode perpetuar o culto à memória do insigne escritor.
Sr. Presidente, V. Ex.ª há de me relevar pelo fato de passar a outro assunto, depois desta
homenagem que, como salientou oportunamente o nobre Senador Ruy Carneiro, não poderia deixar de ser
prestada por um representante fluminense.
Quero levar ao conhecimento do Ministro dos Transportes, meu amigo a quem tanto admiro, o
Coronel Mário David Andreazza, o abuso que está sendo praticado pela Estrada de Ferro Central do Brasil,
que a seu bel-prazer, sem se estribar na Lei, sem atentar para os interesses da coletividade, resolveu
colocar vários trilhos em algumas passagens de nível do trecho fluminense.
No dia 21 de agosto, nas solenidades comemorativas da emancipação político-administrativa do
Município de São João de Meriti, fui levado até o distrito de Coelho da Rocha, pelo Presidente da Aliança
Renovadora Nacional do município, Sr. Waldir de Vilas Boas. Conhecendo bem o lugar, mas ainda não
tendo visto aquela excrescência, aquilo que os moradores dessa região sofrida da Baixada fluminense já
chamaram, assim, numa réplica do "muro da vergonha", tive oportunidade de ouvir os reclamos de centenas
de pessoas e de registrar a mágoa que todos têm da Central do Brasil que, com essa medida injustificada e
antipática, fez com que duas localidades, uma vizinha da outra, ficassem completamente sem comunicação.
Quem acompanha o noticiário dos jornais sabe que nesta área, em São João de Meriti, Nilópolis,
Caxias e Nova Iguaçu, ultimamente os assaltos se sucedem. Apesar de toda a eficiência da polícia militar e
civil, a cada instante a crônica policial está registrando uma dessas graves ocorrências nos municípios de S.
João de Meriti, Nilópolis, Caxias e Nova Iguaçu.
As grandes casas comerciais e os bancos estão na margem direita da ferrovia. A polícia, o hospital,
as casas de saúde, na margem esquerda. Acontecendo um assalto ou então um caso de prestação de
serviço médico urgente, a volta de uma ambulância, uma radiopatrulha ou um choque da PM tem que dar
para atingir o local do fato permite, Sr. Presidente, que o assaltante possa fugir sem ser incomodado, – e é
isto que está acontecendo – ou que o doente pereça à míngua de recursos. A Central do Brasil, que tanto
deve a essa arca da Baixada, agindo da maneira que agiu praticou um ato anti-social na hora em que, com
os recursos que tem, bem poderia construir um viaduto; e fez isso tão mal feito, porque os pedestres
continuam passando de um lado para o outro em Coelho da Rocha. Só os automóveis, as ambulâncias, os
carros de socorro não podem passar. E continua funcionando o sinal de alerta, quando os trens passam por
Coelho da Rocha.
O Padre José, Vigário da Matriz de Santo Antônio, no distrito meritiense de Coelho da Rocha, me
disse que vai embora, vai deixar o distrito, porque batem à porta da casa paroquial e ele não tem como
atender; parece que a Central do Brasil está com parte com o Demônio, fazendo com que toda a atividade
de desenvolvimento do distrito meritiense de Coelho da Rocha fique bloqueada e estacione.
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Disse-me o Padre José, o abnegado italiano que serve na Baixada Fluminense que, além da vocação
normal de Sacerdote, tem que ter ainda condições de verdadeiro apóstolo, tal a situação de miséria, de
conflagração social permanente que ali se constata; disse-me que confiava na minha providência, que é
relativa, e que se transubstancia nesse apelo que faço diretamente ao meu prezado amigo, Ministro Mário
Andreazza. Eu então o animei a vir até aqui, para que de viva voz o pároco contasse o que está observando
e sentindo na carne nesse distrito meritiense de Coelho da Rocha.
Praza aos céus que as minhas palavra não sejam em vão e que esta localidade venha a merecer a
atenção da Central do Brasil, já agora com uma ordem especial do Ministério dos Transportes.
É acintoso. Inclusive, quem colocou os trilhos – não pode ser obra de engenheiro –, colocou mal. É
como se fosse uma barricada. E entre irmãos e gente que de um lado e de outro vive, como se Coelho da
Rocha fosse uma Berlim Ocidental e do outro lado uma Berlim Oriental.
Faço o meu apelo, registrando o que pude ver, sentir e anotar, juntamente com o Sr. Waldir de Vilas
Boas. Um pedido que é também de todos os homens públicos do Município de São João de Meriti,
particularmente da Aliança Renovadora Nacional, com o apoio também dos vereadores e do Prefeito que
pertencem ao Movimento Democrático Brasileiro.
Mas há isso em outras regiões. Depois que visitara Coelho da Rocha, minha atenção também se
voltara para um outro distrito de Nova Iguaçu: Comendador Soares, onde se dá o mesmo fato e com as
mesmas circunstâncias: de um lado e de outro há uma população adensada; e ali também em Comendador
Soares foram colocados esses trilhos.
O jornalista José Soares me pediu muito que, paralelamente, – já que havia sido informado do apelo
que eu faria da tribuna, – também não deixasse de falar e pedir ao Ministro Andreazza que examinasse de
igual modo a situação do distrito de Comendador Soares.
Sr. Presidente, antes de encerrar, comunico a V. Ex.ª que mandei à Mesa dois projetos: o primeiro
instituindo o Seguro em Garantia de Educação, e dando outras providências; o segundo, através de Projeto
de Lei Complementar, pretendendo a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias para o mel em
estado natural.
Este os assuntos, Sr. Presidente, que me troxeram à tribuna no dia de hoje. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo transmitir ao Congresso, e
particularmente ao Poder Executivo, o apelo formulado em São Paulo, no II Congresso dos Aposentados e
Pensionistas do INPS, relativamente a uma exigência injusta que lhes é imposta pela nova Lei Orgânica da
Previdência Social.
Reunidos em congresso, de um lado, os aposentados e pensionistas, homens que trabalham durante
mais de 35 anos, ou vítimas de moléstia profissional, e, de outro lado, as viúvas e órfãos, apelam para o
Governo no sentido de que reveja sua decisão, transformada em Lei, que exige o pagamento de 5% do
benefício do aposentado. É um novo imposto que acaba de ser introduzido sobre aqueles que recebem uma
aposentadoria ou uma pensão insignificante. Na sua maioria, elas chegam apenas ao salário mínimo. De
acordo com os próprios termos da Lei, o salário mínimo representaria aquela soma necessária para
satisfazer as necessidades essenciais de uma pessoa. Pois bem, fixado esse limite, o Governo tira 5% e,
portanto, paga menos do que aquele mínimo que ele mesmo definiu.
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Os aposentados lembram no memorial a circunstância seguinte:
"Durante 35 anos, nós pagamos a contribuição para ter direito à aposentadoria. Agora, uma inovação
na Lei exige que paguemos mais 5% sobre o nosso já tão pequeno benefício de aposentadoria."
É, realmente, uma situação de injustiça que deve ser reparada. Fazemos nosso, o apelo daqueles
homens que dedicaram a sua vida ao trabalho, dos seus filhos e das suas viúvas que pedem ao Governo.
No momento em que se afirma, como disse recentemente o Sr. Ministro da Fazenda, que o Brasil deu um
salto triplo para a frente, é preciso lembrar que o salário mínimo deu marcha a ré. Em termos reais, o salário
mínimo diminuiu portanto, também o valor daquelas pensões recebidas pelas viúvas, órfãos ou
aposentados.
O apelo que eles fazem é o de milhões de brasileiros que dedicaram a sua vida ao trabalho, e de
suas mulheres, suas viúvas e seus órfãos e representa um pedido de justiça.
É preciso que o Governo seja sensível a essa solicitação e, usando das prerrogativas que a
Constituição lhe confere com exclusividade, envie ao Congresso Nacional Projeto de Lei revendo a grave
injustiça que atinge a família dos aposentados e pensionistas do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Tem a palavra o nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, as perspectivas de Sergipe no
campo mineral se ampliam praticamente a cada dia que passa. Depois das descobertas feitas pela
PETROBRÁS, em 1963, na área de Carmópolis, vários outros campos petrolíferos continuaram a ser
localizados e, se não bastasse isso, a PETROBRÁS, nas prospecções de petróleo, encontrou ainda as
maiores jazidas, conhecidas no País, de sais de potássio, magnesianos e sádicos, cuja utilização
econômica começará em breve a ser feita através do grupo formado pela Kallium Mineração S/A, – grupo
Lume e PETROQUISA – e Companhia Nacional de Álcalis.
Em 1967, depois de iniciar as primeiras perfurações realizadas no País em mar aberto, a
PETROBRÁS noticiava a descoberta de campo produtor de Caioba, situado no litoral sergipano. Depois,
vieram os campos produtores de Camorim, Dourados e Guaricema. Alguns desses campos já estão
produzindo comercialmente e, dentro em breve, Sergipe poderá ser o primeiro Estado brasileiro em
produção petrolífera. Porém, um dos mais importantes fatos ligados a atividade da PETROBRÁS em meu
Estado foi a descoberta de grandes jazidas de gás natural, durante as perfurações feitas na plataforma. As
possibilidades que se abriram com as descobertas de gás de excelente qualidade são tão grandes, que
chegaram a exigir novos estudos relacionados com a implantação de complexo petroquímico do nordeste.
Recentemente, a PETROBRÁS localizou um novo jazimento de gás natural, e essa descoberta
cresce de importância, pois veio a demonstrar que na realidade o potencial de Sergipe, em termos de gás
natural, está muito acima dos índices estabelecidos nas previsões inicialmente feitas.
O novo campo descoberto, situado nas proximidades do terminal marítimo da Atalaia, segundo os
testes já realizados, possui uma capacidade de produção diária de trezentos mil metros cúbicos de gás.
Dessa forma, se delineiam novas perspectivas para a utilização econômica de gás
natural em Sergipe, obrindo-se a possibilidade para a implementação de um complexo industrial
diversificado. Os estudos já feitos indicam que a existência dos sais de potássio, sódicos e magnesianos, de
gás natural e do petróleo cria todas as condições requeridas em termos de matéria-prima para a instala-
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ção de um complexo mineral-petroquímico, que poderá suprir o País de produtos essenciais ao seu
desenvolvimento e que serão fornecidos a baixo custo.
A assinatura de contrato, na última semana, entre a Kallium Mineração S/A e um consórcio de
empresas nacionais e norte-americanas, para a realização de pesquisas finais e implantação de uma usina
piloto de potássio bem como do projeto definitivo, constitui um novo passo no encaminhamento das
soluções que o meu Estado está a exigir e que representam efetivamente o resultado de um trabalho
conjugado para o qual não faltou, em nenhum instante, o apoio do Governo Federal.
O SR. LENOIR VARGAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex.ª, eminente Senador
Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS: – A matéria a que V. Ex.ª acaba de se referir para a instalação da fábrica
de potassa no Estado de Sergipe – e já destaquei aqui em discurso que proferi – é um dos acontecimentos
mais importantes para o desenvolvimento nacional, pois que consumimos divisas preciosas na importação
desse produto e temos, no terreno dos fertilizantes, que é tão essencial para a agricultura brasileira, uma
carência tremenda. De modo que recebi com a maior alegria a comunicação da assinatura do contrato que
viabiliza a construção dessa fábrica no Estado de V. Ex.ª. Quero cumprimentar V. Ex.ª, como ilustre
representante de Sergipe, e também a economia nacional, porque vamos realizar um empreendimento da
maior significação para a vida econômica do País.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador Lenoir Vargas, pelo
seu aparte, que é o depoimento de um homem estudioso dos problemas nacionais e que reconhece o que
representa para o Brasil a exploração do potássio em terras sergipanas.
A descoberta do novo campo de gás amplia consideravelmente as projeções feitas em bases as mais
otimistas e indica que Sergipe está hoje capacitado a receber investimentos em diversos setores industriais,
pela facilidade que oferece de utilização de matéria-prima que somente em seu território podem ser
encontradas em conjunto.
Várias indústrias irão utilizar brevemente o gás natural que será fornecido pela PETROBRÁS através
de um gasoduto que o transportará deste os campos produtores até os locais onde serão instaladas.
A Cerâmica Santa Márcia, que será inaugurada em fins do ano em curso, será a primeira indústria
desse gênero no País a utilizar o gás natural.
Também uma siderúrgica do grupo pernambucano da COSINOR será implantada em Sergipe para a
produção do ferro esponja com a utilização de gás natural no processo de redução do minério de ferro.
Essa indústria, que produzirá inicialmente trezentas mil toneladas de ferro esponja, se enquadra
perfeitamente nas diretrizes do Governo Federal, que objetivam aumentar rapidamente a produção
siderúrgica, a fim de atender a crescente demanda que se verifica e tornar possível atingir, ainda nesta
década, a meta de vinte milhões de toneladas de aço.
O novo campo de gás natural descoberto contribui para reforçar ainda mais a vocação de Sergipe
para o desenvolvimento industrial, fazendo com que cresça o otimismo dos que, como eu, sempre
acreditaram em Sergipe e sempre batalharam pelo seu desenvolvimento.
Estes novos e significativos eventos econômicos fortaleceram ainda mais a nossa convicção de
que o futuro do Estado será promissor, pois ao lado da contribuição da natureza, que lhe deu um
subsolo rico, temos, como elemento de segurança, a obra do Governo Paulo Barreto de Meneses,
inteiramente voltada para o aproveitamento das potencialidades de Sergipe, num trabalho planejado que
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não perde de vista a orientação da Revolução de que o desenvolvimento deve sempre colocar-se a serviço
do bem-estar do povo.
Daí, as suas grandes realizações, em ênfase especial nos setores de educação, do saneamento, da
saúde e da habitação.
Tudo isso pude verificar, Sr. Presidente, ao visitar rapidamente o meu Estado, neste fim de semana,
ali sentindo, mais uma vez e para grande satisfação minha, dinamismo e entusiasmo com que o Governo do
Estado se empenha na solução dos problemas sergipanos, cioso de suas responsabilidades e
impulsionando pela confiança que, como eu, tem no futuro de Sergipe. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Srs. Senadores, a Casa tem a honra de receber, hoje, a
visita de uma comissão de Senadores da República Francesa, componentes da Comissão de Economia e
Planos. A Presidência já teve a oportunidade de receber os Srs. Senadores de França em seu gabinete.
Neste momento, S. Ex.as visitam o Plenário da nossa Casa.
Nos termos do § 2º do art. 184 do Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador Franco
Montoro, para fazer uma saudação a S. Ex.ªs.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso brasileiro,
representando toda a alma do nosso povo, saúda neste momento os nobres Representantes do Senado
francês, daquele povo amigo em que o Brasil sempre viu um exemplo de progresso, de respeito à pessoa
humana e de fidelidade aos grandes princípios da democracia e do humanismo no mundo moderno.
Esta Comissão vem em caráter técnico. É uma Comissão relativa aos assuntos econômicos e ao
Plano Francês. Vem revelar que a França não é apenas a Pátria da liberdade, a grande mestra da
democracia e do humanismo, mas é, também, a mestra no plano técnico e no plano econômico.
S. Ex.ªs vêm ao Brasil em missão de intercâmbio. Há pouco recebidos no gabinete da Presidência do
Senado, manifestaram o entusiasmo que sentiram por nossa terra, particularmente pela construção de
Brasília que marca, no coração da América-Latina, o alvorecer de uma nova cultura. Penso que a melhor
saudação que se poderia fazer aos ilustres visitantes é declarar que o Brasil reconhece que essa cultura é a
continuidade daquela mesma cultura latina, humana, de que a França foi para nós a grande mestra.
A Comissão que ora nos visita sob a presidência de um Senador Engenheiro, Jean-François Pintat,
Presidente do Grupo Senatorial de Energia, integrada pelos Senadores Auguste Billiemaz, André Barroux,
Jacques Coudert, Robert Laucournet, Alfred Kieffer, Pierre Maille, Guy Schmaus, e que tem, como
Secretário, o Sr. Pierre Le Marois, teve oportunidade, em conversaçao com os Srs. Senadores, de
manifestar o seu entusiasmo e a importância desse entendimento.
Neste espírito de fraternidade que marca a França, nós, Senadores do Brasil, em nome do nosso
povo, recebemos os irmãos da França.
Muito obrigado por essa visita! (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra, ainda nos termos do § 2º, art. 184 do
Regimento, ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder da Maioria no Senado.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa hora em que, em terras brasileiras, se
luta pelo engradecimento do Poder Legislativo, que o Senado representa na sua mais elevada esfera, é com
prazer, com satisfação e com orgulho que neste recinto recebemos os Representantes da Casa Alta da França. De
País a que a nossa cultura sedimentada e abeberada nos grandes mestres de suas letras e artes nos faz tão
ligados; país que aprendemos a amar; país do qual laurimos todas as lições de liberdade, que constituem o quadro
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de toda a História de nossa Pátria nas lutas que por ela tivemos e no entranhado amor que a ela
devotamos.
A Delegação em questão, formada por políticos, mas políticos que não abdicam das suas funções de
técnicos, de profissionais competentes nas suas diferentes especialidades – ressalte-se inclusive um
operário –, ocasião terá, ensejo lhe será fornecido, de ver como esta Pátria, irmã da sua, nas origens latinas
e nos anseios democráticos, despertou e cresceu, cresceu e despertou para o desenvolvimento e hoje dá
um exemplo ao mundo.
Saudamos fraternalmente os nossos colegas franceses, orgulhamo-nos com sua visita, e fazemos
votos que, da imagem que colherem do esforço de um país jovem para se afirmar perante as demais
nações, sejam eles depois os testemunhos do ambiente de paz, de tranqüilidade, de progresso, de
harmonia e hospitalidade que a terra brasileira, no dia de hoje, apresenta.
A eles, as nossas boas-vindas e o desejo de uma estada feliz na nossa terra. (Muito bem! Muito bem!
Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Esta Presidência reafirma as expressões de simpatia e
amizade que já fez presente em seu gabinete â Comissão dos Srs. Senadores franceses e reitera a todos
os seus amáveis cumprimentos. (Pausa.)
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nenhum outro dos Srs. Senadores querendo fazer uso da palavra, vou encerrar a Sessão. Antes de
fazê-lo, convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
404, de 1973) das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973 (nº 1.150-B/73, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que retifica dispositivos da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 1973 (nº 101-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Santa Helena do Uuairén, a
20 de fevereiro de 1973, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 337, 338 e 339, de 1973, das Comissões
– de Relações Exteriores,
– de Educação e Cultura e
– de Finanças.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 1973 (nº 112B, de 1973, na
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de
Intercâmbio Cultural, firmados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Quênia, em Nairobi, a 2 de fevereiro de 1973, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 354 e 355, de 1973, das Comissões
– de Relações Exteriores e
– de Educação e Cultura
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 55 minutos.)

109ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 28 DE AGOSTO DE 1973
(Extraordinária)
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José Esteves – Cattete Pinheiro –
Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto CasteloBranco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves –
Dinarte Mariz – Jessé Freire – Ruy Carneiro – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz
Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy
Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Torres –
Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José
Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Emivad Caiado –
Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney
Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 58 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Há expediente sobre a mesa que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionados:
– Nº 186/73 (nº 271/73, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 6/73
(nº 304-B/71, na Casa de origem), que dá nova redação ao § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Projeto que se transformou na Lei nº
5.911, de 27 de agosto de 1973);
De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para cargo cujo provimento
depende de prévia autorização do Senado Federal:
– Nº 187/73 (nº 272/73, na origem), de 27 do corrente, referente à escolha do General-de-Exército
Rodrigo Octávio Jordão Ramos, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidas as seguintes:
COMUNICAÇÕES
Sr. Presidente:
A liderança da Aliança Renovadora Nacional tem a honra de indicar a Vossa Excelência, a fim de que
um deles seja designado para integrar a Delegação do Senado Federal à Assembléia Geral da União
Interparlamentar, que se reúne em Santiago do Chile, no próximo mês de outubro, os Senhores Senadores:
Osires Teixeira – Renato Franco – Cattete Pinheiro.
Sala das Sessões, em 28 de agosto de 1973. – Petrônio Portella.
Sr. Presidente:
A Liderança do Movimento Democrático Brasileiro, tem a honra de indicar a Vossa Excelência, a fim
de que designe um deles, para integrar a Delegação deste Senado Federal, à Assembléia Geral da União
Interparlamentar que se reúne em Santiago do Chile, no próximo mês de outubro, os Senhores Senadores:
Danton Jobim – Ruy Carneiro – Adalberto Sena.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Com referência aos expedientes lidos pelo Sr. PrimeiroSecretário, a Presidência, no uso das atribuições que lhe confere o nº 18 do art. 52 do Regimento Interno,
designa, para integrarem a Delegação do Grupo Brasileiro à 61ª Conferência da União Interparlamentar, a
realizar-se, de 4 a 12 de outubro próximo, em Santiago do Chile, os Srs. Senadores Osires Teixeira e
Danton Jobim.
Deverão, ainda, compor aquela Delegação o Sr. Senador Tarso Dutra, Presidente do Grupo Brasileiro
da União Interparlamentar e os Srs. Senadores Renato Franco, Cattete Pinheiro e Franco Montoro
escolhidos pela Comissão Deliberativa do Grupo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 156, DE 1973
Sr. Presidente:
De conformidade com o art. 288, do Regimento Interno, solicito sejam reunidos em processo especial
e encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça, os inclusos recortes de jornais do país que veiculam
notícias e comentários sobre o projeto de minha autoria, dispondo sobre as inelegibilidades.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1973. – Orlando Zancaner.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O requerimento lido é deferido pela Presidência.
Não há mais expediente a ser lido.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
404, de 1973) das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973 (nº 1.150-B/73, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que retifica dispositivos da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil.
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A matéria foi incluída na Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício concedida na Sessão
anterior.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A redação final é considerada definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art.
362, do Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final das emendas do senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1973 (nº 1.150-B/73,
na Casa de origem).
EMENDA Nº 1
(Corresponde às Emendas nºs 2, 7, 3, 4, 8 e 10 CCJ.)
Façam-se, nos dispositivos da Lei nº 5.869, de 1973, referidos no art. 1º do Projeto, as seguintes
retificações:
I – Ao § 4º do art. 20, dê-se a seguinte redação:
"§ 4º – Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não
houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação
eqüitativa do juiz, atendidas as normas das letras a e c do parágrafo anterior."
II – Ao art. 568 – Onde se lê:
"a execução atingirá"
Leia-se:
"São sujeitos passivos na execução".
III – Aos arts. 602, § 2º, e 804:
Substitua-se a grafia "fideijussória" por "fidejussória".
IV – Ao art. 602, § 2º.
Substitua-se, in fine, "Art. 842 e seguintes" por "Art. 829 e seguintes."
V – Ao inciso II do art. 671, dê-se a seguinte redação:
"II – ao credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito."
VI – Ao § 2º do art. 1.215, dê-se a seguinte redação:
§ 2º – A eliminação dos autos de que trata este artigo só poderá ser feita nos arquivos públicos, onde
serão examinados pelo órgão competente para verificação dos documentos de valor histórico que devam
ser conservados."
VII – Ao inciso I do § 2º do art. 405.
Substitua-se "ou colateral em terceiro grau" por "ou o colateral até o terceiro grau."
VIII – Ao inciso V do art. 520, dê-se a seguinte redação:
"V – julgar improcedentes os embargos opostos à execução."
IX – Ao art. 527:
Acrescente-se o seguinte parágrafo, que terá a designação de § 2º, renumerando-se o atual § 2º e os
subseqüentes:
"§ 2º – Independe de preparo o agravo retido (art. 522, § 1º)"
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X – Ao parágrafo único do art. 538:
Substitua-se "recorrente" por "embargante" e "recorrido" por "embargado".
XI – Ao art. 545:
Acrescente-se, após "origem", a expressão "no prazo de dez (10) dias, contados da publicação do
despacho a que se refere o art. 543, § 1º, sob pena de deserção".
XII - Ao inciso III do art. 585, dê-se a seguinte redação:
"III – Os contratos de hipoteca, de penhor de anticrese e de caução, bem como de seguro de vida e
de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade."
XIII – Ao § 2º do art. 733, dê-se a seguinte redação:
"§ 2º – O cumprimento da prisão não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas ou
vincendas."
b) Adite-se, em conseqüência, no art. 1º do Projeto, a referência aos artigos:
"22, 34, 38, 214, 275, 330, 405, 520, 527, 538, 545, 585 e 733 da Lei nº 5.869, de 1973.
EMENDA Nº 2
(Corresponde às Emendas

1973:

nºs 21, 5, 9, 20, 13, 19, 18, 14,16, 17, 15, 11, 12 e 1, da CCJ)
a) Acrescentem-se, no art. 1º do Projeto, as retificações aos seguintes dispositivos da Lei nº 5.869, de

I – Ao art. 22:
Substituam-se as palavras "despacho saneador" por "saneamento do processo".
II – Ao art. 34 dê-se a seguinte redação:
"Art. 34 – Aplicam-se à reconvenção, à oposição, à ação declaratória incidental e aos procedimentos
de jurisdição voluntária, no que couber, as disposições constantes desta Secção."
III – Ao art. 38 dê-se a seguinte redação:
"Art. 38 – A. procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado
pela parte, estando com a firma reconhecida, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso."
IV – Ao art. 214 dê-se a seguinte redação:
"Art. 214 – Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu."
V – À alínea "a" do inciso II do art. 275, dê-se a seguinte redação:
"a) – que versem sobre a posse ou domínio de coisas móveis e de semoventes."
VI – Ao inciso II do art. 330:
Substitua-se a remissão entre parênteses "(arts. 319 e 324)" para "(art. 319)".
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EMENDA Nº 3
(Corresponde à emenda nº 6-CCJ)
Substitua-se o art. 2º do Projeto pelo seguinte:
"Art. 2º – A presente lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1974."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 1973 (nº 101-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica firmada entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Santa Helena do Uairém, a
20 de fevereiro de 1973, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 337, 338 e 339, de 1973, das Comissões
– de Relações Exteriores.
– de Educação e Cultura e
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. A matéria irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13, DE 1973
(Nº 101-B/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da República
Federativa ido Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Santa Helena do Uairén, a 10 de
fevereiro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado a texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Santa Helena do Nairén, a
20 de fevereiro de 1973.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 1973 (nº 112/B, de 1973, na
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de
Intercâmbio Cultural, firmados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Quênia, em Nairobi, a 2 de fevereiro de 1973, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 354 e 355, de 1973, das Comissões
– de Relações Exteriores e
– de Educação e Cultura
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Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24, DE 1973
(Nº 112-B/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de Intercâmbio Cultural, firmados
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, em Nairobi, a a de
fevereiro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam aprovados os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de Intercâmbio
Cultural, firmados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia,
em Nairobi, a 2 de fevereiro de 1973.
Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizarse hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados e destinada a leitura de mensagem
presidencial.
Designo para a Sessão Ordinária de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento nº 151, de 1973, de autoria do Sr. Senador Leandro
Maciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos, por ocasião do
"Dia do Soldado", pelos Senhores Ministros General Orlando Geisel, do Exército, e Almirante Adalberto de
Barros Nunes da Marinha.
2
Votação, em turno único, do Requerimento nº 152, de 1973, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da "Ordem do Dia" baixada por Sua Excelência o
Senhor General-de-Exército Orlando Geisel, Ministro do Exército, por ocasião do "Dia do Soldado".
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1973 (nº 1.286-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores de vencimento do cargos do
Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica, e dá outras providências, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 363 e 364, de 1973, das Comissões
– de Serviço Público Civil; e
– de Finanças.
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4
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, acrescentando outras hipóteses em que o empregado poderá
deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, tendo:
PARECER, sob nº 380, de 1973, da Comissão de Redação, oferecendo a redação do vencido para o
2º turno regimental.
Está encerrada a Sessão,
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

110ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 29 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTONIO CARLOS E ADALBERTO SENA
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton Trindade
– Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônío
Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz –
Jessé Freire – Milton Cabral – Ruy Carneiro – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz
Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy
Santos – Carlos Lindenberg – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Benjamim Farah –
Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto
– Franco Montoro – Orlando Zancaner – Emival Caiado – Osires Teixeira – Saldanha Derzi – Accioly Filho –
Mattos Leão – Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente Sessão, conforme deliberação anterior
do Plenário, será dedicado a reverenciar a memória do Dr. Israel Pinheiro da Silva.
Concedo a apalavra ao nobre Senador Gustavo Capanema, que falará em nome da Aliança
Renovadora Nacional.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o eminente Senador Petrônio
Portella, Líder da Maioria, deu-me a honrosa delegação de ser, nesta manifestação de pesar, o intérprete
dos sentimentos da ARENA. É, pois, em nome dela que faço este discurso.
Israel Pinheiro foi o exemplo do político de primeira ordem, do político que conquistou o renome de
estadista, através da longa carreira cheia de glória para o seu nome e de utilidade para o nosso País.
Não foi a irradiação da celebridade de João Pinheiro, seu pai, falecido havia um quarto de século, que
fez com que, em 1933, ele fosse chamado por Benedito Valadares, que então governava o Estado, para
Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas de Minas Gerais.
A esse tempo, com menos de quarenta anos de idade, já o haviam tornado conhecido no Estado não
apenas o lustro da sua vida de estudante e o seu alto preparo de engenheiro civil e de minas, como também
as repercussões da sua carreira política transcorrida, com muitas lutas e trabalhos, no âmbito municipal de
Caeté.
Viu-se logo que o novo Secretário de Estado não era homem de vagares e conversas, mas de
esforços penosos e sem pausa; não tinha o espírito inclinado ao sonho, mas era prodigioso na capacidade
de imaginar e inventar; não se demorava em projetos, mas logo investia para imediatos e certeiros
cometimentos.
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Assim, malgrado tantas dificuldades financeiras e técnicas, conseguiu, com a soma de suas
iniciativas e êxitos, a fama de grande organizador e realizador.
Não é esta a oportunidade de pormenorizar. Mas cedo à necessidade de lembrar duas obras
extraordinárias: a construção das hoje famosas termas de Araxá, com o seu hotel, a sua estrada de
rodagem para Belo Horizonte e a tentativa, só muito mais tarde alcançada, de direta ligação rodoviária com
São Paulo; e o lançamento da Cidade Industrial de Betim, nas proximidades de Belo Horizonte, variado
conjunto de fábricas, que logo se foi desenvolvendo aceleradamente, concorrendo para colocar a Capital
mineira entre as maiores metrópoles do País.
Em 1942, quando o Presidente Getúlio Vargas resolveu dar novo rumo à política do nosso minério de
ferro, para exportação maciça, oriunda das minas de Itabira, em Minas Gerais, através do porto de Vitória,
foi o nome de Israel Pinheiro que lhe ocorreu para, com tal objetivo, organizar e presidir a Companhia Vale
do Rio Doce, a qual logo se implantou e é hoje tão poderosa.
Homem de ação dinâmica e construtiva, que não sabia parar nem arrefecer, e que só nesse tipo de
ação se sentia contente e realizado, Israel Pinheiro era, acima de tudo, um político. Ele trazia a alma e a
sina paterna. Assim começou, desde muito moço, na sua cidade natal. E, em 1945, ia retomar o caminho.
Já se conceituava de tal maneira pelos seus dons de organizador, que foi então chamado, pelos fundadores
do Partido Social Democrático, para o difícil cargo de seu Secretário-Geral.
A nova agremiação partidária entrou logo a funcionar e pôde, com a inicial organização que Israel
Pinheiro lhe imprimira, desfechar, com o maior sucesso, a sua primeira campanha para a eleição do
General Eurico Dutra a Presidente da República e dos seus representantes nacionais na Assembléia
Constituinte que se ia inaugurar em janeiro de 1946. Israel Pinheiro, ele próprio, candidatou-se a Deputado
Federal. Eleito por Minas Gerais, iria reeleger-se em 1950 e 1954, para assim permanecer na Câmara dos
Deputados por mais de dez anos. Ficaria, também, como Secretário-Geral do Partido, até que findasse o
seu mandato de Deputado Federal.
Na Câmara dos Deputados, o seu posto não era só a tribuna do plenário, mas principalmente a
Comissão de Finanças, que, naquele tempo, englobava, também, competência para todos os assuntos de
economia e de elaboração orçamentária.
De 1951 a 1956, ocupava eu o lugar de Líder da Maioria daquela Casa do Congresso, e pude
acompanhar muito de perto o raro teor do comportamento parlamentar de Israel Pinheiro, Presidente que
então se tornou da sua importante Comissão.
Esse comportamento compunha a outra efígie da sua medalha, toda ela feita do mesmo sólido e
valioso metal. Ele não tinha, no Congresso, o semblante imperativo e o gesto decidido que eram os traços
da sua personalidade administrativa. Sabia, debatendo, alcançar a persuasão, e, presidindo, evitar os
atritos, pois, político nato, persuadido estava de que, nas lides parlamentares, valem mais os argumentos e
as combinações do que qualquer tipo de áspera convivência. Assim, conquistou constante prestígio, entre
correligionários e adversários.
Em 1956, o Presidente Juscelino Kubitschek, decidido a dar cumprimento às disposições
constitucionais relativas à mudança da Capital federal e a alcançar esse objetivo antes que findasse o seu
período de governo, chamou Israel Pinheiro para a tarefa. Eles tinham convivido, em Minas Gerais, por
longos anos, na administração do Estado. O Presidente da República bem o conhecia e certo estava de que
outro não podia ser o homem para aquele trabalho de Hércules. Israel Pinheiro não vacilou. Viu que estava
diante da maior oportunidade da sua carreira de homem público. Renunciou o mandato de Deputado
Federal para aceitar o desafio.
A Nação assistiu, entre aturdida e admirada, ao desenrolar da epopéia. Ao lado
de
Israel
Pinheiro,
foram
muitos
os
intrépidos
invasores
das
asperezas
do
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Planalto Central, a pelejar no terrível deserto daqueles dias de sol causticante, de terra e de céu inundados
de poeira, de noites geladas, perigosas, desprotegidas. Um dia, os seus nomes serão relembrados pela
gratidão do País. Entre essas figuras heróicas, era de ver o vulto de Dona Coracy, brava esposa de Israel
Pinheiro, companheira perfeita que, com a sua capacidade infinta de providenciar, em nenhum momento
faltou, desde a primeira até a última hora.
Em quatro anos, estava erguida a cidade, monumento de arte moderna, no urbanismo e na
arquitetura, todo ele idealizado e projetado por mestres brasileiros. A 21 de abril de 1960, a nova Capital
federal pôde ser inaugurada. A construção de Brasília, pela ousadia do cometimento e novidade da
concepção, não repercutiu somente no Brasil, mas por toda parte. Era sem dúvida uma das maiores
realizações do século.
O renome de Israel Pinheiro se engrandecera tanto nessa obra monumental, que logo depois fácil lhe
seria avançar ainda mais, dilatando as dimensões de sua já tão vitoriosa carreira política. Candidato a
Governador de Minas Gerais, foi eleito pelo povo em 1965. Deus lhe deu talvez aquilo que, no fundo do seu
coração, era a aspiração maior: ocupar a curul onde morrera seu pai. Governou, por todo o seu período de
cinco anos, realizando difícil obra de pacificação política, que só por si bastaria para coroar a sua gestão,
além de um conjunto inumerável de empreendimentos administrativos, notadamente no terreno dos
problemas de energia elétrica, de construção e pavimentação de estradas, de ampliação da rede escolar.É
sobretudo de notar a sua preocupação e o seu programa de interiorizar o desenvolvimento. E, como
nenhum governante pode fazer tudo de uma vez (gouverner, c'est choisir, eis a célebre e sábia sentença de
Pierre-Mendès France), Israel Pinheiro escolheu, para seu projeto de interiorização, precisamente a parte
mais ingrata do território mineiro, o Noroeste, aquele "grande vazio econômico", como ele lhe chamava, e
pôs mãos à obra de uma colonização de grande envergadura. Todos esses emprendimentos foram
entremeados de marcos de repercussão popular e de projeção no futuro.
Quanto às idéias políticas de Israel Pinheiro, eram elas simples e precisas. Essencialmente, ele as
herdou de seu pai, pensador político por excelência, talvez o maior pensador político mineiro, de quem ele
lia e relia os escritos apaixonadamente.
Quando João Pinheiro dizia que Minas Gerais tinha o senso grave da ordem, ele sabia bem
interpretar que esse senso grave, grave era porque não tinha nada de radical, era a eterna procura da
conciliação do imperativo da segurança com o ideal da liberdade.
João Pinheiro, pela primeira vez na história de Minas, colocou o problema do desenvolvimento
econômico na base de tudo o mais, e este foi outro grande legado deixado ao seu filho. Israel Pinheiro
passou a vida inteira com a obstinada preocupação de que era preciso criar aceleradamente em Minas, e
em todo o País, a maior soma e diversificação de riqueza. Este seu pensamento se desdobrava em dois
corolários.
O primeiro é que a riqueza deve ter por base a iniciativa privada, mas o Poder Público não pode
deixar de intervir, orientando, cooperando, participando, e até mesmo tornando-se ele próprio o empresário,
mas sem nenhum dos excessos, que logo se pode ver que são desnecessários e mesmo prejudiciais. A
tendência, a que o nosso grande Roberto Campos chamou "furor estatizante", não ia com a mentalidade de
Israel Pinheiro.
O segundo corolário é a questão da distribuição. Antes da nossa disparada para o progresso
industrial e agrícola, a distribuição não seria propriamente um contra-senso; seria simplesmente
impraticável. Mas, a partir das primeiras verificações gerais de enriquecimento, a distribuição passou a ser
imediato dever e haverá de ser feita por todos os possíveis modos diretos e indiretos.
Não farei, sobre as idéias políticas de Israel Pinheiro, outras considerações, que não poderiam caber
neste discurso, destinado mais a prantear do que a analisar.
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Mas não posso deixar a tribuna sem dizer duas palavras sobre a personalidade de Israel Pinheiro. Em
toda grande alma, há sempre um dom que refulge sobre os demais. Nele este dom era a bondade sem
limite. Graças a Deus, tenho convivido com muita gente de bom coração. Mas não posso dizer que conheci
espírito de bondade maior do que o dele. Ele estava sempre procurando ajudar a alguém que estivesse
necessitando ou penando. Tomava muitas vezes a iniciativa de servir, sem esperar o pedido. E era humilde
e alegre em todos os atos de bondade.
Ouvi a muitos dizer que ele era descortês, estourado, secalhão. Nada disso ele era. Entre os dons
que herdou do seu pai, o primeiro era o dinamismo, era o vigor, o ímpeto e a pressa no realizar fosse o que
fosse. Carlos Prates, um dos maiores nomes que cercavam João Pinheiro, disse certa vez a Teófílo Ribeiro,
seu amigo: "Meu Deus! Pinheiro mata a gente de serviço".
O admirável jornalista Carlos Castello Branco, falando de Israel Pinheiro, logo depois da sua morte,
assim escreveu:
"Ao longo da sua vida ele foi sempre um trabalhador incansável, imaginoso, ávido de ação,
impaciente, envolvido numa atmosfera de tumulto que espalhava o pânico entre os que, a seu lado, não lhe
acompanhavam o ritmo vertiginoso."
Era natural que, em tais circunstâncias, Israel Pinheiro descaísse não raro do tato próprio do político.
Mas, mesmo nesses momentos de rispidez, ele nunca deixou de ser bom, cheio do maior coração.
Também aqui, é escusado alongar-me. Em qualquer personalidade, quando verdadeiramente grande
é o coração, tudo o mais é grande.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite V .Ex.ª um aparte?
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Com a maior honra.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Um discurso tão belo, tão profundo, tão sincero como o de V.
Ex.ª jamais deveria ser aparteado. Não me contenho, todavia, e interrompo o curso da sua formosíssima
oração para juntar minha homenagem àquele insigne vulto da política brasileira. Na nossa sociologia
política, tenho aprendido que o mineiro representa um tipo, características próprias e, não raro, alguém,
quando quer caracterizar uma habilidade, uma transigência, um diálogo, se refere ao mineiro. E aquela
"mineiridade" que é, sem dúvida nenhuma, um traço que bem define aqueles que nasceram nas Alterosas.
Mas, esse que é cultuado neste instante, embora possuindo todas essas peculiaridades, não foi aquele tipo
simbológico, representativo, porque tinha o que V. Ex.ª acabou de dizer, os momentos de discordância, os
momentos às vezes quase de intransigência – foi por isso que Brasília pôde ser construída. Quero, em
nome do meu Estado, onde Israel Pinheiro tinha tantos amigos, prestar também – se V, Ex.ª permitir –
minha homenagem a esse vulto da política nacional, antigo companheiro do Partido Social Democrático.
Sem ele, Brasília jamais seria construída. E, como a vida toda, ela é feita de injustiças – eu me recordo,
brilhante mestre e colega, Senador Gustavo Capanema, que se deu o nome de Israel Pinheiro ao lago de
Brasília e não vejo nas Cartas nenhuma referência a essa homenagem. Sem ele, também, o grau de
umidade de Brasília seria ainda mais baixo do que aquele que, principalmente nesta época do ano, estamos
suportando. Convivi com ele; guardo uma impressão notável da sua sabedoria e penso que o Senado da
República anda bem e andou melhor porque escolheu uma das suas maiores figuras para, neste instante,
prantear um daqueles que poderiam figurar, como Carlyle fixou nos seus estudos, como heróis da
nacionalidade. Per-doe-me porque o discurso de V. Ex.ª jamais poderia ser interrompido, e eu o fiz, não me
contendo, porque também tinha que dar uma palavra de homenagem a um homem que tanto fez por esta
Capital, hoje reconhecida como irreversível mesmo por aqueles que a negaram.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA: – Meu eminente amigo, Senador Vasconcelos
Torres: o aparte de V. Ex.ª não só me honra pessoalmente, mas sobremodo
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enriquece e abrilhanta o meu discurso. As suas considerações tão judiciosas sobre Israel Pinheiro merecem
todo o meu apoio.
Era de admirar como Israel Pinheiro podia suportar as exigências da sua longa carreira política, toda
urdida de extenuantes encargos de grandes responsabilidades. Mas ele dava mostras de ainda poder arcar
com novos sacrifícios, quando inesperadamente morreu. O seu nome vai fulgurar na constelação dos
grandes brasileiros da nossa época. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, que
falará em nome do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, Israel Pinheiro não precisará de
biógrafo para alcançar a posteridade. Ele mesmo escreveu, com as obras que realizou, a história de sua
vida. Acompanhei, de perto, multas fases de sua existência e é sobre elas que vou falar. Não recorri a
arquivos, não consultei os jornais da época, nem ouvi seus auxiliares. Valho-me dos nossos encontros, das
largas conversas que tivemos, das vezes em que o vi atuar na Câmara dos Deputados, nos cargos que
exerceu e na convivência do Partido que fundamos, e no qual permanecemos por muitos anos.
A primeira recordação que tenho de Israel Pinheiro é do jovem Secretário de Viação, Agricultura e
Obras Públicas do Governo Benedito Valadares.
Há pouco, o Senador Gustavo Capanema, em brilhante discurso, fez uma exposição sobre muitas
das atividades desse eminente homem público.
Já então demonstrava as qualidades que iriam fixar a sua personalidade: empreendedor, dinâmico,
ousado e honesto, sempre pronto a levar avante os planos esboçados e a terminar tudo que havia iniciado.
Dessa época, recordo um empreendimento que teve grande repercussão no meu Estado. Israel
Pinheiro fundou a Fábrica de Laticínios "Cândido Tostes" em Juiz de Fora e deu inicio à cidade industrial em
Belo Horizonte. Indiferente às críticas que lhe eram feitas, seguia o caminho traçado.
Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro tinham um problema comum. Eram os abastecedores de
leite da cidade do Rio de Janeiro. As antigas fazendas mistas com os velhos cafezais e rebanhos de gado
leiteiro vinham-se agüentando em condições precárias.
Com o desaparecimento do café, que continuava sua caminhada para o Sul, através do Vale do
Paraíba, os proprietários verificaram que há muito vendiam o leite por preço abaixo do custo, dividiam o
resultado do seu trabalho com os donos de usinas, dos entrepostos, espalhados em pontos estratégicos do
interior e daqueles situados nos centros consumidores. Na época das águas essas usinas pagavam um
preço vil, sem que os consumidores fossem beneficiados. Era preciso agir. Os dois Estados ligados ao
antigo Distrito Federal elaboraram um plano – através de seus secretários de Agricultura: Israel Pinheiro,
Rubem Farrula e Jesuíno de Albuquerque – para atenuar a situação da pecuária leiteira. Em pouco tempo
cooperativas foram organizadas, assumindo a direção de todas as usinas do interior e uma Comissão
orientada pelo Ministério da Agricultura desapropriava os entrepostos da Cidade do Rio de Janeiro e
iniciava a construção de uma grande central de abastecimento. Acompanhei de perto o trabalho que
fizeram. Fui testemunha do escrúpulo com que empregava os recursos postos à sua disposição e sei da
resistência que tiveram de enfrentar para levar adiante o plano concebido. Venceram, mas receberam como
recompensa, uma campanha de descrédito que os teria abalado, se não fossem homens de grande
envergadura moral e não tivessem a consciência tranqüila.
Fundado o Partido Social Democrático, o saudoso mineiro assumiu a Secretaria -Geral. Para
ele, a política era um meio de atingir o poder, para desempenhar cargos e encargos no s quais
suas qualidades de administrador fossem aproveitadas e pudesse conseguir riquezas, dar trabalho,
fazer o desenvolvimento do País. Não tinha paixão pela política que tanto caracterizava Benedito
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Valadares e Filinto Müller, para só citar alguns entre os meus mais destacados correligionários de então.
Assim, a sua atuação no Partido foi a de um organizador, criando uma estrutura que permitisse
cumprir suas atribuições, levando às massas seu programa, suas idéias, seus candidatos. Nessa posição
permaneceu por muitos anos, prestando bons serviços, organizando convenções e campanhas. Quando
assumi a Presidência do Diretório Nacional, ele ainda era o Secretário-Geral e, até sua vinda para a
construção de Brasília, permaneceu nessa função, a qual dedicava todas as suas manhãs.
Encontramo-nos depois na campanha presidencial de 1945, na Assembléia Nacional Constituinte e,
logo depois de promulgada a Constituição, fomos para a Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados.
Guardo dessa Comissão as mais gratas recordações. Eram amplas as suas atribuições, como há
pouco afirmava o nobre Senador Gustavo Capanema. Presidia-a, com a experiência de vários anos de
direção do Ministério da Fazenda e do Banco do Brasil, Souza Costa, uma das mais lúcidas inteligências
que encontrei no Congresso. Israel Pinheiro era um elemento de destaque ao lado de: Horácio Lafer,
Barbosa Lima, Raul Barbosa, Aluísio de Castro, Duarte, Gabriel Passos, Aliomar Baleeiro, Luiz Vianna
Filho, Fernando Nóbrega, Leite Neto, Café Filho, Toledo Piza, Mario Brant e Segadas Viana, quase todos,
depois, elevados às mais altas funções, em seus Estados e na República. Era um prazer assistir as
reuniões, ouvir e tomar parte nos debates, que se prolongavam quase sempre até à noite. Pena que os
precários serviços de taquigrafia de então, não tenham permitido que ficassem registradas as discussões,
as controvérsias, mais ideológicas do que partidárias.
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Com muito prazer, nobre Colega.
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Interrompo o magnífico discurso de V. Ex.ª, para acentuar os
extraordinários relatórios, sobre a situação econômico-financeira do País, que elaborava Israel Pinheiro
quando sucedeu a Horácio Lafer na Presidência da Comissão de Finanças; eram relatórios que ainda hoje
constituem documentos modelares para aqueles que acompanham a vida econômico-financeira do País. Eu
não quis deixar de prestar este singelo depoimento esclarecedor, interrompendo o magnífico discurso de V.
Ex.ª
O SR. AMARAL PEIXOTO: – Nobre Senador João Cleofas, recordo-me muito bem dos magníficos
trabalhos de Israel Pinheiro. V. Ex.ª, que fazia parte da Comissão de Finanças, é testemunha, como eu sou,
da atuação do grande estadista mineiro naquela Comissão. Muito obrigado.
Restam os pareceres, os relatórios e neles ver-se-á o trabalho de Israel Pinheiro. Todos os assuntos
referentes à distribuição de rendas, à mineração, à agricultura e aos transportes, sobretudo às estradas de
ferro, tinham no representante mineiro um estudioso atento, intervindo nos debates, para, com os seus
conhecimentos, com a sua vivência, esclarecer os assuntos em pauta.
Recordo um fato que mostra o alto conceito da Comissão de Finanças. O Poder Executivo, pondo de
lado a proposta orçamentária elaborada pelo DASP, enviou ao Congresso outra, feita no Ministério da
Fazenda, fora das normas até então seguidas e cheia de falhas. Depois de cuidadoso estudo, no qual Israel
Pinheiro teve também atuação destacada, resolveu a Comissão rejeitar proposta do Governo e adotar como
sua a proposta do DASP, enviando-a a Plenário, para receber emendas. A maioria, quase que a totalidade
da Câmara, aprovou a nossa decisão, e o Poder Executivo, pela palavra do seu Líder, com ela concordou.
O ponto mais alto da carreira de Israel Pinheiro é, para mim, a construção de Brasília. Há fatos que
precisam ser lembrados, porque são decisivos para a sua vida e são desconhecidos por muitos. Quando
Juscelino Kubitschek foi convidado para ser Prefeito de Belo Horizonte, relutou em abandonar pela
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segunda vez sua profissão, seu consultório médico e assumir compromissos que iriam se refletir na sua vida
particular. Foi procurado por Israel que o aconselhou e pediu que aceitasse o cargo. Tinha em mente a
construção da cidade industrial, mas só com a cooperação decisiva da Prefeitura da Capital poderia levar
avante o empreendimento. Entusiasmaram-se os dois com a idéia e, já no segundo dia da administração do
novo Prefeito, esse começava a construir a avenida que iria do centro de Belo Horizonte ao local escolhido
para a localização do centro industrial. Indiscutivelmente, esse entendimento teve influência decisiva para a
construção de Brasília. Presidente da Comissão de Finanças de 1956 e com largo conceito na Câmara dos
Deputados, foi o nosso homenageado uma pedra valiosa para a aprovação dos projetos de lei necessários
ao grande empreendimento. Não sabia que seria o escolhido para dirigir os trabalhos. O Presidente
Kubitschek só se fixou em seu nome na última hora, quando os candidatos começavam a surgir. Durante
uma conversa foi feito o convite e ele depois de hesitar um instante, respondeu afirmativamente. Hoje
podemos afirmar: sem a ousadia de Juscelino, Brasília não seria construída; mas, sem a decisão, a
tenacidade, o trabalho de Israel Pinheiro, não teria sido inaugurada em abril de 1960.
Numerosos obstáculos teria de enfrentar. A muitos teve que contrariar. Passando por cima de tudo e
de todos ele só tinha um objetivo: na data marcada, entregar a Nova Capital, com um mínimo de condições
para que pudesse funcionar. As críticas logo apareceram. O serviço estava tumultuado, os prazos eram
curtos e poderiam determinar um acabamento imperfeito em algumas obras, mas hoje podemos afirmar:
Brasília seria construída como foi, ou não seria Capital do Brasil. Mesmo depois de inaugurada, houve quem
pensasse levá-la de volta para o Rio de Janeiro, e não foi um homem só, mas uma corrente da opinião
pública. Mas o fato da Presidência da República, do Poder Legislativo e da cúpula do Judiciário estarem,
embora precariamente, aqui instalados, não estimulava o movimento de retorno. Sei, por experiência
própria, como foram duros esses primeiros meses. Ministro da Viação e Obras Públicas, com a
responsabilidade daquele imenso conjunto de repartições, cuja divisão eu já propunha, com a criação de
novos ministérios, senti, talvez mais que outros ministros, as dificuldades da mudança. Tinha que me
deslocar todas as semanas para o Rio, a fim de evitar que numerosos chefes de Departamentos viessem
para cá, prejudicando o bom andamento dos importantes serviços que nos estavam afetos.
Dentro do possível e até mesmo tentando o impossível, Israel Pinheiro a tudo acudia, fazendo novas
moradias, melhorando as instalações dos Ministérios e os sistemas de comunicações e transportes. Não
procurava ser simpático, não tinha preferências, era, às vezes, e até mesmo seco e ríspido. Cumpria a sua
obrigação. Fazia o que lhe parecia ser o mais acertado, indiferente às críticas.
A 21 de abril de 1960, Israel Pinheiro viveu o seu grande dia. Com festejos, era inaugurada a nova
Capital do Brasil. Os candangos, vindos das mais variadas regiões, comemoravam, ao lado do grandes
personalidades do País e representantes estrangeiros, o memorável acontecimento. Israel, ao lado de
Juscelino Kubitschek, recebia cumprimentos. Poderia ter encerrado aí a sua vida pública. Belo final para
tantos anos de luta.
Mas o destino nem sempre permite que o político escolha os seus caminhos e a hora de encerrar
suas atividades. Alguns anos mais tarde, quando o problema sucessório de Minas Gerais parecia estar
resolvido, os fados, não sei se os bons ou os maus, fazem com que ele seja de novo chamado à liça. E
eleito Governador de seu Estado.
Como seu amigo e presidente do Partido a que ele pertencia, tomei parte nos comícios, na sua
propaganda de Juiz de Fora e de Belo Horizonte. O entusiasmo popular permitia prever a vitória, mas os
perigos estavam à vista. Tomaria posse? Poderia governar? Não era isso o que o preocupava e sim a
responsabilidade de ocupar o lugar que o pai tanto dignificara e no qual prestara tantos serviços a Minas
Gerais e ao Brasil. Venceu mais esses obstáculos e governou cuidando prioritariamente das regiões mais
pobres.
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Deixou o Palácio da Liberdade íntegro como sempre o foi, cercado pelo respeito de amigos e
adversários.
Ao lado de todo homem público há sempre uma figura de mulher que o consola nos momentos
difíceis e estimula para as lutas. Quando o Congresso Nacional prestou há pouco, homenagem à memória
de Filinto Müller, não se esqueceram os oradores, nem poderiam deixar de cumprir esse dever, de
reverenciar à sua companheira de todas as horas, Consuelo, aquela extraordinária figura de mulher. Israel
Pinheiro teve a seu lado Dona Coracy, que foi em todos os momentos o seu apoio, o seu estímulo, o seu
consolo.
Quando, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, de sua representação no Senado Federal e
de todo o Partido, reverencio à figura notável de homem público que foi Israel Pinheiro, posso dizer à sua
esposa e aos seus descendentes: orgulhem-se do esposo e do pai que tiveram, pois ele merece a gratidão
de todos os brasileiros. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente, Srs. Senadores; o discurso está feito, o perfil
magnificamente traçado por duas figuras eminentes desta Casa uma, o Senador Gustavo Capanema,
mestre de todos nós, humanista dos mais renomados; representante ilustre de Minas Gerais, homem de
notável espírito público; o outro, meu eminente amigo sob cujo governo tive a honra de servir no Estado do
Rio de Janeiro, o nobre Senador Amaral Peixoto, que teve a glória de presidir um dos nossos maiores
Partidos políticos na História constitucional da República, Partido não dos governos, mas de governo. Devo,
pois, ser breve, neste improviso. Trago não mais a palavra do Movimento Democrático Brasileiro, aqui tão
condignamente representado, porém a dos meus companheiros da Bancada carioca, que fizeram questão
de que, ainda, viesse à tribuna dizer do nosso apreço e da nossa admiração pela personalidade invulgar de
Israel Pinheiro.
Pretendo apenas referir alguns episódios de sua vida, episódios que presenciei ou de que participei.
Conheci Israel Pinheiro através de João Pinheiro Filho, prematuramente falecido, sem dúvida uma
das mais fulgurantes figuras de economista que tivemos. Por essa ocasião, não rezávamos pela mesma
cartilha política. Mas, desde logo, fiquei simpatizando com aquele homem notável que, tendo realizado tanta
coisa na sua vida, apresentava-se humilde, simples, meio solto na sua linguagem, áspero às vezes no
convívio, mas sem arrogância, ao discutir qualquer assunto polêmico. Entretanto, ali está um homem
autêntico!
Israel Pinheiro cresceu e educou-se naquela velha escola da política mineira, em que se temperava
um nítido sentido da coisa pública com um sólido pragmatismo, a ferramenta necessária para que os
mineiros realizassem aquelas façanhas excepcionais em nossa vida política.
Optara pela Engenharia, Já isto marcava a sua vocação e o seu destino de homem que gostava
de realizar coisas, até mais que concebê-las, embora fosse, apesar das aparências, um desses
grandes sonhadores que executam obras fora do comum, exatamente porque os anima um forte
otimismo e uma não menos forte vontade de criar. Tinha esse ponto de contacto com Juscelino
Kubltschek. E quando este o chamou para a dura tarefa, que parecia impossível à maioria dos políticos,
dos jornalistas, da opinião pública em geral, não opôs a mínima objeção: apenas – e eu estava
presente ao diálogo – fez algumas observações a Juscelino, sobre se não seria mais prático, já que o
Presidente queria realizar, em tão escasso tempo, tão árduo, tão complexo e gigantesco
empreendimento, deslocar-se um pouco para o Sul o local da Capital, situando-a, pois, no Triângulo
Mineiro. A resposta, todavia, foi que era tarde para mudar o sítio da nova Capital do Brasil: estudos
prolongados haviam sido feitos desde os primeiros albores da República e afinal, se chegara a
uma conclusão. O Presidente não desejava, de nenhum modo, se adiasse o inicio da obra, o que po-
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deria significara até a completa frustração do seu plano, solene promessa à Nação, feita na campanha
eleitoral. Depois, argumentava Juscelino, se nós adiarmos por mais dez ou vinte anos Brasília, estaremos
postergando, por mais 30 ou 40 anos, a demarragem do desenvolvimento do País, em proporções ou
dimensões gigantescas, como eu desejo fazer no meu governo.
Israel não retrucou. E dali saímos rumo à Câmara ,onde ele ia cumprir aquilo que prometera a
Kubitsehek: preparar as condições para a renúncia ao mandato de Deputado, a fim de devotar-se
inteiramente, daquele dia em diante, a esta obra, que foi o grande marco deste século na História brasileira.
Não vou, absolutamente, referir-me aqui a nenhum daqueles relatórios memoráveis que os jornalistas
esperavam, ansiosamente, ao fim de cada sessão legislativa, nem à sua vida política, porque Israel fez da
política um instrumento para a construção de obras extraordinárias, para benefício do seu Estado e do
Brasil. Sempre cultivou aquilo que se chamou a política com P grande, com P maiúsculo.
Vi plantar-se a primeira estaca do Catetinho, quando aqui desci num "teco-teco" e ouvi daqueles
pioneiros, devotados auxiliares do Presidente, o pedido de que não dissesse a Israel Pinheiro para que ele
se surpreendesse ao chegar ao local dali a alguns dias.
Mas, quando o encontrei num elevador no Palácio do Catete, foi logo dizendo, com ar sardônico:
"Muito bem! Quer fazer-me uma surpresa? Já sei de tudo. Aqueles malucos foram para lá e quiseram
esconder de mim que já estavam fazendo alguma coisa que não estava nos planos. Mas, já lhes puxei as
orelhas. Quero que, no próximo sábado, quando lá estarei ao lado de Juscelino, você também esteja, para
assistir ao verdadeiro começo da construção de Brasília."
O Presidente conhecia a fibra daquele homem e constantemente me dizia: "Com o Israel
conseguimos realizar Brasília em menos de quatro anos."
Se Israel não foi, como muitos hoje afirmam, o criador ou o fundador de Brasília, tem um título
glorioso que ninguém lhe pode arrebatar: o de construtor de Brasília.
Várias vezes assisti a diálogos ásperos entre o sempre ameno Presidente da República, da época, e
o homem que ele escolheu para administrar as obras de Brasília, para "tocar as obras", como se dizia,
porque ele era enérgico e exigente, mas queria tudo com uma rapidez extraordinária. "Em ritmo de Brasília",
repetia sempre.
Certa vez, na Praça dos Três Poderes, ouvi o Presidente dizer-lhe: "Vocês fracassaram. Estive aqui
há 15 dias e o movimento de terras continua o mesmo" Israel quase chorava ao ouvir essas reclamações do
Presidente; queixava-se a mim da injustiça.
"Veja, estou aqui a fazer o maior sacrifício e não se reconhece o esforço sabre-humano que estou
realizando. Mas, logo depois, Juscelino lhe mostrava um sorriso aberto e o incentivava com palavras de
alento e de elogio reconhecendo que suas reclamações eram injustas. A impaciência é que o levava a
assim proceder: Israel dava de ombros porque, em primeiro lugar, sabia da confiança que nele era
depositada e, em segundo, tinha perfeita consciência de que em Brasília estava realizando uma tarefa
ciclópica.
Entretanto, é hora de terminar. Quero apenas reproduzir as palavras com que Juscelino Kubitschek
arrancou ao seu generoso coração, no dia da morte de Israel Pinheiro:
"Profundamente atingido, recebo com tristeza a notícia da morte de Israel Pinheiro, o amigo
de uma existência, o companheiro leal e destemido. Mas não são apenas os laços políticos que
me ligaram ao ilustre e pranteado extinto. Admirava em Israel a cultura polimorfa, o
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talento raro e peregrino, a impressionante capacidade de trabalho e a fé, constante nas ilimitadas
possibilidades de seu País."
"Secretário de Estado de Minas, foi o criador da Feira Permanente de Amostras. Deputado
incansável, registra os Anais da Câmara a sua ação participante e envolvente. Governador de Minas, trouxe
ao Estado inovações fecundas que hoje se comprovam de maneira patente e inegável.
Mas o destino reservou a Israel a imortalidade de ter sido o Presidente da NOVACAP – a companhia
que construiu Brasília. Apanhou-a no sonho e deu-a ao Brasil na forma perene de beleza, erguida com
esperança e com uma resolução férrea."
"Agradeço a Deus a inspiração de me ter levado a convidar Israel para a epopéia de Brasília. Estas
palavras são as do amigo de longos anos que viu em Israel numa admirável continuidade da tradição
paterna, a linha magnífica de probidade, de honradez e de fidelidade. Perdemos nós, seus co-estaduanos,
um dos vultos mais autenticamente mineiros, e, o Brasil, um dos filhos mais ilustres. É uma hora de tristeza
e de meditação também."
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A Casa acaba de dar cumprimento ao que deliberou na
Sessão de 23 do corrente, aprovando o Requerimento nº 147, de 1973, subscrito pelos nobres Senadores
Gustavo Capanema, Magalhães Pinto, José Augusto, Nelson Carneiro, Milton Cabral e Cattete Pinheiro.
Esta Presidência associa-se às justas homenagens que o Plenário acaba de prestar, pela palavra dos
ilustres Senadores Gustavo Capanema, Amaral Peixoto e Danton Jobim, à memória do eminente homem
público, Israel Pinheiro.
Brasil, seu Estado natal, e Brasília ficam a dever ao ilustre filho de Minas Gerais os mais relevantes
serviços.
Permite-me ressaltar, desta cadeira, a grande contribuição que Israel Pinheiro, com sua inteligência e
sua firmeza, prestou ao Poder Legislativo, no exercício de seu mandato de deputado federal por Minas
Gelais e na Presidência da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, onde tive a honra de ser
colega de V. Ex.ª Fui um dos que saudaram Israel Pinheiro, quando deixou, aquela alta função, para vir
comandar a construção de Brasília.
A Presidência leva sua palavra de respeito e apreço aos familiares de Israel Pinheiro que nos honram
com sua presença nesta Sessão.
Prosseguindo com os nossos trabalhos, concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que
falará como Líder da Minoria.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com profundo pesar que ocupo
esta tribuna, e com profundo pesar porque esperava que o Senhor Presidente da República houvesse
encerrado o ciclo das cassações, das punições arbitrárias, das punições sem direito de defesa.
Profundamente contristado, verifico que Sua Excelência não o fez, e certamente não o fará, enquanto em
vigor o famigerado Ato Institucional nº 5, que retira até da apreciação judicial os atos de violência praticados
pelo Poder Executivo.
Nenhum Estado, Sr. presidente, terá sofrido mais, depois de 1964, do que o pequenino e glorioso
Estado de Goiás.
Todos sabemos, os que participamos da vida pública, que um dos idealizadores, um dos primeiros
batalhadores da obra revolucionária, um dos que a sonharam e colaboraram para a sua vitória, foi o
então Governador de Goiás, Mauro Borges Teixeira, E S. Ex.ª foi um dos primeiros a serem atingidos pela
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violência oficial. Não parou aí, porém, essa violência. Depois, três. senadores por Goiás, que pontificaram,
foram excluídos da vida pública por meio de atos semelhantes. Quero referir-se ao ex-Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, ao Senador João Abrahão e, por fim, a esse patrimônio moral da Nação e de Goiás
– o Senador Pedro Ludovico, que deixou nesta Casa não só uma unanimidade de amigos, mas uma
unanimidade de admiradores.
Não bastaram esses elementos para contentar a fúria revolucionária, e outros membros do Poder
Legislativo, integrantes da Câmara dos Deputados, foram colhidos pelo alfanje do Poder Executivo. Por
coincidência, esse alfanje foi mais longe e atingiu a Assembléia Legislativa daquele Estado e só
excepcionalmente, se exceção houve, deixou de alcançar os membros do Movimento Democrático
Brasileiro.
Como se tudo não bastasse, quando tudo parecia encerrado, quando o Senhor Presidente da
República já começa a arrumar os papéis para deixar o Governo, eis que ontem a Nação foi surpreendida
com o decreto de Sua Excelência, baseado no Ato Institucional nº 5, cassando o mandato do Prefeito de
Anápolis, José Batista Júnior, eleito pela legenda oposicionista, e ainda suspendendo por dez anos os seus
direitos políticos.
O grande argumento, o grande pretexto é que agora se instalou, naquela cidade goiana, a base da
Primeira Ala de Defesa Aérea, razão por que aquele município de 100 anos passou a ser uma base militar,
um município de interesse da Segurança Nacional e, portanto, insuscetível de ser governado por um
candidato eleito pelo povo, em memorável eleição, com mais de três mil votos sobre o seu contendor. E
logo em outro ato, no mesmo dia, os jornais anunciam que o Governador, derrotado em Anápolis, já
nomeou um interventor para substituir o Prefeito do Movimento Democrático Brasileiro.
É lamentável, Sr. Presidente, que esses fatos ainda ocorram, que o ocaso da vida democrática ainda
prossiga, quando se sabe que o Senhor Presidente da República ainda não pôde dar, não pôde demonstrar,
por nenhum ato positivo, a sua pretensão ou o seu propósito declarado de restituir a Nação à ordem
democrática, antes de encerrar seu Governo. As palavras da sua pregação estão esquecidas, esquecidas
principalmente por Sua Excelência. E o que se nota é que não haverá nenhuma claridade no mundo de
trevas em que o Senhor Presidente da República quer manter a classe política até o último instante de seu
Governo.
O Prefeito de Anápolis defendia as prerrogativas da sua municipalidade e, pelo que li, insurgiu-se
contra o Governador de Goiás, que quisera fazer uma investigação dentro de sua Prefeitura. Insurgiu-se
como, Sr. Presidente? Batendo às portas do Poder Judiciário, através de representação, que já havia sido
acolhida pelo Procurador-Geral. S. V. Ex.ª não aliciara elementos para promover subversão. Batera às
portas do Poder Judiciário, para defender prerrogativas, não de seu município, mas de todas as
municipalidades brasileiras.
Sr. Presidente, este. ato não encontra explicação. A cassação é uma violência, uma violência sem
motivos e sem causa. Apenas uma demonstração de força – uma triste demonstração de força de um
governo que se esvai, mas quer parecer, até o último instante, que é um governo forte, que é um governo
todo-poderoso, que é senhor do destino de cada um de nós.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita honra, nobre colega.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador Nelson Carneiro, a violência desse ato merece
o protesto que V. Ex.ª faz em nome do Movimento Democrático Brasileiro e, mais do que em nome
do Partido, em nome da população brasileira. Dois princípios essenciais acabam de ser violados p elo
Presidente da República: o primeiro é o da autonomia municipal – que é um dos preceitos
que servem de fundamento à nossa estrutura constitucional –, passa-se sobre essa autono-
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mia sem uma palavra de justificação; o segundo preceito violado é um dos artigos da Declaração Universal
dos Direitos do Homem cujo teor é o seguinte:
"Todo homem acusado de ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua
culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe sejam
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa."
Este é o compromisso que o Brasil tem perante o mundo! Ninguém pode ser condenado sem ter a
oportunidade de apresentar a sua defesa.
Um homem que recebeu vinte mil votos da população da sua cidade, que tem mandato de direito
público, acaba de ser cassado sem uma palavra de justificação. É uma violência, violência que destoa de
tudo aquilo que o Governo tem prometido e que não pode deixar calado o Congresso Nacional. Eu me
congratulo com V. Ex.ª pela oportuna denúncia e protesto contra esse ato.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço, Senador Franco Montoro, sua solidariedade neste protesto
que sei é de todos os que sentem, dentro de si, as mesmas aspirações democráticas que V. Ex.ª nutre.
Não seria esse município centenário – que, já agora ligado pelas estradas de rodagem, perto dos
centros de maior população, vizinho da Capital da República que comandaria qualquer movimento
subversivo numa comuna onde poderosas forças federais estão sediadas. Não se acusou – pelo menos,
não o vi acusado de qualquer laivo de corrupção – o Prefeito, agora brutalmente desrespeitado em seu
mandato, em seu direito de cidadão. Mas também, não era possível que um Governo que foi tão
condescendente com um seu correligionário ilustre; que passou a mão sobre a cabeça do Governador que
apenas renunciou, não seria possível, repito, que esse mesmo Governo, que não estendeu àquele que foi
apontado como responsável por desvio dos cofres públicos a punição da suspensão dos direitos políticos,
dela se valesse contra o prefeito do MDB. Se tivesse o Governo uma só atitude, uma só coerência, e
qualquer acusação de corrupção provada não mereceria senão os nossos aplausos. No caso, não há
nenhuma acusação de corrupção e o Governo, outrora tão transigente, incidiria em incoerência se nela
visse motivo para atingir ao nosso correligionário.
São palavras, Sr. Presidente, em nome da Nação Democrática e do povo que sofre e vive o
cerceamento das suas liberdades, que não pode bater às portas do Judiciário, em nome da pregação
daqueles que fizeram a Revolução, daqueles que não descreram da Revolução, em nome de todos que
ainda acreditam que dias melhores hão de vir para o Brasil. Em nome do Movimento Democrático Brasileiro,
lavro esse protesto contra a violência praticada. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Virgílio Távora,
como Líder da Maioria.
O SR. VIRGILIO TAVORA: – Sr. Presidente, homem reconhecido por todo o País como ponderado,
calmo, sereno, justiceiro, o Senhor Presidente da República procurado tem, na aplicação do Ato Institucional
nº 5, demonstrar aquele comedimento que seu passado nos fazia esperar.
Os fatos acontecidos em Anápolis, examinados pelo Conselho de Segurança Nacional, levados ao
conhecimento de Sua Excelência, determinaram as providências em questão.
Certos estamos de que não houve dois pesos e duas medidas, como aqui foi enunciado. O
Governador referido como correligionário sofre processo, está sujeito a penalidade e respondendo ao
processo respectivo.
No caso especial de Anápolis, condições todas especiais de segurança nacional fizeram com que a
medida extrema fosse tomada.
Estas as explicações que eu havia por bem dar à fala do Sr. Líder da Minoria. (Muito bem!)
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Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – Paulo Guerra – Eurico Rezende – João Calmon – Benedito Ferreira
– Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Ney Braga – Celso Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena:): – O Sr. 1ºSecretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFíCIO
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, Nº 28, DE 1973
(Nº 118-B/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima, a 12 de abril de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima, a 12 de abril de 1973.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM Nº 181, DE 1973
Ex.mo Srs. Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima, a
12 de abril de 1973.
Brasília, 7 de junho de 1973. – Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/DAM-II/ARC/216/680 (B46) (B45) DE 1º DE JUNHO DE 1973,
DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici, Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que foi assinado em Lima, em 12 de
abril último, um Convênio sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Peru.
2. O instrumento foi celebrado em consonância com a política brasileira de atribuir prioridade às
bandeiras nacionais nos transportes marítimos. Nesse sentido, o artigo primeiro do Convênio estabelece
que "o transporte marítimo das mercadorias objeto do intercâmbio comercial entre ambos os países será
obrigatoriamente efetuado em navios de bandeira brasileira e peruana, incluindo as cargas que recebem
favor governamental em qualquer dos dois países".
3. Ao mesmo tempo em que assegura às marinhas mercantes dos dois países
o direito de transportar as cargas que são objeto do intercâmbio admite a
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cessão de parte da quota correspondente a um deles a armadores dos países membros da ALALC, em
compensação a um tratamento recíproco em outro tráfego de intercâmbio.
4. O instrumento assinado com o Peru consagra, ainda, o direito dos dois países em protegerem suas
marinhas mercantes através da concessão de facilidades que lhes permitam competir no mercado
internacional de fretes e atingir participação crescente no transporte de cargas.
5. Destarte, o Convênio representa mais um passo na política de revisão das normas dos transportes
marítimos com base no princípio segundo o qual "o intercâmbio bilateral de produtos deve ser
acompanhado de um intercâmbio eficaz de serviço", bem como de "tarifas de fretes adequadas e estáveis".
6. Tendo em vista a natureza do instrumento, faz-se necessária sua ratificação formal, após
aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal.
7. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa Excelência projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional, para encaminhamento do texto do Convênio à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu
mais profundo respeito. – Mário Gibson Barboza.
(O Convênio entre a República Federativa do Brasil e a República Peruana sobre Transportes
Marítimos encontra-se publicado no DCN (Seção II) do dia 30 de agosto de 1973.)
(As Comissões de Relações Exteriores, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de
Economia.)
AVISOS
DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES
– Nº 217/GM/GB, de 27-8-73, comunicando a assinatura, em 9 de julho de1973, dos contratos para a
construção do primeiro trecho da Rodovia Perimetral Norte, que irá de Macapá, no Amapá, até à localidade
de Mitu, na Fronteira com a Colômbia;
– Nº 223/GM/GB, de 27-8-73, comunicando a entrega ao trânsito público da BR-464, duplicação do
trecho Rio–Magé, em 10 dq julho de 1973, no Estado do Rio de Janeiro;
– Nº 227/GM/GB, de 27-8-73, comunicando a entrega oficial da primeira fase do porto do Malhado,
Terminal Cacaueiro, em 3 de julho de 1973, na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia.
PARECERES
PARECER Nº 406, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 57, de 1973, que dá a
denominação de "Antônio Xavier da Rocha" ao Aeroporto de Santa Maria, localizado em Camobi, no Rio
Grande do Sul.
Relator: Sr. Heitor Dias.
O presente Projeto, de autoria do nobre Senador Tarso Dutra, tem por objetivo dar denominação
especial ao Aeroporto de Santa Maria, localizado em Camobi, no Rio Grande do Sul. E o nome sugerido é
de "Antônio Xavier da Rocha".
PARECER
As razões da iniciativa estão declaradas na justificativa do Autor do Projeto. O homenageado era
médico e exerceu a medicina com aquele espírito de sacerdócio que é comum nos profissionais por
vocação.
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A lembrança da homenagem a um homem que apenas deixou exemplos de dedicação, civismo,
solidariedade humana e "as afirmações de inteligência e cultura" é bem um testemunho de que continua
vivo na estima e no apreço de seus conterrâneos. E se a essas razões nada há que alegar contrariamente a
constitucionalidade e juridicidade do projeto, não há por que rejeitá-lo.
Somos, assim, pela aprovação, na forma da seguinte emenda:
EMENDA Nº 1-CCJ
A Ementa:
Onde se lê:
"Dá a denominação de "Antônio Xavier da Rocha" ao Aeroporto de Santa Maria"
Leia-se:
"Denomina "Antônio Xavier da Rocha" o Aeroporto de Santa Maria, localizado em Camobi, no Rio
Grande do Sul."
Sala das Comissões, 6 de junho de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – Heitor Dias,
Relator -- Wilson Gonçalves – Nelson Carneiro – José Augusto – Carlos Lindenberg – Osires Teixeira –
Helvídio Nunes – José Lia-doso – Eurico Rezende – Antônio Carlos.
PARECER Nº 407, DE 1973
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
57, de 1973.
Relator: Sr. Leandro MacieL
Após audiência do Ministério da Aeronáutica, retorna a nosso exame o presente Projeto, de autoria
do ilustre Senador Tarso Dutra, que dá a denominação de "Antônio Xavier da Rocha" ao Aeroporto de Santa
Maria, localizado em Camobi, no Rio Grande do Sul.
As informações da aludida Secretaria de Estado são as seguintes (fls. 11 e 12):
"Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.909, de 21 de julho de 1953, somente mediante Lei
Especial para cada caso poderá um aeródromo ter a designação de um nome de brasileiro que tenha
prestado relevante serviço à causa da. Aviação ou de fato histórico nacional.
Ainda assim, a troca de nome do aeroporto acarreta uma série de conseqüências com reflexos nas
operações aéreas comprometendo a própria segurança de vôo. Dessa forma, os Manuais de Vôo e
Navegação, as Cartas Aeronáuticas e outras publicações dos órgãos responsáveis pela proteção ao vôo,
bem como os impressos informativos db Departamento de Aviação Civil, que são divulgados e distribuídos
aos interessados, terão que ser alterados. Por força de compromissos internacionais, essas modificações
também são levadas para as publicações brasileiras usadas por outros países.
Além disso, há vantagens em que o aeroporto tenha; o nome da cidade em que está localizado, entre
elas, podemos citar: servem como guias aos aeronavegantes e ficam mais conhecidos tanto a cidade
quanto o aeroporto, o que não acontece, se tivesse o nome de pessoa.
Por essas razões, conclui-se que o vulto das conseqüências negativas, sob os aspectos técnicos e
econômicos, aconselha que essas homenagens sejam excluídas desse setor aeronáutico."
Não obstante entendermos ser digna de encômios essa iniciativa do eminente Senador Tarso Dutra,
à vista dos esclarecimentos prestados pelo Ministro da Aeronáutica, opinamos pela rejeição do presente
Projeto.
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Sala das Comissões, 28 de agosto de 1973. – Luiz Cavalcante, Presidente, em exercício – Leandro
Maciel, Relator – Danton Jobim – Geraldo Mesquita.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – O expediente lido vai à publicação. Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 157, DE 1973
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea "b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 43, de 1973, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e Energia
créditos especiais no valor total de Cr$ 85.449.000,00 para fins que especifica.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1973, – Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Este requerimento será votado após a Ordem do Dia, na
forma do art. 378, II do Regimento Interno.
Sobre a mesa, Projetos de Lei que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário. São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93, DE 1973
Permite o abatimento, nas declarações de Imposto de Renda, de 50% das importâncias pagas pelos
contribuintes a título de aluguéis residenciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É a pessoa física autorizada a abater, na declaração de rendimentos, 5(1% das importâncias
pagas a título de aluguéis residenciais.
Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará a execução da presente Lei, fixando as condições e a
comprovação do abatimento.
Art. 3.º– Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário. Justificação
A legislação pertinente ao imposto de renda, embora venha sendo aperfeiçoada de ano para ano,
ainda está a merecer alterações que a tornem mais humana dentro da atual realidade brasileira.
Recentemente, o Poder Executivo veio permitir o abatimento dos juros e da correção monetária das
prestações pagas ao sistema financeiro de habitação. Com isso, o Governo reconheceu que os gastos com
moradia devem ser abatidos da renda auferida pela pessoa física.
Sob o aspecto fiscal, a medida ora proposta visa a estabelecer maior justiça nas relações FiscoContribuinte, corrigindo-se, assim, uma imperfeição que persiste na legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.
Ao permitir as deduções e abatimentos na renda da pessoa física, a lei considerou as necessidades à
existência, mas olvidou aqueles que pagam aluguel para terem a sua moradia, juntamente com a família.
O proprietário do imóvel alugado, ao receber os aluguéis, é obrigado a declará-los e tal rendimento
está sujeito a tributação. Por seu turno, o inquilino não pode abater de sua renda tributável tão significativa
despesa, apenas indica o locador para efeito de controle do Fisco.
Resulta dai que o inquilino é prejudicado, pois o tributo alcança, também, esta parcela de seus
rendimentos, que deveria ser abatida.
Como se vê, é a repetição da imposição fiscal sobre uma mesma coisa, constituindo-se no bis in idem
tão condenado pela doutrina de direito financeiro.
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No quadro atual, o Fisco recebe duas vezes o imposto. Este é calculado, inicialmente, quando incide
sobre a renda do inquilino, que não pode deduzir a despesa e, depois, quando o rendimento é lançado na
declaração de renda do proprietário do imóvel. a dupla incidência do imposto que precisa ser corrigida.
A proposição, convém notar, dispõe sobre o direito obrigatório, inexistindo óbice constitucional a sua
apresentação.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1973. – Benjamim Farah.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 1973
Subordina a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) ao Ministério da Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), autarquia federal com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, criada pela Lei Delegacia nº 10, de 11 de outubro de
1962, fica subordinada ao Ministério da Marinha.
Art. 2º – A palavra pesca é suprimida no art. 39, Ministério da Agricultura, item I, do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967, sendo incluída no art. 54, § 2º do mesmo diploma em inciso assim
redigido:
"III – Orientar e controlar a pesca."
Art. 3.º– O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de noventa (90) dias,
estabelecendo, inclusive, o início de sua execução.
Art. 4.º – Esta Lei entra, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O legislador, no meu entender, deve fugir a duas clássicas e antagônicas posições viciosas. São elas:
o apego sistemático à forma estabelecida, à. disposição vigente (como se uma norma, pelo próprio fato de
existir, represente o melhor tratamento possível para a matéria de que trata).
A segunda posição, é a obsessiva tendência reformista ou mudancista, adepta de um processo
permanente de reformulação legal (como se a desejável solução dos desajustamentos estruturais
dependesse, apenas, dessa mobilidade dos textos e dos organogramas).
O importante, no meu entender é, sem subordinação aos dois preconceitos a que aludi, considerara
idéia do aperfeiçoamento dos textos legais, com vistas a elevar o grau de funcionalidade das estruturas ou
dos procedimentos a que se referem, considerados, em cada caso, os exatos fins de interesse público a
atingir.
E a própria dinâmica do processo que evidencia esses fins. Que traz à tona as vulnerabilidades ou as
inconveniências do estabelecido e sugere, para elas, as correções viáveis.
O que se passa com pesca, no Brasil, é típico, na linha das presentes considerações.
A SUDEPE – a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca –, criada pela Lei Delegada nº 10, de
11 de outubro de 1962, foi pela mesma subordinada ao Ministério da Agricultura.
Posteriormente, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Reforma
Administrativa, também incluiu explicitamente os assuntos da pesca na órbita ministerial da Agricultura.
A vinculação administrativa da pesca ao Ministério da Agricultura parece estar
relacionada
com
a
idéia
de
concentrar
na
área
dessa
Secretaria
de
Es-
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tado todas as atividades ligadas ao aproveitamento sistemático da fauna ictiológica para fins de
abastecimento alimentar das populações brasileiras.
Essa colocação do assunto reveste-se, concordo, de um sentido lógico e positivo. De fato, a
finalidade precípua da pesca – a captura do pescado e sua comercialização – a coloca em conexão estreita
com o Setor Alimentar (setor de importância prioritária na máquina administrativa de um Estado moderno).
Sem contestar o íntimo relacionamento de pesca com a problemática geral do abastecimento e da
alimentação, observarei que é fácil identificar na atividade pesqueira (especialmente a exercida no espaço
marítimo), uma predominante ligação com o elenco típico de assuntos e atribuições reservadas à
competência do Ministério da Marinha.
O fato básico a considerar é que a pesca deixou de ser a atividade artesanal que foi, por muito
tempo, para transformar-se, graças ao desenvolvimento dos estudos oceanográficos e ao emprego de
recursos técnicos, numa autêntica indústria (cuja produtividade está na dependência do emprego desses
recursos pelos que a fazem) .
O exercício da pesca, em condições industriais, está ligada ao desenvolvimento de uma série de
providências, sistemáticas ou eventuais, que só podem partir de setor da máquina administrativa do Estado
com infra-estrutura adequada para tomá-las.
O êxito da atividade pesqueira depende da existência de corretas cartas de pesca; da delimitação
precisa das áreas piscosas; da definição científica das espécies, presentes nas ditas áreas, do
conhecimento do seu ciclo biológico e do valor econômico que encerram.
Defrontam-se as frotas pesqueiras, outrossim, com problemas numerosos, de estrito sentido naval:
aqueles problemas comuns a todas as embarcações que se movimentam nos portos e que navegam ou
estacionam em águas costeiras, ou de mar alto.
Cabe considerar, finalmente, o aspecto militar hoje ligado à movimentação das frotas pesqueiras em
espaço marítimo cada vez mais freqüentado por barcos de várias nacionalidades – espaço incluído, no caso
brasileiro, no mar territorial das 200 milhas, sob o constante patrulhamento de nossos navios e aviões
militares.
É por todos esses motivos que considero haver plena conveniência no sentido de que a coordenação
geral da pesca, em nosso País, deva ser feita por órgão inserido administrativamente no Ministério da
Marinha. Porque esse Ministério, como ninguém ignora, dispõe dos indispensáveis quadros humanos, das
estruturas de serviços e dos múltiplos recursos técnicos que o colocam em perfeita condição de oferecer à
pesca – homens, barcos e organizações – o indispensável apoio para que ela se organize e se desenvolva
em nível de bom rendimento econômico e de segurança.
Este projeto reflete sobre a matéria ponto de vista amplo e largamente expressado por muitos
patrícios ligados profissionalmente ao navalismo ou conhecedores, como cientistas ou estudiosos, dos
problemas e das perspectivas do mar.
Considerando, finalmente, o projeto ora apresentado, face ao art. 81, inciso V, da Constituição,
lembro que estou propondo simples deslocamento horizontal de um órgão, no painel administrativo do
Estado, sem nenhuma interferência vertical na estruturação do mesmo.
Pelo art. 2º da proposição, a necessária reformulação estrutural será promovida, exatamente, pelo
Poder Executivo, dentro da competência privativa do Senhor Presidente da República, indicada no citado
art. 81 da Constituição.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1973. – Vasconcelos Torres.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI DELEGADA Nº 10, DE 11 DE OUTUBRO DE 1962
Cria Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que, no uso da delegação constante do Decreto Legislativo nº 11, de 12 de setembro de
1962, decreto a seguinte lei:
Art. 1º – É criada a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), como autarquia
federal, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, subordinada ao Ministério da
Agricultura.
DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 9º § 2º, do Ato
Constitucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 39 – Os assuntos que constituem a área de competência de cada Ministério, são a seguir,
especificados:
Ministério da Agricultura
1 – Agricultura; pecuária; caça; pesca.
Art. 54 – O Ministério da Marinha administra os negócios da Marinha de Guerra e tem como atribuição
principal a preparação desta para o cumprimento de sua destinação constitucional.
§ 2º – Ao Ministério da Marinha compete ainda as seguintes atribuições subsidiárias:
I – orientar e controlar a Marinha Mercante Nacional e demais atividades correlatas, no que interesse
à segurança nacional e prover a segurança na navegação, seja ela marítima, fluvial ou lacustre.
II – exercer a policia naval.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 95, DE 1973
Torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do vencedor, nas
reclamações trabalhistas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, é acrescida do seguinte parágrafo:
"Art. 832 – .................................................................................................................................................
§ 3º – Quando a reclamação for julgada procedente, a decisão condenará a parte vencida nos
honorários do advogado da parte vencedora, observado o disposto no art. 64 do Código de Processo Civil,
combinado com os arts. 97 e 99 da Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963."
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação
1. Atualmente, não prevalece o princípio da sucumbência na Justiça do Trabalho.
E é fácil explicar porque.
O princípio da sucumbência só adquiriu foros de texto legal no direito adjetivo nacional, como regra
geral, a partir da Lei nº 4.632, de 18 de maio de 1965. Esta Lei deu a redação atual do art. 64 do Código de
Processo Civil.
No direito do trabalho prevalece o estatuído na Súmula 11, do Tribunal Superior do Trabalho, que diz:
"Súmula 11. É inaplicável na Justiça do Trabalho o disposto no art. 64 do Código de Processo Civil,
sendo os honorários de advogado somente devidos nos termos do preceituado na Lei nº 1.060, de 1950."
2. Em face disso o que ocorre é o seguinte: na esmagadora maioria dos casos, em que os
trabalhadores reclamam contra o empregador e vêem acolhidas as suas pretensões, não há condenação da
parte vencida nos honorários do advogado da parte vencedora. Então, esta última, que tinha em seu prol de
direito, a razão e a justiça, é obrigada a tirar daquilo que recebeu como reparação uma parcela para pagar
os honorários do advogado que foi obrigada a contratar, para fazer valer o seu direito.
A conclusão é lógica: o seu patrimônio foi assim injustamente desfalcado e a sua reparação não foi
completa, pois teve de fazer desembolso, teve de abdicar de parte do que a Justiça reconheceu como lhe
pertencendo.
Essa injustiça aumenta se considerarmos o fato de que é praticada justamente contra a parte mais
fraca: do trabalhador, que vive de salários, quase sempre minguados e insuficientes.
Daí, o grande senso de justiça que inspirou a Lei nº 4.632, de 1965.
3. Como dissemos, essa Lei deu nova redação ao art. 64 do Código de Processo Civil, que passou a
ser o seguinte:
"Art. 64 – A sentença final na causa condenará a parte vencida ao pagamento dos honorários do
advogado da parte vencedora, observado, no que for aplicável, o disposto no art. 55.
§ 1º – Os honorários serão fixados na própria sentença, que os arbitrará com moderação e
motivadamente.
§ 2º – Se a sentença se basear em fato ou direito superveniente, o juiz levará em conta essa
circunstância para o efeito da condenação nas custas e nos honorários."
O projeto manda observar o disposto no art. 64, combinado com os arts. 97 e 99 da Lei nº 4.215, de
27 de abril de 1963, que estruturou a Ordem dos Advogados do Brasil.
O art. 97 estabelece critérios para fixação de honorários e tem sido iterativamente aplicado pelo
Supremo Tribunal Federal. Diz ele:
"Art. 97 – Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial
em percentagem sobre o valor da causa.
§ 1º – Nos casos que versem sobre serviço, monte ou bens de valor reduzido em que o critério da
percentagem possa conduzir a honorários ínfimos, arbitrar-se-á, a remuneração compatível com o trabalho.
§ 2º – No caso em que o objeto da ação ou do serviço não tenha valor econômico, ou quando o que
lhe for atribuído não corresponda à realidade, arbitrar-se-á, igualmente, a remuneração compatível com o
trabalho.
§ 3º – Proceder-se-á a exame pericial, se a fixação do valor da causa ou do serviço depender de
avaliação e esta exigir conhecimento especializado.
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§ 5 º – Na fixação dos honorários, os arbitradores e o juiz terão em conta:
a) o grau de zelo e competência do profissional;
b) o lugar da prestação do serviço;
c) o caráter da intervenção, conforme se trate de cliente avulso, habitual ou permanente;
d) a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de encontrar
dificuldades peculiares no exercício do mandato."
O art. 99 da Lei nº 4.215, regula o pagamento de honorários já na fase executória (mandato de
levantamento ou precatório).
4. Passando a viger, na Justiça do Trabalho, o princípio da sucumbência, consagrado pelo art. 64 do
Código de Processo Civil, e observado o disposto na Lei nº 4.215, de 1963, quanto à fixação e pagamento
de honorários, o Congresso Nacional e o Executivo terão prestado grande serviço aos trabalhadores,
aumentando as suas conquistas.
Conquista, sim, porque aquilo que já constitui direito da parte vencedora, nos processos da Justiça
comum, não logrou ainda sê-lo na Justiça do Trabalho.
Esse é o objetivo do presente projeto. Visa ele atender uma reivindicação. Aprovando-o, o Congresso
Nacional demonstrará mais uma vez sua sensibilidade em atender as aspirações populares.
5. Nenhum óbice de natureza legal ou constitucional se contrapõe à tramitação normal da proposição.
Com efeito, legislar sobre Direito do Trabalho e Direito Processual é competência específica da
União, segundo se vêm da Constituição, art. 8º, XVII, letra b.
O poder de iniciativa do projeto pertence a qualquer membro ou Comissão do Congresso Nacional
(art. 56), eis que ela não está mencionada entre as iniciativas privilegiadas do Presidente da República (arts.
57 e 65 da Constituição).
Por outro lado, não padece a proposição de qualquer eiva de injuridicidade. Muito pelo contrário,
harmonizando-se com textos semelhantes de outros ramos do direito, o projeto mostra, por isso mesmo, a
sua conformidade com os princípios normativos da Ciência do Direito.
Finalmente, quanto à técnica legislativa, obedeceu rigorosamente a proposição às normas que regem
a redação das leis e é proposta, não como lei esparsa, mas inserida no texto da Consolidação das Leis do
Trabalho, que altera.
Contamos com as luzes dos nossos pares para aprimorar o projeto, elaborado com o intuito único de
servir à causa da Justiça e ao direito daqueles que o viram reconhecido pelas decisões judiciais.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1973. – Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 832 – Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a
apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1º – Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições
para o seu cumprimento.
§ 2º – A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
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DECRETO-LEI Nº 1.608, DE 18 DE SETEMBRO DE 1939
Código de Processo Civil
Art. 64 – A sentença final na causa condenará a parte vencida ao pagamento dos honorários do
advogado da parte vencedora, observado, no que for aplicável, o disposto no art. 55.
§ 1º – Os honorários serão fixados na própria sentença, que os arbitrará com moderação e
motivadamente.
§ 2º – Se a sentença se basear em fato ou direito superveniente, o juiz levará em conta essa
circunstância para o efeito da condenação nas custas e nos honorários.
LEI Nº 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 97 – Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial
em percentagem sobre o valor da causa.
§ 1º – Nos casos que versem sobre serviço, monte ou bens de valor reduzido em que o critério da
percentagem possa conduzir a honorários ínfimos, arbitrar-se-á a remuneração compatível com o trabalho.
§ 2º – No caso em que o objeto da ação ou do serviço não tenha valor econômico, ou quando o que
lhe for atribuído não corresponda à realidade, arbitrar-se-á igualmente, a remuneração compatível com o
trabalho.
§ 3º – Proceder-se-á a exame pericial, se a fixação do valor da causa ou do serviço depender de
avaliação, e esta exigir conhecimento especializado.
§ 4º – Nas ações de indenização por ato ilícito o valor da causa será o montante do dano apurado e,
quando se tratar de ilícito contra a pessoa, o da soma, dos danos emergentes com o capital fixado para a
constituição da renda.
§ 5º – Na fixação dos honorários os arbitradores e o juiz terão em conta:
a) o grau de zelo e competência do profissional;
b) o lugar da prestação do serviço;
c) o caráter da intervenção, conforme se trata de cliente avulso, habitual ou permanente;
d) a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de encontrar
dificuldades peculiares no exercício do mandato.
Art. 99 – Se o advogado fizer juntar aos autos, até antes de cumprir-se o mandado de levantamento
ou precatório, o seu contrato de honorários, o juiz determinará lhe sejam estes pagos diretamente, por
dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
§ 1º – Tratando-se de honorários fixados na condenação, tem o advogado direito autônomo para
executar a sentença nessa parte podendo requerer que o precatório, quando este for necessário, seja
expedido em seu favor.
§ 2º – Salvo aquiescência do advogado, o acordo feito pelo seu cliente e a parte contrária não lhe
prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os concedidos pela sentença.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
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O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Os projetos lidos serão publicados e, em seguida,
encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 158, DE 1973
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma regimental, a transcrição, nos Anais do Senado, do pronunciamento do
Comandante do I Exército, General Sílvio Frota, agradecendo a saudação da Marinha e Aeronáutica ao
Exército, por ocasião do Dia do Soldado.
Brasília, 29 de agosto de 1973. – Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – De acordo com o art. 234, § 1º, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Tem a palavra o nobre Sr. Senador Antônio Carlos, nos termos do § 2º do art. 184 do Regimento
Interno.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Sessão Ordinária de 27 do
corrente, o nobre Sr. Senador Virgílio Távora, como líder da Maioria, teve ocasião de, a propósito dos
discursos aqui pronunciados pelo nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, nas sessões ordinárias de 9 e 24
deste mês e por mim, na sessão ordinária de 17 último, sobre o problema do trigo, pronunciar um longo e
substancioso discurso, esclarecendo, à base de elementos fornecidos pelo Ministro Delfim Netto e estudos
de assessorias dos Ministérios da Fazenda e Agricultura, as dúvidas levantadas sobre o assunto.
Sua Excelência distinguiu-me com uma generosa referência logo ao início de suas considerações, o
que fizera, igualmente, no curso do pronunciamento de 24 de agosto, o nobre representante das Alagoas.
Se tal não bastasse para envaidecer-me, voltei a ser objeto de númeras citações no debate que
enriqueceu o discurso do Líder. As afirmações constantes de meu discurso do dia 17 foram objeto de
exegese, que superou a significação de meu depoimento.
Cabe-me, pois, ao agradecer a atenção com que fui honrado, reafirmar meus pontos de vista sobre
os diversos aspectos da questão.
Inicialmente, devo declarar que as divergências de interpretação são devidas, no meu entender, à
natureza dos pronunciamentos que se fizeram ouvir nesta Casa.
O nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante deu a seus discursos o caráter de instantâneos do problema.
Como todo flagrante ele se preocupou com a situação presente, desligando-se dos fatos passados que a
condicionaram e com as perspectivas futuras que hão de ditar seu desdobramento.
A fala do Líder foi um retrato retocado e cuidadoso do problema e, por isso mesmo, capaz de
alcançá-lo de modo global e isento das circunstâncias transitórias.
Da minha palavra busquei, no dia 17, construir um retrato, sem retoques, da economia tritícula
brasileira.
Desse retrato destaco, aqui, traços mais importantes. Constam do meu pronunciamento as seguintes
afirmações:
"A partir de 1964, com a interrupção dos chamados Acordos de Trigo, destinados à colocação dos
excedentes norte-americanos e uma maior conscientização da necessidade de o Brasil não ser totalmente
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dependente do mercado externo para a satisfação de seu consumo, fez-se renascer o trabalho, em favor do
trigo nacional."
"A partir de 1972, contudo, as condições meteorológicas presentes nas regiões produtoras durante o
período do plantio até à colheita foram extremamente adversas; nossas safras sofreram reduções drásticas.
Essa conspiração da natureza teve profundos reflexos no problema da economia tritícola. Os preços
mínimos, com a queda da produtividade, passaram a ser insuficientes."
"Eu não me voltara para o importantíssimo fator relativo à queda da produção tritícola que S. Ex.ª
acaba de apontar. Realmente, ao lado das condições desfavoráveis do tempo, do clima, há que se registrar
a preferência que os produtores do Estado do Rio Grande do Sul e do oeste catarinense tiveram para a
soja."
"Cuida-se, pois, da adoção de providências capazes de resolver a questão ou pelo menos atenuá-la.
Uma delas quero aqui citar: é aquela referente à obrigatoriedade da mistura à farinha de trigo, em
percentagem razoável, da fécula de mandioca. Determinações nesse sentido não virão comprometer a
qualidade do produto, atendendo, por outro lado, à grande safra de fécula estocada em Santa Catarina.
Acabo de receber telegrama subscrito pelo Vereador, Sr. Armando Hosang, que fortalece esse meu
ponto de vista. Diz aquele representante de Taió, Município da grande região produtora de fécula da
mandioca, em meu Estado, o Alto Vale do Itajaí:
"...Favor lutar inclusão mistura três por cento fécula de mandioca vg na farinha de trigo vg motivo
grande safra estocada Santa Catarina vg produtores com grandes problemas pt"
Creio que se o Governo determinar a mistura na fécula de mandioca na farinha de trigo virá atender
aos produtores de meu Estado e certamente de outros Estados da Federação e resolver a questão do
abastecimento interno do trigo."
"Já declarei, neste meu discurso, que considero excepcionalmente bem executada a política de
preços mínimos para os produtos agrícolas do nosso País.
"A conjuntura internacional está a aconselhar que o Governo brasileiro se volte decidido para a
expansão da cultura tritícola em nosso País. Só assim resolveremos o problema definitivamente."
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Pois não, nobre Senador.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Talvez fosse um aparte até egoístico de nos felicitarmos pela iniciativa
que teve V. Ex.ª de colocar nos justos termos, numa simples rememoração, aquilo que realmente havia
constado de fundamental no discurso de V. Ex.ª, que era, como não podia deixar de ser – ouvimo-lo e
ouvimo-lo bem, naquela ocasião – um apoio à atual política tritícola brasileira, a política da Revolução,
aquela que fez sair a produção de duzentas e sessenta e duas mil toneladas para, em 1971, atingir quase
dez vezes mais, ou dois milhões de toneladas.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito grato a V. Ex.ª. O aparte com que me honra completa as
considerações que estou expendendo.
Em síntese, Sr. Presidente:
a) a causa principal das dificuldades que atravessamos, no corrente ano, no
que se refere ao abastecimento do trigo e em relação a seu preço, é, sem dúvida, o
fenômeno
da
escassez
mundial
do
produto,
cujas
origens
já
foram,

– 406 –
nesta Casa, abundantemente referidas, não só no discurso do nobre Senador Luiz Cavalcante, como no
longo discurso do eminente Líder Virgílio Távora;
b) em nosso País, no que toca à produção interna, o fator determinante principal é, fora de dúvida, a
queda do volume da safra de 1972 devido às condições meteorológicas presentes nas regiões produtoras,
desde o período do plantio até à colheita;
c) diante do fenômeno, os preços mínimos, com a queda da produtividade, passaram a ser
insuficientes;
d) essa insuficiência, contudo, foi agravada, em termos econômicos, em face dos preços alcançados
pela soja no mercado internacional e nossas disponibilidades desse produto para a exportação;
e) jamais em nosso País se executou, no setor agrícola, uma política de preços mínimos como a
atual;
f) essa política é complementada, de modo exemplar, pela política de créditos agrícolas comandada
pelo Banco do Brasil;
g) a situação transitória por que atravessamos não é alarmante; cumpre, porém, ao Governo voltar-se
decidido para a expansão da cultura tritícola em nosso País.
Finalmente, Sr. Presidente, devo consignar que tanto o nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, como o
nobre Sr. Senador Virgílio Távora foram enfáticos em ratificar a confiança inabalável na superior orientação
do Governo, chefiado pelo eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici, de acordo com a colocação com
que finalizei meu discurso.
Estamos, pois, no essencial, de pleno acordo. O que nos dividiu foi a natureza do tratamento que
dispensamos à questão.
Os instantâneos do representante alagoano permitiram o trabalho de retoque da liderança e assim o
quadro que pintei resguardou-se de ser uma caricatura que deformasse a própria ação governamental, sem
incidir no exagero do otimismo – sistema que faria a realidade diferente do que ela é.
Era a explicação pessoal, Sr. Presidente, que devia a esta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Carvalho Pinto, por
delegação da Liderança da ARENA.
O SR. CARVALHO PINTO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não têm ainda as tradições populares, de uma forma geral, alcançado a devida atenção de todos que
se interessam pela preservação do nosso patrimônio cultural. Vão assim esmaecendo aos poucos as belas
manifestações do nosso folclore, tão ricas na evocação de costumes e na fixação histórica dos sentimentos
populares e tão úteis ao fortalecimento dos caracteres éticos de um povo, assim como ao estreitamento de
suas relações humanas. A chamada cultura de massa, característica da civilização contemporânea, e por
ela desapiedosamente servida pelos poderosos instrumentos de comunicação, como a televisão e o rádio,
vai abafando essas delicadas reminiscências de um passado cheio de glórias, onde o sentimento popular
desabrochava em belas manifestações coletivas, plenas das mais nobres inspirações de bravura, de amor,
de fraternidade humana, de respeito por Deus e pela Pátria.
As promoções folclóricas alcançam, assim, um inequívoco efeito educativo, ao ressaltar aspectos
humanos e superiores de uma sociedade cuja materialização vertiginosa faz, por vezes, esquecer as suas
raízes espirituais. E é por isso mesmo, que a seu cultivo se devem volver com redobrada atenção, não só
as autoridades, notadamente locais, como os próprios educadores, que no desempenho da sua edificante
missão, não podem esquecer, no interesse da própria nacionalidade, as ricas tradições de um povo que só
tem motivos para se orgulhar de seu passado.
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Foi, assim, com justificada satisfação, que a delegação representativa do Senado, constituída pelos
Senadores Nelson Carneiro, Orlando Zancaner e aquele que, em nome de todos, tem a honra de falar neste
intante, pôde constatar na Festa do Peão Boiadeiro, que acaba de ser realizar em Barretos, no Estado de
São Paulo, essa alta compreensão da cultura popular, por parte das autoridades, das elites e da população
da progressista cidade.
Dinâmico centro agropecuário da região do chamado Vale do Rio Grande, junto ao Triângulo Mineiro,
Barretos se engrandece por saber aliar à operosidade construtiva de seu povo, o culto pelas nossas
tradições e o respeito às figuras esquecidas a que tanto deve a nacionalidade. Homenageando o peão
boiadeiro, numa festa encantadora, a que não faltam a coragem dos rodeios, a beleza dos ballets, a
autenticidade das expansões populares, Barretos faz justiça a um dos grandes artífice da grandeza
nacional, aquele que, em seqüência ao desbravamento bandeirante, vai tecendo de sul a norte e de leste a
oeste, com a circulação de riquezas e a fixação humana, a rede da civilização e do progresso.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. CARVALHO PINTO: – Com muita honra.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Quero me congratular com V. Ex.ª pelo seu brilhante e oportuno
discurso, fixando essa bela e encantadora festa em que se exalta o peão boiadeiro. No ano passado fui a
Barretos e assisti a essa festividade; tive a grata e a imensa alegria de ver V. Ex.ª cercado do carinho e da
ovação populares, tão grande é seu prestígio naquela cidade, como em todas as cidades do Estado de São
Paulo e, também, no Senado e em todo o Brasil, Fiquei vivamente impressionado com a maneira como o
povo consagra e exalta seu nome. Mas a "Festa do Peão Boiadeiro" é realmente qualquer coisa que fala ao
coração do nosso povo, evoca as tradições do nosso passado. São tradições que não podem morrer,
porque cada uma delas que morra, morre também um pedaço da nossa alma, um pedaço do coração do
nosso povo. Vi naquela cidade diversas representações folclóricas, inclusive do Rio Grande do Sul e até
mesmo de outros países, como, por exemplo, o Paraguai. Aquela foi uma festa do coração, uma festa para
a alma, uma festa que despertou em todos nós uma grande alegria, uma grande saudade e uma grande
esperança. Mas quero frisar também que essas providências, esse trabalho todo, é fruto do esforço e do
idealismo de um grupo de moços que acredita na força moral do nosso povo que acredita num Brasil
grande, cheio de esperança e de glória.
O SR. CARVALHO PINTO: – Muito obrigado, nobre Senador, pelas bondosas referências com que V.
Ex.ª me distingue e pela valiosa contribuição que traz ao testemunho que estou prestando neste momento.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Permite V. Ex.ª um aparte?.
O SR. CARVALHO PINTO: – Com prazer, nobre Senador.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Desejo destacar uma singularidade importante, no meu modesto
modo de entender: ouço e tenho lido que quanto maior a industrialização, mais sofrem as tradições
folclóricas. No seu Estado, pelo que acabo de ouvir, acontece exatamente o contrário, o que prova o espírito
de fidelidade cultural do paulista, que tem no sangue a marca de tradições que são imorredouras na vida
deste País. Hoje a sua gloriosa Província talvez seja, em todo o mundo, uma das ilhas industriais mais
importantes, onde a taxa de desenvolvimento econômico atinge a níveis jamais pensados por todos nós
brasileiros e insuspeitados pelos planejadores. O que importa é assistir a um representante da categoria de
V. Ex.ª ocupar a tribuna para ressaltar uma festa que não é para turistas. Eu não tive a felicidade de ver a
festa de Barretos, mas tenho tido notícias de que é ela autêntica. Não é feita para turistas. Durante quase
um ano, depois de realizada a primeira mostra, já ficam trabalhando, – e isto tem muita importância,
porque aí do país que só cuidar de suas fábricas e do seu desenvolvimento industrial e não olhar aquilo
que, no meu modo de entender, é o substrato da nacionalidade. Perdoe-me interrompê-lo; acho que
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esta matéria de preservação do folclore, no caso de Barretos, vai seguindo seu curso normal – em outros,
por falta de estímulos governamentais e particulares, vai fenecendo. De maneira que este registro, no meu
modo de entender, sobre a vida cultural de um país, é muito importante. E mais importante porque
comunicado através da figura digna, austera, correta, decente, do grande Líder que São Paulo mandou ao
Senado Federal, que é V. Ex.ª.
O SR. CARVALHO PINTO: – Quero agradecer, nobre Senador, profundamente sensibilizado, os
seus generosos conceitos e, ainda, a intervenção expressiva e oportuna com que V. Ex.ª tão bem assinalou
a significação cultural de empreendimento dessa natureza.
E terminando, à vista dessas considerações, e já agora com os inestimáveis subsídios pelas
contribuições que acabo de receber, desejo destacar que merecem, por isso, as nossas mais vivas
congratulações as autoridades e a população de Barretos, e, sobretudo, os intemeratos moços que
formando o grupo "Os Independentes", com sacrifício, perseverança e idealismo, fizeram da festa boiadeira,
– cuja 18ª realização já lhe confere foros de autêntica tradição regional –, uma das mais belas
manifestações do civismo, da bravura e do folclore brasileiro, com uma projeção que, extensiva a todo o
País e extravasando suas próprias fronteiras, chega a consagrá-la como um valoroso agente da unidade
nacional e do espírito de fraternidade humana. (Muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Terminada a Hora do Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação em turno único, do Requerimento nº 151, de 1973, de autoria do Sr. Senador Leandro
Maiciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos, por ocasião do
"Dia do Soldado", pelos Senhores Ministros General Orlando Geisel, do Exército, e Almirante Adalberto de
Barros Nunes, da Marinha.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR MINISTRO DO EXÉRCITO, GENERAL ORLANDO
GEISEL, POR OCASIÃO DO DIA DO SOLDADO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO
Nº 151/73, DE AUTORIA DO SENADOR LEANDRO MACIEL.
"Uma vez mais, no Dia do Soldado, toca-nos a honra e o privilégio de, em nome do Exército,
responder à saudação dos camaradas da Marinha e da Força Aérea e agradecer a homenagem que
prestam ao Duque de Caxias, pela expressão amiga e bondosa do Ministro Adalberto de Barros Nunes.
Sua Excelência bem conhece o Exército, em aprendizado iniciado no aconchego do lar paterno, onde
sentavam à mesa estrelas e galões, irmanados pelo sangue na afeição recíproca e igualados no
entusiasmo de servir ao Brasil.
A evocação traz a esta família maior, aqui superiormente representada por chefes e oficiais das três
Armas irmãs... A voz embarga na emoção de contemplá-la... Os olhares francos que nos encaram relevam
a conjunção de idéias que a palavra não tem eloqüência para bem exprimir. Espelham almas onde se
abriga a confiança, nascida do respeito mútuo e da mesma conceituação de valores, nutrida pelos preceitos
comuns da ética militar, fortalecida pela identidade dos ideais e do compromisso com a defesa da Pátria, a
garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem.
Organizados em escalões hierárquicos de ascensão progressiva, que nivelam, em
cada posto, sem distinção de valor, remuneração e benefícios materiais, apr en-
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demos, ao longo da carreira, a não buscar compensação e estímulo senão na tranqüilidade de consciência
e na satisfação do dever cumprido.
E melhor paga não há que servir à Nação nos dias de hoje. Instrumentos da segurança, poderíamos
aspirar a prêmio maior que a paz do povo brasileiro, depois das horas tormentosas que a memória não
esquece? Não faz muito, o terrorismo nascente toldava-nos os horizontes do futuro. Sob a autoridade
serena e orientação segura do Presidente da República, atiramo-nos ao combate sem tréguas, nem sempre
compreendidos pelos que ainda não haviam sofrido seus efeitos. Neutralizada em nosso meio, a doença
maligna se alastra por outros países, que só agora sentem na própria carne a estabilidade social em perigo
e estarão reconhecendo o acerto de nossa decisão.
Se corrermos o olhar desde um pouco mais atrás no tempo, repassando fatos e realizações de quase
um decênio, sobejam razões de nosso orgulho profissional. Fizemos com o povo uma Revolução que
mudou o rumo de desgraça a que nos levava a infiltração comunista, alterando prognósticos sombrios para
a conjuntura continental e o equilíbrio mundial; restabelecendo o primado ético dos postulados cristãos,
numa democracia já não mais desarmada e indefesa contra a ameaça totalitária, onde há liberdade para os
que querem trabalhar e garantir seu sustento, em proveito da própria realização e do engrandecimento da
Pátria.
Marinha, Aeronáutica e Exército, demos nossa participação a governos que se sucederam fiéis ao
princípio da renovação estreitamente vinculados pela continuidade de uma política voltada para a
integração nacional, o desenvolvimento econômico e o progresso social, consolidada em programas que
não poderiam copiar padrões estrangeiros para ajustar-se à incontestável realidade do País-Continente, de
povoamento rarefeito e nível cultural a promover.
Como enfatizou Vossa Excelência, Senhor Ministro Adalberto de Barros Nunes, braços dados com as
nações vizinhas, atentos aos males internos e à contaminação que vem de fora, qual a tolerância moral que
desfibra valores e ameaça no âmbito e sociedade, sabemos que esses anos são apenas parte de longo
caminho. E que terão de atualizar-se a cada passo as soluções, para responderem ao desafio de
criatividade lançado pela acelerada metamorfose dos problemas.
Recompensados pelo presente e amalgamados em estrutura indivisível, marinheiros, aviadores e
soldados encaramos o futuro com a mesma devoção de servir que nos ensinaram Tamandaré, Santos
Dumont e Caxias, e haveremos de deixar às gerações que nos sucedem uma obra que não desmereça o
legado que nós mesmos recebemos.
Senhores Ministros Adalberto de Barros Nunes e Joelmir Campos de Araripe Macedo:
Nas eminentes pessoas de Vossas Excelências, o Exército agradece, com abundância de
sentimentos, a saudação indulgente que lhe dirigem as Forças irmãs e a homenagem ao Patrono que tanto
admira e venera.
Meus camaradas de armas:
Seja-me permitido terminar estas palavras convocando-vos a todos para o aplauso silencioso, e nem
por isso menos significante, ao companheiro de ontem, ao grande responsável pela felicidade de hoje, Sua
Excelência o Presidente Emílio Garrastazu Médici.
Muito obrigado.
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DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR MINISTRO DA MARINHA, ALMIRANTE ADALBERTO DE
BARROS NUNES, POR OCASIÃO DO DIA DO SOLDADO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO
REQUERIMENTO Nº 151/73, DE AUTORIA DO SENADOR LEANDRO MACIEL.
"Pela segunda vez, desfruto o privilégio de ser intérprete dos sentimentos de nossos camaradas da
Aeronáutica, irmanados no mesmo espírito com que aqui vêm os colegas da Marinha, para saudar o
Exército Brasileiro, na data em que se comemora o aniversário de seu patrono.
"Ato protocolar que já se incorporou ao calendário militar, nem por isso sua repetição lhe tira o
significado de que se reveste, pois a cada vez renovamos a inspiração, descobrimos razões e
experimentamos melhores e mais nobres sentimentos.
"Encontro dos mais altos Chefes das Forças Armadas que vem trazer aos camaradas do Exército
reconhecimento pelo passado, alento para o presente, confiança para o porvir e, sobretudo, a afirmação de
que o sentimento que nos une está acima das conjunturas do cotidiano, pois deriva dos mais elevados
princípios que, desde os bancos das Escolas Militares, nos acompanham ao longo de toda a carreira: a
honra, a disciplina, o trabalho e o amor à Pátria.
"Hoje, ao reverenciarmos a memória de Caxias, identificamos nele o paradigma do Soldado
Brasileiro, para quem a Pátria se sobrepõe a todos os interesses, e cuja glória está em defendê-la até o
sacrifício, conservando-a íntegra, soberana e livre.
"Assim tem sido no curso de nossa história, pontilhada de exemplos magníficos de bravura e
desprendimento, e cujas páginas ilustram os feitos das armas brasileiras, desde os primórdios da
nacionalidade, como nos Guararapes ou nas campanhas da Cisplatina e do Paraguai, nas lutas da
Independência ou no último conflito mundial, nos teatros do Atlântico e da Itália.
"Poucas nações poderão, como a nossa, narrar sua história sem falar de derrotas. E somos uma
nação pacífica e ordeira, que repudia a guerra de conquista, que acredita que a sua própria segurança
depende da segurança e desenvolvimento harmônico de seus vizinhos, e que tem como herói maior de seu
Exército a síntese do combatente e do pacificador.
"A conjuntura contemporânea apresenta-nos uma perspectiva em que mais se armam espíritos do
que se aprestam homens, mais se embatem idéias do que se conquistam posições, mais fenecem virtudes
que se criam valores, mais se espalham vícios que se educam jovens.
"Nesta luta as armas são as de mais difícil manejo e os inimigos estão à roda, pois ambos são
presença em uma sociedade que procura reordenar-se na explosão tecnológica, para a qual os homens não
estavam preparados. O mundo moderno contém em si a potencialidade de resultados gigantescos, e será
sabedoria dos chefes a obtenção de resultados eticamente sadios, humanitariamente elevados,
patrioticamente autênticos.
"Neste quadro, temos a responsabilidade de Caxias, de usar as armas para a paz, pois como chefe
de campo, foi paladino da paz como pacificador, foi seguro nas armas.
"Para felicidade da nação, o espírito de Caxias e dos grandes vultos militares do passado tem
inspirado as decisões dos chefes de hoje, na defesa intransigente da ordem, da segurança e das
instituições nacionais, possibilitando o desenvolvimento, ordeiro e pacífico, de toda a nação.
"E mister que reconheçamos que as Forças Armadas não são uma instituição de emprego episódio,
voltadas e mantidas exclusivamente para a guerra, cuja única missão em tempo de paz deva ser prepararse e adestrar-se para a eventualidade de um conflito.
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"Mais que isso, deve-se compreender sua existência como uma escola de civismo, onde se cultuam
os valores morais e espirituais que constituem o cerne da nacionalidade. Deve-se compreender sua
participação, como instrumento de suporte ao desenvolvimento, de integração, de educação e de
assistência, onde quer que sua ação seja necessária.
Neste contexto, sobreleva a ação do Exército, no trabalho notável de colonização das ainda
longínquas e inóspitas fronteiras, levando onde quer que haja um núcleo de brasileiros e sentimento de
Pátria, a imagem do progresso, e a palavra de fé no destino do País.
"Desponta o trabalho dos batalhões rodoviários, rasgando a Amazônia por seus trechos mais
selvagens, abrindo caminho às riquezas do Brasil. Destaca-se a gigantesca obra de integração nacional e
de educação de milhares de brasileiros que anualmente são incorporados às suas fileiras para a prestação
do serviço militar.
"Assim agindo, Senhor Ministro, o Exército Brasileiro identifica-se com os anais e necessidades da
nação, tão bem sintetizados nas palavras do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, o insigne
Presidente Médici, ao declarar que os objetivos prioritários do seu governo seriam "os de conquistar e
manter o desenvolvimento com segurança, liberdade, independência e respeito ao homem". E por isso
mesmo, a nação brasileira acompanha, com interesse, o magnífico esforço realizado pela administração de
Vossa Excelência para dotar o Exército de meios modernos e compatíveis com o acelerado progresso que
os governos da revolução souberam imprimir ao País.
"A criação de novas unidades na Amazônia; a aquisição de mísseis antiaéreos e anticarros; a
utilização das potencialidades da indústria nacional para a fabricação de veículos militares, equipamentos
de comunicações e material bélico em geral; a reorganização e o reequipamento das unidades e grandes
unidades, são alguns pontos notáveis da Administração de Vossa Excelência, no propósito de aumentar o
rendimento da organização militar e assegurar a presença do Exército em todo o território nacional, "tanto
para que ele continue a exercer sua ação catalizadora sobre nossa população interiorana, como para que
ele possa apresentar-se em força onde e quando o exigirem os imperativos da nossa segurança e
soberania".
"Exm.º Sr. Ministro Orlando Geisel:
"Neste Dia do Soldado, Aviadores e Marinheiros, associamo-nos às homenagens prestadas à Caxias,
e, com justificado orgulho, rememoramos o passado do nosso Exército, mas, sobretudo, admiramos o seu
presente, superiormente conduzido pelo patriotismo sereno e lúcido de Vossa Excelência, fiel na devoção
aos postulados da revolução, vigilante, pronto e adestrado na alevantada missão de zelar pela defesa, pelo
progresso e pelo bem da Pátria."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento nº 152, de 1973, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia baixada por Sua Excelência o
Senhor General-de-Exército Orlando Geisel, Ministro do Exército, por ocasião do Dia do Soldado.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
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ORDEM DO DIA BAIXADA PELO SENHOR MINISTRO ORLANDO GEISEL, DO EXÉRCITO, POR
OCASIÃO DO "DIA DO SOLDADO", QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO Nº 152/73,
DE AUTORIA DO SENADOR PAULO TORRES, APROVADO NA SESSÃO DE 29 DO CORRENTE.
Ministério do Exército
GABINETE DO MINISTRO
ORDEM DO DIA
25 de agosto
DIA DO SOLDADO
Meus camaradas!
Simbolizado na mais alta expressão nacional de valor e virtudes militares – o Marechal Duque de
Caxias, Patrono do Exército – festejamos hoje o soldado brasileiro.
Personagens e testemunhas deste tempo de acelerada prosperidade, ordem e paz, que teve começo
em 31 de março de 1964, deixemos aos pósteros o julgamento do mérito de nossa participação, para render
homenagem aos que a propiciaram, por moldar nosso caráter com o exemplo de sua conduta.
Descendente da plêiade desassombrada de colonos da Terra de Santa Cruz, que enfrentou o assédio
da cobiça e da aventura estrangeiras, o soldado fez presente, nesses quatro séculos de História, sua
contribuição ininterrupta e desvelada para a consolidação da base física, a emancipação, a unidade, a
aculturação e o desenvolvimento da Pátria.
O imperativo de manter a integridade de um imenso território de povoamento rarefeito plantou
quartéis nas localidades mais distantes, a compartir vicissitudes de escassos habitantes pioneiros e levarlhes estímulo e apoio do Poder Central. E a presença da tropa, sobretudo de seus quadros, naquelas
paragens, fez das guarnições longínquas pontos de amarração da soberania e fator poderoso de coesão
nacional.
Em contato íntimo com o povo de que é parte, identificando-se nos sentimentos e virtudes comuns,
recebendo conscritos das mais variadas origens geográficas e sociais para instruir no ofício das armas, o
instrumento de defesa fez-se agente do progresso: imprimiu-lhes novos hábitos de vida, de higiene corporal
e mental, elevou-lhes o nível cultural e abriu-lhes horizontes profissionais, assumindo responsabilidade
educativa e civilizadora verdadeiramente missionária, inédita na maioria dos Exércitos de outros países.
Meus soldados!
O Exército de Caxias jamais buscou o êxito, nas lutas externas e internas, senão para exigir respeito
à intangibilidade do solo pátrio, ao direito de preservar um estilo de vida e os valores permanentes da
nacionalidade. Passado e presente ligados por idêntico sentido de missão, estamos hoje a serviço do
mesmo Brasil pacifico, decididamente empenhado na edificação de seu futuro, em clima de fraternidade
entre as nações, onde prevalece o estreitamento da amizade e da cooperação com os povos americanos,
que estimamos ver cada vez mais prósperos e socialmente estabilizados.
Unidos à Marinha e à Força Aérea pelo compromisso de que se reveste o exercício da profissão
militar, mantenhamos inquebrantável o juramento de fidelidade à Pátria, ajudando a promover o
entendimento, mas prontos para repelir a injúria. Assim, continuaremos herdeiros e guardiães das tradições
de nossos antecessores, exaltados por Luiz Alves de Lima e Silva em Ordem do Dia de 18 de novembro de
1866:
"Se já vos não conhecesse, recomendar-vos-ia valor... Também vos não venho preceituar subordinação,
pois sempre testemunhei a conduta do militar brasileiro nas mais árduas campanhas. Conto, porém, com a
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vossa constância e dedicação ao País, para levarmos ao cabo a gloriosa empresa em que estamos
empenhados.
Eia, pois, camaradas e amigos, prossigamos no caminho da glória que haveis trilhado, repetindo
comigo:
Viva a Nação Brasileira!"
Brasília, DF, 25 de agosto de 1973. – Orlando Geisel, Ministro do Exército.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1973 (nº 1.286-B/73, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do
Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica, e dá outras providências, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 363 e 364, de 1973, das Comissões:
– de Serviço Público e Civil; e
– de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 1973
(Nº 1.286-B/73, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)
Fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica, e dá outras
providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Aos níveis de classificação dos cargos integrantes do Grupo-Pesquisa Científica e
Tecnológica, a que se refere a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes
vencimentos:
Níveis

PCT-5.............................................................................................................
PCT-4.............................................................................................................
PCT-3.............................................................................................................
PCT-2.............................................................................................................
PCT-1.............................................................................................................

Vencimentos
Mensais
(Cr$)
5.700,00
5.100,00
4.300,00
3.800,00
3.500,00

Art. 2º – As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, as diárias
de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectiva absorções, referentes aos cargos que
integrarão o Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos
fixados no artigo anterior.
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Parágrafo único – A partir da vigência dos decretos de transposição para as Categorias Funcionais do
Grupo a que se refere esta lei, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens
especificadas neste artigo, bem como de todas as outras que, a qualquer título, venham sendo por eles,
percebidas, ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3º – O ingresso nas classes das Categorias Funcionais integrantes do Grupo-Pesquisa Científica
e Tecnológica far-se-á em virtude de habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com os critérios estabelecidos em ato do Poder Executivo.
Parágrafo único – Somente poderão inscrever-se no concurso brasileiros que possuam diploma de
curso superior, ou habilitação legal equivalente, correlato com o campo da atividade de pesquisa para a
qual se realizar o concurso.
Art. 4º – Os vencimentos fixados no art. 1º desta Lei vigorarão a partir da data dos decretos de
inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o parágrafo único do art. 2º.
Art. 5º – Na aplicação do disposto no § 1º do art. 10 do Decreto-lei nº 1.256, de 26 de janeiro de 1973,
ficam absorvidas, no novo provento, todas as importâncias referentes a gratificações, parcelas, vantagens,
absorções, abonos ou quaisquer outros complementos salariais que deixam de ser pagos ao pessoal em
atividade em decorrência da implantação da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em relação a cada
Grupo de Categorias Funcionais, inclusive os de que tratam as Leis nos 5.845, de 6 de dezembro de 1972, e
5.846, de 7 de dezembro de 1972.
Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos recursos
orçamentários do Órgão ou entidade, completados, quando necessário, por outras fontes, inclusive o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FNDCT).
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena.): – Item 4
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973, de autoria do Sr. Nelson
Carneiro, que altera a redação do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, acrescentando outras hipóteses em que o empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, tendo:
PARECER, sob nº 380, de 1973, da Comissão:
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno regimental.
Sobre a mesa, Emenda que será lida pelo Sr. 1º-Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1 (DE PLENÁRIO)
Ao Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973, na redação que lhe foi dada para o 2º turno.
Dê-se ao inciso III do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, constante do art. 1º do Projeto,
a seguinte redação:
"III – por um dia, para exames médicos no INPS, no caso de doença devidamente comprovada;"
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Justificação
No exame do Projeto, a Comissão de Legislação Social deu nova redação ao dispositivo ora
emendado, ocasião em que dele se suprimiu a referência à obrigatoriedade de o exame médico ser feito no
INPS".
Com essa redação, agora incluída no texto do Projeto, para sua discussão, em segundo turno, o
empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia, para exames
médicos, mesmo quando não realizados por médicos do INPS.
Não foi esse o objetivo do autor do Projeto e nem mesmo do relator na referida Comissão, como se
pode verificar tanto da justificação como do parecer aprovado pela Comissão.
A presente Emenda, assim tem por escopo restaurar a idéia original, corrigindo evidente lapso.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1973. – Virgílio Távora, Vice-Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando manifestar-se, declaro encerrada a discussão.
A matéria será encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, para
emitirem parecer sobre a emenda de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Esgotada a matéria da Ordem do Dia, vai-se passar à
votação do Requerimento nº 157/73, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
43/73.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1973 (nº 1.357-B/73, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e Energia créditos especiais, no
valor total de Cr$ 85.449.00,00 (oitenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para
os fins que especifica (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
Sobre a mesa, pareceres que vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 408, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1973 (nº 1.307-B,
de 1973, na origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e Energia créditos
especiais, no valor total de Cr$ 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil
cruzeiros), para os fins que especifica.
Relator: Sr. Heitor Dias
O presente Projeto, de iniciativa do Senhor Presidente da República, foi submetido à deliberação do
Congresso Nacional com a Mensagem nº 194, de 19 de junho de 1973, nos termos do art. 51, da
Constituição, e tem por objetivo abrir créditos especiais ao Ministério das Minas e Energia, no valor total de
Cr$ 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para os fins que
especifica.
A Mensagem presidencial está acompanhada de Exposição de Motivos do
Ministro do Planejamento, onde são dadas as razões que determinaram e jus -

– 416 –
tificam a adoção das medidas consubstanciadas na proposição, inclusive no que concerne à fonte dos
recursos para atendimento dos referidos créditos, cumpridas, assim, as prescrições do art. 61, § 1º, letra c
da Constituição.
Isto considerado, observadas que foram as determinações legais pertinentes à espécie, somos pela
aprovação do projeto, por considerá-lo jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – Heitor Dias,
Relator – Carlos Lindenberg .– Helvidio Nunes – José Lindoso – Lenoir Vargas – Franco Montoro – José
Augusto – José Sarney – Mattos Leão.
PARECER Nº 409, DE 1973
da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1973 (nº 1.357-B, na Origem).
Relator: Sr. Lourival Baptista
O projeto em exame, de iniciativa do Poder Executivo, visa a abrir créditos especiais ao Ministério das
Minas e Energia, no valor total de Cr$ 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e
nove mil cruzeiros), assim distribuídos:
a) Cr$ 25.622.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil cruzeiros), destinados à
construção de Unidades Residenciais, em Brasília, Distrito Federal; e
b) Cr$ 59.827.000,00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil cruzeiros), para
construção do Edifício-Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral, em Brasília, Distrito Federal;
construção do Museu da Terra; Reforma Administrativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis Nucleares, em Convênio com a Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear – CBTN – e reorganização do setor de mineração do carvão nacional.
A matéria foi submetida à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição,
com a Mensagem nº 194, do Senhor Presidente da República, devidamente acompanhada de Exposição de
Motivos do Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, na qual são dadas as razões que
justificam as medidas consubstanciadas no Projeto, bem assim as fontes de recursos com que serão
atendidas as despesas resultantes dos créditos solicitados, com obediência, portanto, às determinações do
art. 61, § 1º, letra c, da Constituição.
Assim, observadas que foram as prescrições legais pertinentes à espécie, somos, no âmbito da
competência desta Comissão, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Lourival Baptista, Relator –
Virgílio Távora – Fausto Castelo-Branco – Cattete Pinheiro – Leonir Vargas – Amaral Peixoto – Jessé Freire
– Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Os pareceres são favoráveis à matéria.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à sanção.
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 1973
(Nº 1.357-B/73, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e Energia créditos especiais, no valor total
de Cr$ 85.449.00000 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para os fins
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério das Minas e Energia os seguintes
créditos especiais:
I – no valor de Cr$ 25.622.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil cruzeiros), para
atender ao projeto de construção de Unidades Residenciais, em Brasília, Distrito Federal; e
II – no valor de Cr$ 59.827.000,00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil cruzeiros),
para atender a: construção do Edifício-Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral, em Brasília,
Distrito Federal, construção do Museu da Terra; Reforma Administrativa da Comissão Nacional de Energia
Nuclear; Desenvolvimento da Tecnologia de Combustível Nucleares, em Convênio com a Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear – CBTN – e reorganização do setor de mineração do carvão nacional.
Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão da aplicação do disposto no
Decreto-Lei nº 1.264, de 1º de março de 1973, e Decreto-lei nº 1.278, de 19 de junho de 1973.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Está finda a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Clodomir Milet. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Flávio Brito. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Waldemar Alcântara.
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos com a SUDENE uma
dívida que nos apressamos em saldar, mesmo com evidente retardamento.
Na segunda metade do ano de 1972, dirigimo-nos àquela Superintendência solicitando informações
sobre o setor Saúde, no Nordeste, ao mesmo tempo que indagávamos da existência e desenvolvimento de
programas específicos, porventura implantados pela Divisão de Saúde do Departamento de Recursos
Humanos. A presteza do atendimento à nossa solicitação não evitou a demora com que recebemos a
monografia "Ação da SUDENE no Setor Saúde" especialmente preparada para atender à nossa
curiosidade.
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Antes de tecer quaisquer comentários sobre o documento que, inexplicavelmente, só agora veio às
nossas mãos, cumpre-nos, de imediato, agradecer a solicitude com que fomos distinguidos e desculpar-nos
de só agora estar acusando o seu recebimento.
Conforme se explica na citada monografia, nos primeiros anos de sua existência, a SUDENE não
interferia diretamente no campo da Saúde, embora os dois primeiros Planos Diretores estabelecessem
prioridade para os programas de abastecimento d'água e esgotos sanitários, tão carentes na Região.
Pretendia-se, acertadamente, criar uma infra-estrutura básica, indispensável ao êxito de quaisquer
programas de desenvolvimento econômico, do mesmo tempo que se cuidava de armar o combate a dois
problemas de saúde dos mais sentidos no Nordeste: a mortalidade infantil e as doenças de veiculação
hídrica.
Só com a criação da Divisão de Saúde (1963) e a partir do III Plano Diretor (1966/68) cuidou a
SUDENE de estabelecer uma programação preliminar, destinada a dar suporte às futuras campanhas de
Saúde propriamente ditas. Assim, como providência elementar, tratou logo de preparar o pessoal técnico e
administrativo necessário à execução das tarefas que lhe cabiam e, paralelamente, submetia a treinamento
os profissionais já existentes e que vinham exercendo atividades de saúde pública e assistência médica
junto ao Projeto de Colonização do Alto Turi, no Estado do Maranhão.
É de salientar-se que a SUDENE tanto treinou pessoal no exterior com o apoio das organizações
internacionais (OMS/OPS), como também promoveu com a colaboração do Ministério da Saúde a
realização de cursos sobre metodologia de planejamento de saúde, aprimorando seu próprio pessoal e o
dos organismos de saúde da Região.
Eis uma iniciativa – preparação de técnicos – que deve ser crediada à SUDENE como de grande
alcance. O Nordeste era e ainda é, como de resto todo o País, muito carente de recursos humanos para a
saúde, que é de esperar-se venha em breve a melhorar, sobretudo se houver continuidade nessa louvável
política de pessoal. Neste passo registramos com satisfação a iniciativa do Ministro Mário Machado Lemos
convocando as Escolas de Saúde Pública do País para uma tomada de posição no que tange à formação
de pessoal médico e para-médico, imprescindível à execução dos novos programas que se anunciam para
breve com a instituição de uma Política Nacional de Saúde.
Dispondo de pessoal qualificado, passou a SUDENE e desenvolver gestões junto aos Governos
Estaduais visando a criar, nas respectivas Secretarias de Saúde, assessorias de planejamento. Tais órgãos,
que contaram na sua fase de estruturação, com a supervisão dos técnicos da SUDENE e contam ainda
agora com a sua assistência, têm por objetivo principal promover a modernização e racionalização das
estruturas administrativas do setor, nas áreas estaduais, cujas atividades descoordenadas, dispersas,
quando não conflitantes, não apresentavam rendimento satisfatório e estavam longe de corresponder aos
investimentos realizados.
Não foi difícil verificar-se que "a maioria das entidades públicas apresentava organização
administrativa deficiente e desaparelhada, cujo quadro geral era o seguinte:
a) sensível falta de pessoal habilitado em todos os níveis;
b) sistema precário, parcial e despadronizado de coleta e processamento de dados bioestatísticos;
c) estudos e pesquisas incipientes e incompletas da problemática de saúde da Região;
d) oferta limitada de produtos profiláticos essenciais."
Ante comprovação tão desoladora que, na verdade, retrata com fidelidade a
situação de desaparelhamento médico-sanitário do Nordeste, não será necessário
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forçar raciocínios para se chegar à dura, evidência de que os serviços estaduais de saúde simplesmente
não existiam, ou, pelo menos, eram inteiramente inadequados às suas finalidades. Com efeito, se não
dispunham de pessoal habilitado em número suficiente, se minguavam dados bioestatísticos indispensáveis,
se não se conhecia satisfatoriamente a patologia regional e se rareavam os produtos profiláticos
indispensáveis, forçoso é concluir que o sistema estava ou está inteiramente defasado, era ilusório ou
inóquo e até poderia ter sido supresso sem ter ocasionado maiores danos aos seus supostos beneficiários.
Dir-se-á que estamos exagerando. Mas com certeza estamos bem mais próximos da verdade que da
fantasia. E nem se tome essa afirmativa como uma atitude negativista. É, sim, um brado de alarma, uma
manifestação de desencanto, mas é também uma palavra de estímulo à Divisão de Saúde da SUDENE e de
aplausos à feliz orientação com que se dispôs a entrar supletivamente no campo da saúde, num claro
reconhecimento de que o desenvolvimento econômico é incompatível com a doença.
Embora tal situação tenha sido constatada há algum tempo, acreditamos que nos anos que se lhe
seguiram não tenha mudado substancialmente a não ser em alguns aspectos parciais que se não
conformam com os conceitos modernos de medicina integrada.
O trabalho a que estamos aludindo não contém informações sobre os níveis de saúde no Nordeste.
Nem precisava referi-los. Bastaria enfatizar: a população continua crescendo a taxas elevadas (em torno de
2,4 – IBGE, 1970) e as doenças não reduzem a sua incidência,
Os indicadores de que dispomos são tão precários que qualquer especulação que pudéssemos fazer
tomando-os por base não resistiria a uma simples crítica. A avaliação dos nossos problemas sanitários
assenta mais em fatores emocionais e em termos humanitários do que em dados objetivos.
Não há negar que o nosso sistema estatístico, de um modo geral, vem melhorando e se aprimorando,
ano a ano. Apesar das críticas que se lhe fazem, é forçoso reconhecer que nos fornece dados e elementos
à luz dos quais construímos o nosso raciocínio, formulamos conclusões e programamos o nosso trabalho.
Quando, porém, buscamos informações no setor particular da estatística vital, somos obrigados a
reconhecer sua extrema precariedade. O próprio Serviço Nacional de Bio-estatística, que funcionou
razoavelmente junto ao Ministério da Saúde, já não existe.
Não faz muito tempo – ocorre-nos lembrar – a Imprensa denunciou, com alarde, o escândalo da
indústria dos atestados de óbitos que florescia em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Se o problema existia nas grandes capitais, fácil é imaginar o que se passa no Nordeste. Em algumas
de suas capitais, sabe-se que mais de 50%, dos atestados de óbito, sem exagero, são firmados por um
mesmo profissional, que certamente não teve nenhum contato com o paciente, nem tampouco com o seu
cadáver. Ignora completamente a causa mortis que, entretanto, é fornecida pela empresa funerária para a
qual trabalha (!). Até mesmo os pacientes que tiveram em vida efetiva assistência médica, com diagnóstico
correto, quando falecem, têm a sua causa mortis condicionada ao sabor da família ou ao arbítrio da
empresa que promove o sepultamento e em cujas despesas inclui o fornecimento e registro do respectivo
atestado de óbito, previamente assinado pelo médico a seu serviço.
Os serviços oficiais de verificação de óbito simplesmente inexiste, ou não funcionam, ou quando
atuam fazem-no de maneira tão simplória que nem sempre acertam no diagnóstico post mortem. Daí
conclui-se que os dados sobre mortalidade específica são bastante vulneráveis, podendo-se dizer que, em
rigor, não sabemos de que morremos, embora saibamos, aproximadamente, quantos morremos.
Ainda
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à
falta
de
outros
indicadores
sanitários
que
possam
ser,
satisfatoriamente, apreciados, socorrem-se os
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dados referentes à mortalidade, sem dúvida os de mais fácil acesso e os que mais se aproximam da
realidade. Não lhes restam outras alternativas, outras fontes de informação à luz das quais possam definir,
com precisão, os problemas de sua alçada, medir a extensão e magnitude de qualquer deles, classificá-los
segundo sua importância e estabelecer prioridades para a formulação de programas específicos.
De qualquer modo, os dados sobre mortalidade, classificados e analisados, oferecem indicações
aproximadas da evolução dos níveis de saúde de uma coletividade e contribuem para o esclarecimento dos
fatores principais ou secundários que os determinam. As taxas de mortalidade – valores mais suscetíveis de
serem aferidos – alcançam no Nordeste os índices mais altos (mortalidade geral – 15 por 1.000 habitantes;
mortalidade infantil – 180% nascidos vivos), o que configura um quadro realmente inquietante, sobretudo
quando confrontados com os que se observam nas comunidades desenvolvidas e mesmo com os das
demais regiões do País. Esclareça-se mais que, sendo a população brasileira constituída essencialmente de
jovens (apenas 10% dos brasileiros têm mais de 50 anos de idade contra 20% nos países desenvolvidos),
no total de óbitos há uma farta contribuição de jovens, mais acentuada no grupo etário de 0-5 anos, mas
incidindo também sobre pessoas com menos de 50 anos de idade, ou seja, em plena fase de produtividade,
desfalcando, portanto, a nossa força de trabalho.
A inexistência de dados aceitáveis sobre mortalidade específica não nos impede de afirmar que tal
situação se deve a prevalência das doenças transmissíveis, destacadamente da gripe, diarréias,
pneumonia, tuberculose, entre outras, que têm na má nutrição uma aliada poderosa, agindo em estreito
sinergismo com as infecções.
Isto para não falarmos nas grandes endemias, de ocorrência predominantemente rural, de ampla
distribuição geográfica e acometendo ponderáveis parcelas de população, cuja prevalência está em função
das peculiaridades ecológicas e do estágio de desenvolvimento da área considerada. Precisamente nas
regiões mais atrasadas, onde desconhecem-se obras de saneamento básico e onde rareiam os serviços
médico-sanitários, a malária (erradicação tantas vezes anunciadas), a doença de Chagas (constatada
através de inquéritos entomológicos e sorológicos em mais de 1.000 municípios brasileiros – 278 no NE –,
cobrindo cerca de 1/4 da superfície do País), a poliomielite (outrora limitada aos centros urbanos), a febre
amarela silvestre (o Aedes Aegypti foi dado como inexistente no País, em 1955), afora outras doenças
infecciosas e parasitárias – leishmanioses, filarioses, tracoma, difteria, meningite, sarampo, parasitoses
intestinais (amebíase, ancilostomose) –, vêm resistindo às campanhas empreendidas por alguns órgãos de
saúde e continuam mantendo altos os nossos índices de morbidade.
Vale a pena registrar, para fazer justiça, o desaparecimento da varíola do nosso quadro nosológico.
As autoridades sanitárias, porém, devem estar alertas, porque sabem que, se não continuarem as práticas
imunitárias dirigidas especialmente aos grupos receptíveis, não levará muito tempo para registrarmos novos
surtos que nos deixarão em dificuldades perante o mundo civilizado. A vigilância sanitária não pode ser
negligenciada.
No panorama sanitário que estamos gizando a largos traços, não poderíamos deixar de aludir aos
problemas ligados aos transtornos neurológicos e psiquiátricos que vêm aumentando acentuadamente,
como que a evidenciar a inter-relação do meio ambiente com a educação e a saúde. Assim, o alcoolismo,
as toxicomanias, a oligofremia, a epilepsia, afora outros estados mentais, não podem deixar de ser incluídos
nos programas de proteção e promoção da saúde.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a esta altura seja-nos permitido voltar ao documento a que
inicialmente nos referimos e que inspirou as considerações até aqui feitas. Não poderíamos silenciar o
nosso entusiasmo pelo acerto das atividades iniciais da SUDENE no setor da saúde e, ao mesmo
tempo, manifestar a nossa confiança de que levará adiante os programas já delineados, objetivando
d
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a criação de pré-condições para o desenvolvimento das atividades sanitárias na região.
O sucesso de sua Política de Saúde, tão auspiciosamente lançada, ficaria de certo comprometido se
não procurasse inicialmente promover:
"a) reestruturação técnica e administrativa e reaparelhamento dos órgãos de saúde, visando a
melhorar a eficiência dos serviços em todos os níveis;
b) desenvolvimento de serviços adequados de estatística, possibilitando a obtenção de informações
necessárias ao conhecimento do setor;
c) estudos e pesquisas com o fim de assegurar maior eficiência ao setor e identificar programas
prioritários;
d) formação e aperfeiçoamento do pessoal;
e) produção de agentes profiláticos essenciais.
Estes são, com efeito, os pressupostos que deverão disciplinar as atividades dos serviços de saúde
que objetivem reduzir a incidência das doenças infecciosas e parasitárias da região.
Dessa política já se beneficiaram alguns Estados do Nordeste, destacando-se a Paraíba,
Pernambuco e Alagoas, que se anteciparam aos demais no planejamento de suas atividades no campo da
saúde. Diretrizes gerais foram definidas, informações básicas foram levantadas, novos padrões
operacionais foram sugeridos, ao mesmo tempo que se procurou racionalizar e ampliar os serviços
existentes e provê-los dos recursos humanos e materiais indispensáveis ao alcance das metas
estabelecidas. Os demais Estados, igualmente, já se propõem a reformular e modernizar suas Secretarias
de Saúde, capacitando-as a um eficiente combate às doenças infecciosas e parasitárias e à promoção da
saúde, em geral.
A orientação que a SUDENE se traçou, ao entrar supletivamente no campo da Saúde, é tanto mais
de louvar quanto vai ensejar ao Ministério da Saúde uma organização adequada à implantação da nova
política que vem sendo anunciada para breve e da qual já se conhecem as linhas gerais divulgadas pelo
Ministro Mário Machado Lemos.
À CEME e ao INAN, dois valiosos instrumentos já em fase de operação, virão juntar-se outros
programas que não poderão prescindir de bases operacionais dinâmicas e eficientes, de modo a garantirem
a sua exeqüibilidade e conseqüentes resultados.
Paralelamente aos programas que enfeixam a Política Nacional de Saúde, vale a pena ressaltar o
Plano de Interiorização de Médicos, atualmente submetido ao Ministério do Planejamento, que estuda a
instituição de um fundo financeiro destinado a dar-lhe o necessário suporte. Não sabemos ainda em
detalhes qual o mecanismo que o Governo adotará para a distribuição dos profissionais de saúde pelo
interior do País. Muitas fórmulas têm sido sugeridas, inclusive uma de nossa autoria, o que mostra a
preocupação que todos nós dispensamos ao problema. Os órgãos governamentais interessados terão, por
certo, encontrado a melhor maneira de fazê-lo, compatibilizando o interesse público com o do profissional
médico. O importante é que seja lançado e submetido à crítica. A sua implantação progressiva e avaliação
posterior mostrarão como e quando deverá ser reformulado.
Definidas as áreas programáticas: ciência e tecnologia para o setor, saneamento ambiental, recursos
humanos, alimentação e nutrição (INAN), assistência farmacêutica (CEME), prestação de serviços médicos
preventivos e assistenciais, cogita-se agora da fixação das diretrizes básicas, dos objetivos e princípiosgerais, da competência e atribuição dos Governos federal, estaduais e municipais, e do próprio setor
privado, até o estabelecimento das prioridades a serem observadas e das condições de execução.
Fixadas
as
metas
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estabelecidos
os
critérios,
resta-nos
somente
pôr mão à obra, criar a mística da saúde, que, ao lado do progresso econômico, com ele
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coexistindo, configura o desenvolvimento global, integrado, sócio-econômico – supremo objetivo do
Governo revolucionário.
A saúde é um direito e uma aspiração da pessoa humana nos seus legítimos anseios de felicidade e
bem-estar social, como é, igualmente, um dever do Estado, que não pode ficar circunscrito às promoções
puramente econômicas.
Saúde e desenvolvimento "comportam influências recíprocas e estreita interdependência",
parecendo-nos ser essa a compreensão que motivou o Ministério da Saúde na elaboração do projeto e
programas a serem anunciados como uma definição oficial da Política Nacional de Saúde.
Que venha ela quanto antes, para glória do Governo e tranqüilidade nossa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema do abastecimento
de carne vem-se agravando, apesar das providências governamentais no sentido de controlar o abate da
entressafra, de tabelar o produto, de conter, não raro, a ganância desenfreada de alguns marchantes e até
adotando medidas de ordem policial contra açougueiros inescrupulosos.
Por uma questão de hábito, ou de vício alimentar, o brasileiro, ao contrário de outros povos, inclui
obrigatoriamente no seu cardápio um pedaço, pequeno que seja, de carne – sem o que a refeição não está
completa.
Desde cedo, o chamado "bifinho" para os adolescentes; depois, o próprio médico recomenda que não
se deixe de dá-lo em geral a todos os pacientes, porque a carne não sofre contra-indicação dietética. Na
maioria das vezes, também, e de igual modo, quase que rotineiramente, o produto não pode deixar de
aparecer à mesa, quer do mais afortunado, quer daquele que vive do salário-mínimo. Eu diria que se pode
medir o grau de pobreza, nos estudos do padrão de vida, quando, em se pesquisando a alimentação,
verificar-se um excesso de hidrocarbonados e não aparecer a qualidade ou a quantidade protéica da carne.
Sr. Presidente, abusos têm sido cometidos, repetidamente. A SUNAB e os Ministros da Agricultura e
da Fazenda se mostram impotentes diante do conluio armado e que frustra todas as providências de ordem
governamental no sentido de um abastecimento daquilo que, em termos alimentares nacionais é, ao lado do
feijão, do arroz e da farinha, um gênero de primeira necessidade.
Em todo o Brasil, a SUNAB liberou o preço da carne verde, e, por acordo entre "cavalheiros",
mantêm-se os preços tabelados para as empresas que se abastecerem do produto congelado, desde que
estas sejam filiadas à CADEP, (Campanha de Defesa da Economia Popular).
A carne verde, liberada, embora aumentada em aproximadamente, 40%, é vendida ao consumidor
com aumento que varia entre 80 e 120%.
A carne congelada sofreu aumento de aproximadamente, 25% em ambas as fontes (fornecedores e
distribuidores).
Resulta que a carne verde é vendida a preço livre e sem racionamento, e a carne congelada, embora
tabelada, é racionada.
A chamada classe "A" continua tendo a sua carne verde, às quantidades e qualidades queridas.
A classe "B" tem, também, a possibilidade de adquirir carne de 1ª, porém congelada e racionada,
sujeita a filas quilométricas.
A classe "C" não pode contar nem com uma, nem com outra, pois mesmo a carne de 2ª atingiu
preços inacessíveis às suas bolsas.
Teria, então, de contentar-se com os "miúdos", cujos preços eram compatíveis com suas
possibilidades.
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Acontece, no entanto, que os preços dos "miúdos" projetaram-se a alturas estratosféricas, e
passaram a constituir-se em artigos "refinados", para paladares finos e bolsas recheadas.
Os lucros dos vendedores são altíssimos e extorsivos.
Há aqui, por exemplo, uma tabela comparativa dos preços dos "miúdos" de seis meses atrás e de
hoje:
TABELAS COMPARATIVAS
De 6 Meses Atrás
Fígado
Coração
Rim
Miolos
Rabada
Dobradinha

De Hoje
–
–
–
–
–
–

3,00/3,50
1,50/2,00
0,50/1,00
1,50/2,00
3,50/4,00
1,50/2,00

6,50/ 8,00
6,50/ 8,00
2,00/ 4,00
6,00/ 8,00
12,00/14,00
6,50/ 8,00

Esperamos que esta tabela possa chegar às nossas autoridades da SUNAB, porque o recurso aos
"miúdos" era justamente o expediente de que se valia a chamada classe C. Para efeito de pesquisa e de
investigação, sabem V. Ex.ªs que as classes são divididas em A, B e C. A classe C, ou seja, a menos
favorecida, dispunha anteriormente desse refúgio, dessa escapatória. Pois bem, a maior incidência de
aumento foi justamente naquilo que antigamente era um refúgio, eram as partes menos procuradas, mas
que o pobre, sempre dentro do seu sistema, de sua tradição alimentar, procurava para fazer aqueles pratos
que todos conhecemos: a rabada, a "Angu à Baiana", o coração, também empregado no preparo do "Angu
à Baiana" as fissuras, os bofes. Hoje, por um artifício – porque não há outra coisa senão o artifício – esses
miúdos passaram ao descontrole das tabelas e têm ocasionado uma situação difícil para a economia dos
integrantes da classe "C".
Concedo o aparte ao nobre Senador.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Veja V. Ex.ª como a SUNAB está em oposição ao Exmo. Sr. Ministro
da Fazenda. Ela não só está desobedecendo às instruções que permitiram aumento de, no máximo, 12%;
ela está contestando o Ministro da Fazenda. Se essa contestação fosse do lado da Oposição, duras penas
teriam recaído sobre as nossas cabeças, mas como a "briga" é em família, tudo é justificável.
O SR. VASCONCELOS TORRES: – Meu querido Colega, não há "briga em família", há o registro,
que faço, de uma situação que está em evidência. E o propósito é, justamente de chamar a atenção, quer
das autoridades da SUNAB, quer do Ministério da Agricultura e do próprio Ministério da Fazenda, no sentido
de coibir esses artifícios, que têm frustrado as medidas governamentais, tendentes a manter o tabelamento,
mas que vem sendo desobedecido, e com esse descontrole, conforme mostrei, aqui, com a tabela cuja
leitura acabei de proceder, agravando o panorama alimentar das classes menos favorecidas.
Sr. Presidente, era isso. Esse assunto foi por mim constatado, não só no meu Estado como na
Guanabara e, ainda ontem, em Brasília, freqüentando alguns supermercados, tive ocasião de ver filas
quilométricas; e em alguns, nem sequer por decreto, porque se pagar pela tabela está sujeito a não ter
carne e, se não paga pela tabela, é vendida escondida. Sr. Presidente, faz-se necessário uma providência,
que espero seja tomada. Há uma fila cuja extinção está a exigir providências drásticas das autoridades que
tratam do abastecimento neste País. É uma achega, uma modesta e sincera contribuição que trago, no
sentido de ver esse assunto solucionado o quanto antes. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.

– 424 –
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro que o nobre Senador
Vasconcelos Torres acaba de descrever mostra a diferença entre o País oficial e o País real. E é para outro
aspecto desse mesmo problema que desejo pedir a atenção dos Srs. Senadores.
A Constituição assegura ao Poder Legislativo o direito, e lhe impõe o dever, de fiscalizar os atos do
Poder Executivo. É o que determina o art. 45 da Constituição brasileira. Não contente com isso, posso
acrescentar a palavra do Presidente da República, em sua Mensagem ao Congresso, em outubro de 1969,
onde diz o atual Presidente da República:
"Espero da Oposição que nos honre com o cumprimento de seu dever, apontando erros, aceitando
acertos, indicando caminhos, fiscalizando e fazendo, também a sua escola de democracia, de dignidade e
de respeito mútuo."
Fiscalizar o Executivo é portanto, para nós, um dever.
Ora, Sr. Presidente, acaba de ser praticado, no Brasil, um dos atos de maior violência. Um município
acaba de ter o seu Prefeito cassado e suspensos, por dez anos, os seus direitos políticos. O decreto que
determinou essa medida tem a seguinte redação:
"O Presidente da República no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º do Ato Institucional nº 5,
de 13-12-1969, tendo em vista o art. 182 da Constituição, após a audiência do Conselho de Segurança
Nacional, resolve cassar o mandato eletivo municipal e suspender os direitos políticos, pelo prazo de dez
anos, do seguinte cidadão: José Batista Júnior, Prefeito Municipal de Anápolis, Estado de Goiás."
Qual a justificação desse ato, para o interessado, para o País ou para o Congresso Nacional, que tem
o direito e o dever de fiscalizar os atos do Presidente da República? Nenhuma palavra sobre o mérito, ou a
justificativa ou a fundamentação dessa medida.
Entretanto, o Brasil é signatário, e mais que isto, foi o proponente da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, que insere entre seus dispositivos a seguinte norma:
"Todo homem, acusado de um ato delituoso, tem o direito de ser presumido inocente até que a sua
culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa"
E a Constituição brasileira, na Declaração dos Direitos e Garantias Individuais, art. 153, dispõe no §
15:
"A Lei assegurará ao acusado ampla defesa, com os recursos a ela inerentes."
Trata-se, Sr. Presidente, da violação flagrante de um dos direitos fundamentais do homem. Foi
condenado, sem ser ouvido; nem ele nem o Congresso sabem as razões dessa condenação.
Por isso, Sr. Presidente, ressaltamos que este ato fere, também, um dos princípios da Constituição
brasileira, fixado expressamente no art. 10, nº VII, letra e, que erige entre os princípios constitucionais a
autonomia municipal, que se caracteriza pelo respeito à eleição direta, pelo povo, do seu prefeito.
Sr. Presidente, não é possível o silêncio diante de uma violência perpetrada pela maior autoridade do
País. Em nome dos preceitos constitucionais, a Oposição tem o direito de fazer, como faz neste momento, a
exigência de que o Governo, pelo seu partido ou por comunicação direta, informe ao Congresso Nacional e
à Nação as razões desse ato.
Não é possível que se passe sobre a prerrogativa do Poder Judiciário: estabelecem os princípios da
Declaração Universal dos Direitos do Homem e os preceitos constitucionais que, se há uma infração, quem
deve julgar é o Poder Judiciário.
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Por que não usar os remédios jurídicos que temos e que respeitam essa Declaração dos Direitos do
Homem? Declaração essa proclamada logo após a aventura nazi-fascista, quando o Brasil derramou o
sangue dos seus filhos na defesa da Democracia e, como coroamento do resultado desta vitória da
Democracia, as nações de todo o mundo, para prevenir novas violências, definiram esses direitos
fundamentais do homem.
Como dignidade de Nação, devemos respeitar a Declaração que o Brasil fez perante o mundo.
O Brasil não pode ficar satisfeito apenas em que o mundo comemore o aumento do seu produto
nacional bruto; que tenha dado salto triplo, ou quádruplo ou quintuplo; esse resultado material não pode
bastar à consciência do Brasil. É preciso que o País seja respeitado também como Nação que cumpre seus
compromissos internacionais e, se aponta aos demais países do mundo o dever de respeitar a Declaração
Universal dos Direitos do Homem; não tem o direito de violá-los da forma clamorosa e patente, como acaba
de ser feito.
Por isso, Sr. Presidente, pedimos e exigimos essa explicação, em nome dos preceitos que acabo de
citar, do texto constitucional e da palavra do Presidente da República. Disse S. Ex.ª: "Espero da Oposição
que nos honre com o cumprimento de seu dever, apontando erros." Apontamos o erro e S. Ex.ª fica
tranqüilo, não dá uma explicação, apenas cita um artigo formal.
É necessário que o Congresso Nacional examine as razões, porque elas representam, perante o
mundo e a consciência jurídica do País, a violação de graves preceitos.
O País não se dignifica quando qualquer um dos seus Poderes abdica de suas prerrogativas.
A população de Goiás, que acaba de ser duramente atingida pela cassação do mandato de um
prefeito recentemente eleito, tem o direito de ouvir as explicações do Governo do meu País!
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH: – Sr. Presidente, Srs. Senadores: a legislação pertinente ao Imposto de
Renda, embora venha sendo aperfeiçoada de ano para ano, ainda está a merecer alterações que a tornem
mais humana dentro da atual realidade brasileira.
No intuito de corrigir as distorções no meu entender existentes, encaminho a Mesa, neste momento,
Projeto de Lei permitindo o abatimento, nas declarações de Imposto de Renda, de 50% das importâncias
pagas pelos contribuintes a título de aluguéis residenciais.
Recentemente, o Poder Executivo veio permitir o abatimento dos juros e da correção monetária das
prestações pagas ao sistema financeiro da habitação. Com isso, o Governo reconheceu que os gastos com
moradia devem ser abatidos da renda auferida pela Pessoa Física.
Sob o aspecto fiscal, a medida por mim proposta visa a estabelecer maior justiça nas relações FiscoContribuinte, sanando, assim, uma imperfeição que persiste na legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.
Ao permitir as deduções e abatimentos na renda da pessoa física a lei considerou as necessidades à
existência, mas olvidou aqueles que pagam aluguel para terem a sua moradia, juntamente com a família.
O proprietário do imóvel alugado, ao receber os aluguéis, é obrigado a declará-los e tal rendimento
está sujeito a tributação. Por seu turno, o inquilino não pode abater de sua renda tributável tão significativa
despesa, indicando apenas o locador para efeito de controle do fisco.
Resulta daí, Sr. Presidente, que o inquilino é prejudicado, pois o tributo alcança, também, esta
parcela de seus rendimentos, que deveria ser abatida.
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Como se vê, é a repetição da imposição fiscal sobre uma mesma coisa, constituindo-se no bis in idem
tão condenado pela doutrina de direito financeiro.
No quadro atual, o fisco recebe duas vezes o imposto. Este é calculado, inicialmente, quando incide
sobre a renda do inquilino, que não pode deduzir a despesa e depois quando o rendimento é lançado na
declaração de renda do proprietário do imóvel. É a dupla incidência do imposto que precisa ser corrigida.
A proposição, convém notar, dispõe sobre o direito tributário, inexistindo óbice constitucional à sua
apresentação, e estou certo, que pelo seu elevado sentido de proteção às classes mais desamparadas
economicamente, merecerá o apoio irrestrito do Congresso. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, as nossas primeiras palavras são de ratificação daquela
resposta que oferecemos ao nobre Líder da Oposição, Senador Nelson Carneiro, quando aqui abordou o
problema da cassação do mandato do prefeito de Anápolis.
Realmente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a que se referiu o Senador Franco
Montoro, ilustre representante de São Paulo, faz parte daqueles compromissos que o Brasil possui, mas
gostaríamos de recordar a S. Ex.ª o art. 182 da nossa Carta Magna, que até que seja revogado, assim está
redigido:
"Art. 182 – Continuam em vigor o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, e os demais
Atos posteriormente baixados.
Parágrafo único – O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá
decretar a cessação da vigência de qualquer desses Atos ou dos seus dispositivos que forem considerados
desnecessários."
Sua Excelência o Presidente da República ainda não o fez. Estão, pois, em vigor.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com prazer, nobre colega.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não estive presente durante os debates em torno do episódio da cassação
do mandato do Prefeito de Anápolis, porque obrigações numa das Comissões da Casa e o desempenho de
tarefas da Liderança me levaram a ausentar-me do Plenário. Mas ouvi a resposta que V. Ex.ª deu ao nobre
Líder da Oposição, o Sr. Senador Nelson Carneiro, que foi lúcida e tranqüila. Agora, depois do discurso,
cheio de eloqüência, mas longe da realidade, que pronunciou o nobre Senador Franco Montoro, acho que
V. Ex.ª, ao ratificar aqueles termos e aquela colocação, está dando a resposta tranqüila, dentro da realidade
brasileira. É que a nobre oposição ignora, por deliberação própria, que nos estamos num processo
revolucionário, e que está em vigência o Ato Institucional nº 5. Naturalmente, uma Revolução tem seus
direitos definidos, dentro daquele processo que lhe dá a dinâmica para sobreviver. O Presidente da
República usou, como tem usado, em caráter excepcional, com cuidado e moderação e atitude de
magistrado, o que dispõe o art. 182 da Constituição, como V. Ex.ª evocou, e os direitos das instituições
revolucionárias, a serviço do Brasil.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Grato pelo aparte de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com muito prazer.
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador, o fato de estar em vigor o art. 182 e outras
disposições que possam ser citadas, não tira ao autor desse ato, que V. Ex.ªs mesmo consideram violador
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, esse fato, repito, não tira da Autoridade o dever de prestar
contas de seus atos. Está de pé, também, o dispositivo citado por nós, o art. 45, ou V. Ex.ª acha que o
Congresso não tem o direito de fiscalizar os atos do Poder Executivo?
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Tem, expressamente pelo art. 45. E não satisfeito de citar o artigo, fiz referência a palavra do
Presidente da República, pedindo que a fiscalização se exercesse. S. Ex.ª deseja ser fiscalizado. V. Ex.ªs
acham que não há esse direito. O Governo pode omitir as razões e guardá-las como se fosse segredo de
Estado. Não é isso o que a Constituição permite. Não é isso o que ele pede. E não é esse certamente o
nosso dever. É o de ouvi-lo. Saber os motivos que determinaram a aplicação de uma medida violenta como
essa, e não nos contentarmos com citações meramente formais, fundadas no artigo tal ou qual. Esta é a
competência originária. Mas, como justificar o ato? Esse Prefeito roubou? Teve o direito de defesa que a
Constituição lhe assegura? Pôde saber sequer a razão pela qual teve o seu mandato cassado e os seus
direitos políticos suspensos? Nada disso se disse. E penso que o Congresso não há de se contentar com
isso. O próprio Governo mandará, por certo, as explicações de sua atitude então, poderemos fiscalizá-lo,
como ele pede.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Grato pelo aparte de V. Ex.ª. Apenas gostaríamos, sem dar paixão ao
debate, forma com que sempre procuramos aqui levá-lo, informar: o processamento de qualquer ação no
Conselho de Segurança Nacional é, por sua natureza, reservado.
O Senhor Presidente da República, dentro do seu alvedrio, poderá, se assim achar conveniente e as
razões do Estado ditarem, tornar algo reservado ou ostensivo. Mas as deliberações do Conselho de
Segurança Nacional, naquilo que têm de determinação, são reservadas.
V. Ex.ª deve estar recordado: – aqui, não defendemos cassações de ninguém, somente expomos os
fatos como realmente eles se passam. O Prefeito de Anápolis não foi o primeiro cavalheiro a ser privado do
seu direito político, do mandato que o povo lhe outorgou. E não nos recordamos de, em todas as demais
vezes, o Governo ter achado conveniente dar as razões do ato que baixou, baseado no Art. 182 da
Constituição.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me dá licença para um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com prazer. Mas, sem abusar da bondade dos ilustres colegas, eu teria
que afirmar que estávamos inscritos para tratar de assunto bem diferente. Entretanto, com todo o prazer,
darei o aparte, inicialmente, ao nobre Senador Nelson Carneiro e, depois, ao nosso ilustre colega, José
Lindoso.
O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª há de convir que, após dez anos de vitorioso o movimento de
1º de abril de 1964, essa era revolucionária já devia ter uma interrupção ou, ao menos, prestar contas dos
atos que pratica. Nós combatemos, V. Ex.ª e eu, o que chamamos de largo período de 1937 a 1945.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com grande honra para nós.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Foram oito anos!
Depois, compreendeu-se a necessidade de o Brasil voltar à ordem democrática. São passados dez
anos, e não é possível que essa ordem democrática não seja restaurada, que não haja um sentimento
nacional em favor de sua reimplantação. O que não se pode é continuar aplaudindo apenas o arbítrio, – que
nem V. Ex.ª sabe em que se baseia –, o arbítrio do silêncio, o arbítrio do mutismo, o arbítrio que somente se
apóia num artigo imposto ao povo brasileiro por uma Constituição que não foi votada por seus
representantes, mas ditada por três chefes militares. V. Ex.ª se fundamenta num texto que significa uma
afronta ao sentimento jurídico e à consciência democrática da nossa gente.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Concedo o aparte solicitado pelo nobre colega, Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, nobre Senador Virgílio Távora já respondeu ao aparte do Senador
de São Paulo, com aquela objetividade que caracteriza o raciocínio de V. Ex.ª, daqueles que estão afeitos à
disciplina da Matemática e à precisão da Engenharia, e o fez com absoluta segurança
e exatidão. Desejávamos, no entanto, simplesmente retificar uma colocação feita pelo nobre Sena-
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dor paulista. Quando S. Ex.ª se referiu ao texto da Declaração dos Direitos do Homem, que é de valor
doutrinário e honra a cultura da Humanidade, fez repito, uma colocação errônea e, aí, S. Ex.ª vai se
exasperar, porque V. Ex.ª raciocina sempre sob o prisma da Engenharia, da exatidão, enquanto o nobre
Senador Franco Montoro, sempre à base dos conhecimentos e da autoridade do Professor de Direito. S.
Ex.ª disse que V. Ex.ª está invocando textos informais, sem valia praticamente. Eu diria que os textos
citados por V. Ex.ª, como o texto da Declaração dos Direitos do Homem, tem o seu valor, embora
hierarquizado no Direito com expressões diferentes. Realmente, a Declaração é uma expressão doutrinária,
e não se viola a doutrina. Pode haver divergências em torno dela. De maneira que, quando S. Ex.ª diz que o
Governo viola, está confundindo um enunciado de intenções, de princípios, resultante, portanto, de uma
afirmação doutrinária, como se fosse um texto de Direito Positivo. Não aceitamos, dentro do jargão jurídico,
dentro da técnica jurídica, que isso passe em branco. Não há violação da Declaração dos Direitos do
Homem; viola-se o texto do Direito Positivo, e, este o Presidente não violou porque o art. 182 o autoriza e
nós estamos ainda num processo revolucionário. Outra coisa que é preciso ficar bem claro embora a hora
seja escassa e aflija V. Ex.ª, porque o nobre orador é das pessoas que sempre têm algo a dizer à Casa.
Mas é preciso se esclareça que há duas ordens: a ordem institucional, que se rege dentro da dinâmica da
Revolução, e há o direito reconhecido do processo revolucionário, na História, e que está realmente
incorporado a Constituição. Quando S. Ex.ª evoca o art. 45 sobre o problema da fiscalização está,
realmente, fora da órbita do Direito Positivo. Esse art. 45 é da ordem constitucional, e não da ordem
institucional. S. Ex.ª percebe – vamos fazer justiça, não só pela cultura, como pela sua inteligência, –
percebe a distinção, mas o faz com certa malícia, que deve ser desfeita, para que sobrepaire a verdade.
Quanto ao aparte do nobre Senador Nelson Carneiro, estou com V. Ex.ª. Não estamos aplaudindo
cassações; estamos vivendo um processo revolucionário, a cirurgia revolucionária. É dolorosa, mas ela se
impõe dentro de um sentido mais alto, que são os grandes interesses da segurança nacional e os destinos
da Pátria. Ela não se dirige realmente aos elementos do MDB. Há pouco tempo, um Deputado do Pará
sofreu uma cassação, entre as raras cassações que o Presidente Médici tem decretado, mostrando, assim,
que toda vez que a Nação for prejudicada, por subversão ou pela corrupção, exige-se o remédio heróico da
cirurgia revolucionária, e essa cirurgia revolucionária se opera através da utilização do Ato Institucional nº 5,
dentro da vigência do processo revolucionário, que continua em pleno desdobramento, na perspectiva de
sua realização, cuja meta será, efetivamente, a democratização, e a plenitude da Democracia na expressão
do Presidente Médici. Não voltarei a apartear V. Ex.ª, porque entendo que o assunto está devidamente
esclarecido, não pelas minhas palavras, que participo aqui mais em solidariedade à minha Liderança, lúcida
e exata, mas porque sei que V. Ex.ª tem deveres no cumprimento da Liderança para com a Casa, em fazer
esclarecimentos de outra matéria.
O SR. FRANCO MONTORO: – O orador me permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Não poderia furtar-me a esse prazer.
O SR. FRANCO MONTORO: – Serei breve para não perturbar a comunicação que V. Ex.ª deve
fazer. Desejo recolocar as coisas nos devidos lugares. O nobre Senador José Lindoso invoca a ordem
institucional e a ordem constitucional. E diz que, no caso, foi um ato praticado no regime institucional, não
no regime constitucional; que o nosso poder de fiscalizar, previsto no art. 45, refere-se apenas à ordem
constitucional e não institucional. É mais uma limitação à nossa competência que não está na Constituição.
Mas, sem discutir esse aspecto, nobre Senador Virgílio Távora, queria dizer que tanto a ordem institucional
quanto a ordem constitucional estão subordinadas a uma ordem que se chama ética, e essa ordem ética é
que definiu os Direitos Fundamentais da Pessoa Humana. Então, disse S. Ex.ª que não pode haver violação
de uma declaração que não é Direito Positivo. Evidentemente, não se trata de
violação de norma positiva, mas de norma moral que o Brasil apresentou ao mundo, a todas as
democracias, a todas as nações cultas e civilizadas. Pela via institucional, ou pela via constitu-
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cional, o Brasil deixou, hoje, de respeitar esse art. 6º, porque condenou sem ouvir, sem dar o direito de
defesa. Esta, a colocação objetiva que fiz questão de salientar, para que não parecesse que as distinções
apresentadas tornassem sem valor a argüição aqui feita em nome de um valor mais alto do que ordens
institucionais ou constitucionais.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Agradecendo o aparte do combatível Colega de São Paulo, que veio
apenas dar mais um achega àquelas explicações que procuramos formular dentro daquilo que se nos
afigura dentro da realidade brasileira.
Sr. Presidente, traz-nos também à tribuna assunto pertinente a esta Casa. Neste, pelo menos,
cuidamos que Oposição e Situação, Maioria e Minoria, estejam de acordo.
A evolução política brasileira está a exigir, de todos nós, um permanente e compreensivo exame
sobre a melhor forma de contato entre os partidos políticos e o povo. No plano dessa intercomunicação
vivemos dias quase tumultuosos, quando uma nova realidade política se impôs, face aos equívocos
partidários e mesmo espirituais que se cometeram.
Vamos reconhecer, cada um, as nossas culpas; também não vamos esquecer o que todos nos
oferecemos, em dedicação política e executiva, à causa pública.
Modela-se uma nova forma democrática brasileira, com os exemplos de ontem e a experiência de
hoje. É dentro desse figurino, quando a Nação evidentemente demarra, que nos devemos situar, a fim de
que a nossa participação político-partidária corresponda, em termos de igualdade, à ação praticada ao
Executivo.
Esta, nos parece a obra fundamental do Congresso, independente de cores partidárias; é a obra de
levar ao povo, dia-a-dia, a tarefa talvez menos ressonante mas tão exigente quanto vital à evolução
democrática, de mostrar o que fazemos nesta Casa em benefício do País.
A veiculação dos nossos trabalhos é geralmente sucinta, pois se condiciona ao fator espaço e tempo
dos órgãos nacionais de divulgação. Espaço e tempo que não nos têem faltado. Mas, devemos, igualmente,
dar-lhes a nossa colaboração, a fim de que, mais e mais, se solidifique e se amplie a aliança Congresso e
povo, através da informação honesta e permanente. E uma colaboração com órgão de divulgação deve ser
oferecida, prioritariamente, àqueles que não possuem representação em Brasília, mas que influem
diretamente em áreas (como as do interior) de grande importância para o Legislativo, fora do alcance dos
jornais do Rio e São Paulo. Esta colaboração jornalística é um trabalho de educação política e o
refinamento dela depende da sua continuidade.
Na medida em que se ampliam os meios de comunicação, já atingindo em poucos anos regiões antes
consideradas inatingíveis, devemos aproveitar o raro suporte da interligação, para a obra de crescente
educação democrática.
A participação do Congresso, com vistas a esse objetivo nos parece vital. Os nossos esforços e
mesmo sacrifícios nem sempre são reconhecidos além de nossas portas.
Devemos, portanto, estabelecer em definitivo fonte da informação entre o Congresso e o povo. E,
especificamente, devemos firmar a posição do Senado, mostrando o que esta Casa realiza em favor da
evolução política e administrativa do País.
Estas considerações vêm a propósito do Setor de Divulgação do Senado, entregue à recém-criada
Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas.
Devemos registrar, Senhor Presidente, que a evolução da Secretaria de Divulgação e Relações
Públicas do Senado deteve-se bruscamente e os prejuízos para esta Casa têm sido evidentes. Alguns
relatórios do jornalista Murillo Marroquim, quando na direção da Secretaria, e posteriormente de Fernando
Lara Rezende, revelam que não foi por falta de previsão que ocorreu.
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Sabem todos que a divulgação não é trabalho fácil, principalmente com a variedade de recursos
técnicos atuais, aptos a todas as formas de comunicação. Jornais, rádios, cinema e televisão têm tanta
voracidade pela notícia quanto pelo comentário. Para atendê-los, foi criado o antigo Serviço de Imprensa e
Radiodifusão, que o jornalista Fábio Mendes tão bem dirigiu.
Foi ele substituído pelo também jornalista Murillo Marroquim. Louve-se que, na gestão deste, o
Serviço atingiu uma rara plenitude, e, para tanto, contou com as características gráficas dos grandes jornais
do País. Esse material che-Casa. Devemos a esse apoio do atual Presidente do nosso Partido uma fase
áurea de divulgação política, na qual o Senado assumiu uma incontestável posição de liderança, agora
amparada pelo serviço similar da Câmara Federal no período referido, o S.I.R mantinha com regularidade
os seguintes serviços:
A Voz do Brasil
Transformou-se de uma simples resenha da Ata dos trabalhos diários em noticiário completo das
Comissões, em "flash" de plenário, com trechos ao vivo dos discursos, informes da Presidência, das
Lideranças, etc.
Divulgação-Geral
Era regularmente elaborado, sobre cada pronunciamento em plenário e fatos de destaque nas
Comissões, todo material jornalístico no estilo de imprensa, com as características gráficas dos grandes
jornais do País. Esse material chegava às redações dos jornais do País via telex, através dos jornalistas
credenciados nesta Casa, para quais o S.I.R. pretende servir de corpo auxiliar.
Nesse material, englobavam-se, ainda, entrevistas e reportagens com os Senadores, elaborado dia a
dia, e muitas vezes à noite, até nas residências dos membros desta Casa.
Informativo de Brasília
Em 1968, o jornalista Fábio Mendes criou o "Informativo de Brasília", em edição quinzenal, com a
redação sintética de todo o material diariamente distribuído aos jornais das Capitais e do interior dos
Estados. Esse informativo, na gestão do Sr. Murilo Marroquim, foi aperfeiçoado, ampliado e ficou
programado para uma edição semanal.
O seu êxito foi realmente notável, atingindo cerca de 2 mil jornais do interior, e com procura
crescente. As capas eram em policromia, com cenas de Brasília, servindo também para dar ao País um
maior conhecimento da sua Capital.
Programação de Recesso
Sabemos que o Serviço não parava nos períodos normais de recesso. Entrevistas especiais, inclusive
para a televisão, eram feitas com antecedência.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com muito prazer.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Nobre Senador Virgílio Távora, associo-me ao discurso de V. Ex.ª não
num gesto de cavalheirismo à minha Liderança, mas num gesto de aplauso às palavras de justiça que o
ilustre colega pronuncia. Por certo, evocando V. Ex.ª as atividades múltiplas, e cada uma enriquecida pelos
momentos nas direções por que passou – de Fábio Mendes, Murilo Marroquim, Lara Rezende – o Serviço
de Imprensa e Radiodifusão, atual Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas desta Casa –, por certo
tal Serviço merece essas palavras de reconhecimento. Nesta altura, V. Ex.ª lembra a programação para o
recesso. Efetivamente, esse Serviço de Imprensa, diríamos assim, representa cooperação válida para o
Congresso Nacional. No vazio do recesso, era a presença efetiva do Congresso
nos debates, nas informações ao povo dos problemas que nos interessam e que
interessam à Nação brasileira. Era, como ainda é, a afirmação do Congresso, quando constitucionalmente
se verifica o silêncio do Plenário e o silêncio das Comissões. V. Ex.ª neste fim de tarde, ilu-
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mina o Plenário com sua palavra de justiça e de reconhecimento ao trabalho de companheiros da Imprensa
que dirigiram, em épocas diferentes, o Serviço de Imprensa e Radiodifusão, e essa justiça naturalmente se
faz sentir também em relação a todos os outros jornalistas colaboradores que, em condições materiais nem
sempre propícias, exercitavam noite a dentro o serviço de informar e de servir o Congresso Nacional.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Gratissimo pelo aparte de V. Ex.ª, que incorporado será à nossa
oração.
Enfim, o Serviço não detinha nunca o contato do Senado com o País, através de divulgação
sistemática e diária, o testemunho do trabalho que os representantes dos Estados faziam em prol do País
em suas Unidades federativas.
Súmula Informativa
Diariamente recebemos essa Súmula, que nos aponta, em síntese, o que ocorreu no País e no
mundo. Também a recebem, pelo seu conteúdo, a Presidência da República, os Ministros de Estado, a
Vice-Presidência da República, o Serviço Nacional de Informações, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Federal de Recursos, o Itamaraty, os Comandos Militares sediados em Brasília e os
Deputados, além de jornalistas políticos e embaixadas. O Itamaraty por sua vez, distribuiu para toda a
nossa representação no exterior esse documento, que é uma síntese do que fazemos.
Muitos ignoram a soma de esforços que a Súmula exige. É feita concomitantemente por três equipes
– de Brasília, Rio e São Paulo – e começa a ser executada às 3 horas da manhã. Nela se incluem um
serviço especial telegráfico da UPI, recebido depois das 22 horas – quando os jornais brasileiros já estão
sendo impressos. Além dessa edição telegráfica da madrugada, uma outra era realizada e distribuída à
tarde.
O Sr. Líder da Oposição, o eminente Senador Nelson Carneiro, ocasião teve, ensejo lhe foi oferecido,
de dar, da tribuna desta Casa o testemunho mais insuspeito do que representa a Súmula de auxilio ao
trabalho dos Parlamentares brasileiro.
Estas, em linhas gerais, as tarefas realizadas e que precisam ser restauradas, neste ou naquele
setor, pela atual Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas.
Os Srs. Senadores são testemunhas dos relevantes serviços prestados pela Divulgação. Recebíamos
os recortes dos jornais de todo o País; recebíamos cartas alusivas a esses recortes; e acompanhávamos os
trabalhos do Senado pelas televisões, muitas vezes em cores e através de edições nacionais simultâneas.
Um levantamento estatístico de Divulgação revela que, se o espaço pelo uso diário das informações
fosse pago, atingiria a uma verba anual de pelo menos 15 milhões de cruzeiros – quando os gastos não vão
além das demais Diretorias do Senado. (Segundo a estatística, a rentabilidade é de 2.777 por cento).
Em linhas gerais, isto significa que a Secretaria de Divulgação é uma verdadeira redação jornalística
que engloba o jornalismo, e radiojornalismo e o telejornalismo, e, como tal, não tem hora. Deve trabalhar,
praticamente 24 horas por dia, ou estar a posto para as emergências.
A rentabilidade é evidente e possui, todos vêem, uma clara característica de educação política
brasileira, na qual o Senado chegou a assumir a liderança, antes em poder da Câmara.
E, também a propósito, vale perguntar se todos os Srs. Senadores já subiram ao 16º andar, para
gravações jornalísticas; e puderam tomar conhecimento das condições revoltantes de penúria das
instalações da Secretaria de Divulgação.
Em um só pavimento, máquinas, pessoas, papéis, tinta se amontoam. As mesas e cadeiras são todas
quebradas. Não ha sequer uma mesa desse tipo, para o esperado Chefe das Relações Públicas. O que não
ocorre com as demais Diretorias desta Casa. Mas estamos informados que determinações foram dadas
para sanar o problema.
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A experiência ensina que é mais difícil restaurar do que criar. Que seja. Mas, é evidente a
necessidade de que restauremos, verdadeira grandeza perdida da Secretaria de Divulgação, atribuindo-lhe
os meios necessários, dando apoio à sua Chefia.
O SR. MILTON CABRAL: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com muito prazer.
O SR. MILTON CABRAL: – Nobre Senador Virgílio Távora, congratulo-me com V. Ex.ª pela
oportunidade desta intervenção, ressaltando a importância da divulgação dos trabalhos desta Casa. Por
outro lado, desejava lembrar a V. Ex.ª que, ao final da legislatura de 1971, foi criada uma Comissão de
Modernização dos Trabalhos do Senado Federal. Esse assunto foi entregue a uma Subcomissão, sob a
Presidência do Senador João Calmon, que apresentou o seu Relatório e sugestões concretas para a
instalação, no Senado Federal, de um moderno sistema de relações públicas e de divulgação. Como um
dos Líderes da Bancada da ARENA no Senado Federal, V. Ex.ª poderia oferecer contribuição no sentido de
que aqueles estudos fossem implantados no mais breve prazo possível. Tenho certeza de que o trabalho
sugerido por aquela Subcomissão atenderia plenamente os nossos objetivos. Esta era a lembrança que eu
queria fazer quando V. Ex.ª muito bem aborda o problema das relações públicas e divulgação do Senado
Federal.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Agradecemos, e com que satisfação, o aparte que recebemos de V.
Ex.ª, Sr. Senador Milton Cabral; tanto mais quando V. Ex.ª tomará conhecimento – talvez por telepatia – que
é uma das providências que vai solicitar não o Líder eventual da ARENA, no momento, desta Casa, porque
não é nessa qualidade que falamos; falamos na qualidade de Senador, de Membro desta Casa que, em
fazendo justiça ao trabalho não de todos conhecido dessa equipe de abnegados servidores, sente
realmente que algo precisa ser feito. Ao mesmo tempo, será dito aquilo que achamos que deve ser levado
ao Presidente atual.
"Como é notório, a boa imagem de uma instituição se cifra pelos serviços prestados à coletividade –
diz um dos relatórios do Sr. Murilo Marroquim – e se pode manter essa imagem pelo "conhecimento" que
essa coletividade tem das realizações de tal instituição. Dito conhecimento só pode ser obtido quando a
instituição interessada utiliza na plenitude todos os canais de comunicação disponíveis, dentro dos recursos
com que conta. Tanto quanto possível, pois, a administração deve obter a máxima rentabilidade de tais
recursos. Mas, o que não deve fazer tal instituição é gastar acima de suas possibilidades ou nada gastar
com essas linhas de comunicação. Dentro desses princípios, como se verificou pela exposição feita, a
rentabilidade econômico-financeira em termos imagem foi bastante elevada em nosso setor."
Tempos atrás, o eminente representante pelo Espírito Santo, conforme aqui recordado pelo
conspícuo membro da Mesa que nos honrou com o aparte, teve a responsabilidade de encampar a
proposta resultante de um trabalho de equipe feito nesta Casa.
A primeira solicitação que aqui fazemos – há pouco já havíamos isto afirmado a S. Ex.ª – é de que
este trabalho não caia no vazio; seja estudado; seja modificado, mas seja tentada a sua implantação.
Cremos espelhar o ponto de vista dos Srs. Senadores ao felicitar o Presidente Paulo Torres, pelas
medidas tomadas no sentido de devolver à Secretaria de Imprensa e Relações Públicas as condições de
trabalho indispensáveis ao desempenho de sua missão.
O Presidente enfrenta vários problemas simultâneos, mas é um executivo nato, já experimentado em
outras batalhas. Recuperar o que foi perdido não é fácil, mas é possível, dependendo da chefia
e do apoio que o Presidente e os demais membros desta Casa derem; dependendo da vontade
férrea que tiverem de realmente colocar esse serviço à altura da missão para a qual foi or-
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ganizada. Com esse apoio já patente, estamos certos que bons frutos para o Senado e para a classe
política chegarão com brevidade.
Esta é a nossa oração, esta é a nossa confiança depositada na Mesa atual. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores inscritos.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, irei encerrar a Sessão, lembrando,
antes que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação dos Projetos de Decretos-Leis números 33 e
34, de 1973.
Para a Sessão Ordinária de amanhã, designo a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972, de autoria do Sr. Senador
José Lindoso, que dispensa os empregados inscritos em curso do MOBRAL da obrigatoriedade de trabalhar
fora do limite normal de sua jornada, e determina outras providências, tendo:
PARECERES, sob nºs 3, 360, 361 e 362, de 1973, das Comissões:
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno regimental;
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de Plenário;
– de Legislação Social e de Educação e Cultura, favoráveis à emenda de Plenário.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973 (nº 102-A/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova a aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros, Assessor para Assuntos
Legislativos do Quadro de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, tendo:
PARECERES, sob nºs 393 e 394, de 1973, das Comissões
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
– e de Finanças, favorável.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973 (nº 115-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, a 13 de dezembro de 1972, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 390, 391 e 392, de 1973, das Comissões:
– de Relações Exteriores,
– de Educação e Cultura e
– de Finanças.
4
Discussão, em turno único, do Parecer nº 388, de 1973, da Comissão de Constituição e Justiça,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcellos Torres, que
dispõe sobre o instituto da enfiteuse, revoga o Capítulo II, artigos 678 a 694, e o item I do art. 674 do Código
Civil Brasileiro – Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 –, e dá outras providências. (Parecer no sentido de
ser sobrestada a matéria a fim de se aguardar a remessa do novo Código Civil.)
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas.)

111ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 30 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTÓNIO CARLOS E ADALBERTO SENA
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco
– Alexandre Costa – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Dinarte
Mariz – Milton Cabral – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Leandro Maciel – Ruy Santos
– Carlos Lindenberg – João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Benjamin Farah – Danton Jobim –
Nelson Carneiro – Magalhães Pinto – Accioly Filho – Mattos Leão – Antônio Carlos – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – 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 SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo:
– Nº 188/73 (nº 275/73, na origem), de 28 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 42, de
1973, que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.272, de 29 de maio de 1973;
– Nº 189/73 (nº 276/73, na origem), de 28 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 43, de
1973, que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.273, de 29 de maio de 1973;
– Nº 190/73 (nº 277/73, na origem), de 28 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 44, de
1973, que aprova os textos do Acordo Cultural e Educacional e do Acordo de Cooperação Técnica e
Científica entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa do Marfim, firmados em Abidjan, a
27 de outubro de 1972;
– Nº 191/73 (nº 278/73, na origem), de 28 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 45, de
1973, que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.274, de 30 de maio de 1973;
– Nº 192/73 (nº 279/73, na origem), de 28 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 46, de
1973, que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.275, de 1º de junho de 1973.
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OFÍCIOS
DO SR. MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ASSUNTOS DO GABINETE CIVIL
– Nº 368-SAP/73, de 29 do corrente, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo Ministério da
Saúde sobre o Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer
gratuidade de vacinas profiláticas e imunizantes e de sua aplicação, e dá outras providências.
DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Nº 175/73, de 28 do corrente, comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 1973 (nº 1.230/73, na Casa de origem), que autoriza a doação do domínio útil de
terrenos de acrescidos de marinha, situado em São Luis, no Estado do Maranhão, sob a jurisdição do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento. (Projeto que se transformou na Lei nº 5.907, de 17 de
agosto de 1973).
PARECERES
PARECER Nº 410, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
1973 (nº 112-B/73, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 1973 (nº 112-B/73,
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de
Intercâmbio Cultural, firmados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Quênia, em Nairobi, a 2 de fevereiro de 1973.
Sala das Comissões, em 30 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Augusto,
Relator – Danton Jobim – Wilson Gonçalves – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER Nº 410, DE 1973
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 1973 (nº 112-B/73, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de Intercâmbio Cultural entre e
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, firmados em Nairobi, a 2
de fevereiro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os textos do Acordo de Cooperação Técnica e do Acordo de Intercâmbio
Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, firmados
em Nairobi, a 2 de fevereiro de 1973.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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PARECER Nº 411, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de
1973 (nº 101-B/73, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 1973 (nº 101-B/73,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Santa Helena de
Uairén, a 20 de fevereiro de 1973.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Danton Jobim, Relator
– José Augusto – Wilson Gonçalves – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER Nº 411, DE 1973
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 1973 (nº 101-B/73, na Câmara dos
Deputados).
eu,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1973

Aprova o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Venezuela, firmado em Santa Helena do Uairén, a 20 de fevereiro de
1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, firmado em Santa Helena de
Uairén, a 20 de fevereiro de 1973.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PARECER Nº 412 DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 38, de 1973.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 38, de 1973, que suspende a
proibição contida nas Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo
do Estado de São Paulo participe no projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha,
mediante emissão de Bônus Rotativos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Wilson Gonçalves,
Relator – Cattete Pinheiro – José Augusto – Danton Jobim.
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ANEXO AO PARECER Nº 412, DE 1973
Redação final do Projeto de Resolução nº 38, de 1973.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1973

Suspende a proibição contida nas Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que o Governo do Estado de São Paulo participe do projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de
Água Vermelha, mediante emissão de Bônus Rotativos.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º – É suspensa a proibição constante do artigo 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas
de nºs 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado de São
Paulo participe do projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, a ser iniciada no
segundo trimestre deste ano pela Centrais Elétricas de São Paulo S. A., mediante emissão de Cr$ 300
milhões em Bônus Rotativos.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER Nº 413, DE 1973
da Comissão de Redação, apresentando redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1972 (nº 373-B/72, na Casa de origem).
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1972 (nº 373-B/72, na Casa de origem), que dispõe sobre a contribuição
previdenciária do cessionário de automóvel de motorista profissional.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Danton Jobim, Relator
– José Augusto – Wilson Gonçalves – Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER Nº 413, DE 1973
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 1972 (nº 373-B/72, na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre a contribuição previdenciária do cessionário de automóvel de motorista profissional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É facultada ao motorista profissional a cessão de seu automóvel, em regime de associação,
no máximo a 2 (dois) outros profissionais.
Parágrafo único. Os cessionários são obrigados à matrícula no veículo e contribuirão para o Instituto
Nacional de Previdência Social como trabalhadores autônomos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 414, DE 1973
da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1973, (nº 1.356-B, de 1973, na
origem), que "autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar o imóvel que
menciona, situado no Município de Morada Nova, no Estado do Ceará".
Relator: Sr. Virgílio Távora
Com Mensagem do Senhor Presidente da República é submetido a consideração do Congresso
Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição da Repú-
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blica, Projeto de Lei que "autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar o
imóvel que menciona, situado no Município de Morada Nova, no Estado do Ceará".
Na Câmara dos Deputados, o Projeto obteve pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade e juridicidade, e de Economia, Indústria e Comércio, do Polígono das Secas e de
Finanças pela sua aprovação. Em Plenário, a matéria foi aprovada em Sessão de 16 de agosto corrente.
O Projeto objetiva autorizar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar um
terreno de sua propriedade à Prefeitura Municipal de Morada Nova, no Ceará.
Justificando a iniciativa diz o Ministro de Estado do Interior, na Exposição de Motivos que acompanha
a Mensagem Presidencial:
"A faixa de terra a ser doada constitui-se de 10.800 m² (dez mil e oitocentos metros quadrados),
conforme consta da planta, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, e que
instrui o respectivo processo, oriundo da mencionada Autarquia, e a mim encaminhado para aprovação da
pretendida doação, em atendimento ao disposto no parágrafo único, do art. 9º do Decreto-lei nº 185, de 23
de fevereiro de 1967.
A área de terreno, objeto da doação, será destinada à construção, pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova, de um Grupo Escolar.
O DNOCS já se manifestou favoravelmente à doação do imóvel em referência, restando, agora, tãosomente, a expressa e necessária autorização legislativa para que se efetive a alienação proposta.
Tal providência deverá ser pleiteada junto ao Congresso Nacional, pois a Lei de autarquização do
DNOCS não lhe deu competência para praticar ato jurídico como o ora proposto."
O imóvel referido possui uma área de 10.800 m², de propriedade do DNOCS, e, formalizada a
doação, destinar-se-á a construção de um Grupo Escolar no Município de Morada Nova, no Estado do
Ceará.
O DNOCS, manifestando-se favorável à doação, teve presente a elevada significação do ato para o
Município de Morada Nova, pois, o Grupo Escolar em questão atenderá às reais necessidades de sua
população.
A proposição do Executivo, assim, visa a cobertura legal necessária a que se efetive a doação.
No âmbito da competência regimental desta Comissão nada há que se possa opor ao Projeto de Lei
ora em exame.
Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1973.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Virgílio Távora, Relator –
Lourival Baptista – Amaral Peixoto – Emival Caiado – Jessé Freire – Fausto Castelo-Branco – Cattete
Pinheiro – Lenoir Vargas – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 415, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1973, que eleva o
teto das contribuições e benefícios concedidos pelo INPS.
Relator: Sr. José Augusto
Em virtude da votação, pelo Congresso, e recente sanção, pelo Presidente da República, das
alterações introduzidas na Lei Orgânica da Previdência Social (Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960), o
Projeto em exame está prejudicado, por já terem sido contemplados na referida Lei, os seus objetivos.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Augusto, Relator –
Carlos Lindenberg – Wilson Gonçalves – Accioly Filho – Franco Montoro – Helvídio Nunes – Heitor Dias –
José Lindoso.
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PARECER Nº 416, DE 1973
da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1973.
Relator: Sr. Heitor Dias
De autoria do eminente Senador Franco Montoro, objetiva o Projeto em exame alterar o § 1º do art.
23 e o inciso I do art. 69 da Lei nº 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social), de modo a garantir ao
segurado, no gozo de benefício previdenciário, provento nunca inferior ao salário mínimo, ao mesmo tempo
em que limita a respectiva contribuição "sobre importância que não exceda o valor da maior remuneração
recebida por servidor civil ou militar."
A douta Comissão de Constituição e Justiça, ao estudar a matéria, opinou pela sua prejudicialidade,
pois, seus objetivos já estariam contemplados na Lei nº 5.890, de 1973, recentemente sancionada.
De fato, embora sem fazer remissão expressa ao mencionado art. 23, § 1º, a Lei nº 5.890/73
reformulando critérios, elevando o valor de pensões e benefícios, majorando contribuições etc., assim
dispôs no § 4º do art. 3º:
"O salário-de-benefício não poderá, em qualquer hipótese, ser inferior ao valor do salário mínimo
mensal vigente no local de trabalho do segurado, à data do início do benefício, nem superior a 20 (vinte)
vezes o maior salário mínimo vigente no País."
Vê-se, portanto, que a finalidade do Projeto foi amplamente atingida pela nova Lei, razão pela qual,
acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinamos pela sua prejudicialidade e
arquivamento.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Heitor Dias, Relator –
Guido Mondin – Renato Franco – Accioly Filho.
PARECER Nº 417, DE 1973
da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1973.
Relator: Sr. Geraldo Mesquita
De iniciativa do nobre Senador Franco Montoro, o Projeto em exame objetiva a elevação do valor do
"salário-de-benefício" da previdência social, colocando, como paradigma, o "valor da maior remuneração
recebida, no ano anterior, por servidor civil ou militar da União".
A medida, entretanto, consoante demonstram os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Legislação Social, encontra-se prejudicada com o advento da Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973, que,
em seu artigo 3º, § 4º, altera substancialmente a regra do art. 23, § 1º.
Destarte, já alcançando o objetivo colimado pelo Autor com a Lei citada, que deu novos rumos à
previdência social, nada mais resta senão o arquivamento do Projeto, em razão da sua prejudicialidade.
É o parecer.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1973. – João Cleofas, Presidente – Geraldo Mesquita, Relator
– Virgílio Távora – Amaral Peixoto – Fausto Castelo-Branco – Cattete Pinheiro – Lenoir Vargas – Emival
Caiado – Jessé Freire – Lourival Baptista – Ruy Carneiro
PARECER Nº 418, DE 1973
da Comissão de, Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1973, que
modifica a Lei nº 4.266, de 3 de outubro de 1963, que "institui o salário-família do trabalhador", elevando o
limite de idade dos filhos dependentes para 18 anos, aumentando o percentual do benefício para 10% sobre
o salário mínimo local, e dando outras providências."
Relator: Sr. Gustavo Capanema
De
iniciativa
do
ilustre
Senador
Vasconcelos
Torres,
o
presente
Projeto, em seu art. 1º, altera o art. 2º da Lei nº 4.266, de 1963, que "institui o salário-

– 440 –
família do trabalhador", com a finalidade de ampliar a idade limite do filho menor dependente para 18 anos.
O art. 2º eleva, de 5% para 10%, o percentual da quota do salário-família paga por dependente, "não
se aplicando, quanto a esta alteração, o disposto no § 2º do mesmo artigo", ou seja, não implicando em
aumento da contribuição patronal.
Dispõe o art. 3º que o custeio das novas disposições correrá à conta do Fundo de Compensação do
Salário-Família, constituído nos termos do § 2º do art. 3º da Lei nº 4.266, de 3 de outubro de 1963.
Justificando a proposição, o seu eminente autor reporta-se às origens do salário-família, lembrando
que a Lei instituiu um sistema novo, de larga margem atuarial, afirmando que os legisladores tiveram a
intenção de, após constatada a existência de numerário suficiente, ir gradativamente amparando um maior
número de dependentes, de idade acima do limite fixado pela Lei, bem como aumentar o próprio percentual.
Em seguida, é invocado o superavit do Fundo de Compensação do Salário-Família que seria
atualmente de cerca de quatro bilhões de cruzeiros.
Acontece, entretanto, que a legislação de previdência social foi alterada, profundamente pela recente
Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973, a qual, em seu art. 19, dispõe:
"Art. 19 – Fica extinto o Fundo de Compensação do Salário-Família criado pelo § 2º do art. 3º da Lei
nº 4.266, de 3 de outubro de 1963, mantidas as demais disposições da referida Lei, passando as diferenças
existentes a constituir receita ou encargo do Instituto Nacional de Previdência Social."
Assim, o superavit existente passou a constituir parte da receita normal do INPS, destinada ao
pagamento das despesas previstas com a concessão dos diferentes benefícios concedidos pela instituição,
que são quinze ao todo, entre os quais agora se inclui o salário-família do trabalhador.
Aliás, o próprio Fundo de Compensação deixou de existir e, para o futuro, o excesso até então
verificado não ocorrerá.
Desta forma, com a alteração legislativa mencionada, e tendo em vista decisões anteriores desta
Comissão relativamente aos superavits do INPS, o Projeto deixa de atender ao requisito contido no
parágrafo único do art. 165, da Constituição, que exige indicação da fonte de custeio global correspondente
à criação de novo benefício da previdência social.
Ante o exposto, e levando ainda em linha de conta o parecer que, em casos semelhantes foi enviado
a esta Comissão pelo INPS, é ela levada a reconhecer que o Projeto, em que pese aos seus tão meritórios
propósitos sociais, padece de inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, em 29 de agosto de 1973. – Accioly Filho, Presidente – Gustavo Capanema,
Relator – Helvídio Nunes – Carlos Lindenberg – José Lindoso – Lenoir Vargas – José Augusto – Heitor Dias
– José Sarney – Mattos Leão.
PARECER Nº 419, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 75, de 1973 – DF, que
"atribui competência ao Governador do Distrito Federal para expedir, mediante Decreto, o Plano de
Classificação de Cargos, do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências."
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O
Senhor
Presidente
da
República,
com
a
Mensagem
nº
195,
de
1973,
submete à deliberação desta Casa, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42,
item V, da Constituição, o presente Projeto de Lei que "atribui competência ao Go-
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vernador do Distrito Federal para expedir mediante decreto, o Plano de Classificação de Cargos do Serviço
Civil do Distrito Federal."
2.O Projeto, estabelece o seguinte:
a) caberá ao Governador do Distrito Federal expedir, mediante decreto, Plano de Classificação de
Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, a ser elaborado e implantado de conformidade com as diretrizes
constantes da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e observados os critérios fixados nos
regulamentos pertinentes, relativos ao pessoal civil da União.
b) a Secretaria de Administração do Distrito Federal, em articulação com o órgão Central do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Federal, coordenará a elaboração e implantação do Plano e promoverá
as medidas necessárias para que seja mantido permanentemente atualizado.
3. Justificando a medida ora pleiteada, o Senhor Governador do Distrito Federal, em Exposição de
Motivos dirigida ao Presidente da República, assim se expressa:
"Embora se depreenda, pela sistemática adotada na Lei nº 5.645, de 1970, que a expedição e
implantação do novo Plano no Distrito Federal também devam ser feitas através de decretos, tal delegação
não está suficientemente explicitada naquele diploma legal."
4. A Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 estabelece diretrizes para a classificação de cargos do
Serviço Civil da União e das autarquias federais. O art. 15, desta mesma Lei, prescreve:
"Art. 15 – Para efeito do disposto no art. 108, § 1º, da Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta
Lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à classificação dos cargos do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal, bem como a
classificação dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal."
5. Vale salientar, o § 1º do art. 108, da nossa Lei Fundamental, invocado no dispositivo da Lei nº
5.645 supracitada, é o que determina a igualdade dos sistemas de classificação e níveis de vencimentos
dos cargos do Serviço Civil para os funcionários dos três poderes tanto na esfera da União como na dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
6. O cumprimento das diretrizes fixadas pela Lei nº 5.645, especificamente no seu art. 15, será feito
nos Estados e Municípios, por meio de lei estadual ou municipal, o que vale dizer, mediante a aprovação da
Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal. No que tange ao Distrito Federal, a Lei, a ser elaborada na
conformidade com a legislação federal, terá de ser aprovada pelo Senado Federal, em decorrência o artigo
42 da Carta Magna que, ao estabelecer a competência privativa do Senado Federal, estatuiu no seu item V:
"Art. 42 – ...................................................................................................................................................
V – legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1º do art. 17, e nele exercer a
fiscalização financeira e orçamentária, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas."
Não é demais frisar, o texto constitucional citado dá ao Senado, com privatividade, competência de
legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1º do art. 17, que por sua vez dispõe:
"Art. 17 – ...................................................................................................................................................
§ 1º – Caberá ao Senado Federal discutir e votar Projetos de Lei sobre matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal."
7. O projeto em julgamento, entretanto, não compreende a adaptação das diretrizes emanadas na Lei
nº 5.645 para observância na área do Distrito Federal, como era de esperar-se, mas, apenas, contém,
autorização para o Governador criar, por Decreto, o Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil
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dessa Unidade da Federação. Trata-se, por conseguinte, de admitir a elaboração de tal plano dentro da
competência regulamentar do chefe do executivo, da Capital Federal ou, então, de delegar competência a
esta mesma autoridade para o fazer, independentemente de Lei. Aliás, delegação é o termo usado no
trecho da Exposição de Motivos acima transcrito.
Não pode o Governador do Distrito Federal usar o poder regulamentar para dispor sobre matérias que
não foram objeto de lei, porque, se assim procedesse, estaria criando situação jurídica nova para a qual não
tem a devida competência. A regulamentação, para o efeito desejado, não se compreende na
particularização das normas generalizadas pela Lei nº 5.645. Esta traça diretrizes; mas não fixa as regras
peculiares nos grupos que criou, tais como de Direção e Assessoramento Superiores, de Pesquisa
Científica e Tecnologia, de Diplomacia, de Magistério, de Polícia Federal, de Tributação, Arrecadação e
Fiscalização, de Artesanatos, de Serviços Auxiliares, e outros permitidos, que são objeto de leis específicas.
Como, então, pode o Distrito Federal, adaptar tantas situações diferentes à realidade dos seus quadros,
sem que a lei tenha definido os caminhos a seguir, inclusive – e por sua importância deve ser destacado –
no tocante aos níveis retributivos, que não são enumerados na Lei nº 5.645? Qual o critério a ser adotado,
se a lei a esse, e mais outros detalhes, é omissa? Permitir-se-á ao Governador arbitrar tais situações sem
audiência do órgão que elabora as leis do Distrito Federal. É evidente que não, posto que isto implicaria em
desobediência ao artigo 42, item V, combinado com o § 1º do art. 17, da Constituição, e ampliaria o poder
regulamentar ao arrepio da Lei Maior.
8. Se a matéria é daquelas que, a priori, devem ser editadas em lei, à sua transferência à outra
jurisdição não legislativa redundaria em delegar poder a quem não pode tê-lo. A delegação, de acordo com
o direito constitucional que nos rege, em tese, é proibida, salvo nas exceções peculiaríssimas, definidas na
própria Carta Magna, nas quais não se enquadra à espécie em tela. Aliás, é oportuno citar que o parágrafo
único do art. 52 da Constituição, diz, com toda clareza, "não serão objeto de delegação os atos da
competência exclusiva do Congresso Nacional, nem os da competência privativa da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal. In casu, trata se de competência exclusiva do Senado (art. 42, item V da
Constituição) que não pode ser objeto de medida delegatória.
9. Ressalte-se que, com absoluta clareza, o objetivo do projeto é adotar a mesma sistemática criada
pela Lei nº 5.645, para os servidores civis da União e das autarquias federais. Confrontando-se, pois, os fins
que se pretende atingir com o texto inserido na proposição, temos que a inconstitucionalidade apresentada
é apenas formal, posto que partiu de enfoque equívoco que permitiu compreender o Distrito Federal no
campo de abrangência direta da legislação federal, quando esta não autoriza tal relacionamento.
10. Assim, desejando colocar a matéria nos estritos termos de constitucionalidade e juridicidade,
opinamos pela aprovação do projeto na forma do seguinte substitutivo:
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 57, de 1973 – DF, que "atribui competência ao
Governador do Distrito Federal para expedir, mediante Decreto, o Plano de Classificação de Cargos do
Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas
Autarquias, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1º A classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas Autarquias obedecerá
às diretrizes estabelecidas na presente Lei.
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Art. 2º Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo,
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: De Provimento em Comissão
I – Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II – Polícia Civil.
III – Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
IV – Serviços Auxiliares.
V – Artesanato.
VI – Serviços de Transporte Oficial e Portaria.
VII – Outras Atividades de Nível Superior.
VIII – Outras Atividades de Nível Médio.
Art.3º Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimentos
aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:
I – Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e assessoramento superiores da
administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em
regulamento.
II – Policia Civil: os cargos com atribuições de natureza policial.
III – Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e
fiscalização de tributos do Distrito Federal.
IV – Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em geral, quando não de nível
superior.
V – Artesanato: os cargos de atividade de natureza permanente, principais ou auxiliares, relacionados
com os serviços de artífice em suas várias modalidades.
VI – Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os cargos de atividade de portaria e de transporte
oficial de passageiros e cargas.
VII – Outras Atividades de Nível Superior: os demais cargos para cujo provimento se exije diploma de
curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
VIII – Outras Atividades de Nível Médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou
certificado de conclusão de curso de grau médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de
elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante
contrato, de acordo com o artigo 10, § 7º, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4º Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da
Administração, mediante decreto do Governo do Distrito Federal.
Art. 5º Cada Grupo terá sua própria escala de nível, a ser aprovada mediante decreto, atendendo,
primordialmente, aos seguintes fatores:
I – importância da atividade para o desenvolvimento do Distrito Federal;
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lei.

II – complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e
III – qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
§ 1º Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
§ 2º Os vencimentos correspondentes aos níveis da escala de que trata este artigo serão fixados por

Art. 6º A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos
através de regulamentação própria, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a
assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 7º O Governo do Distrito Federal elaborará e expedirá o novo Plano de Classificação de Cargos,
total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta Lei.
Art. 8º A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se
levará em conta preponderantemente:
I – a implantação prévia da reforma administrativa, com base na Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de
1964, e Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;
II – o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e
atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
III – a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. 9º A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta
Lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniência da Administração e,
quando ocupados, segundo critério seletitos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada
Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 10. A Secretaria de Administração do Distrito Federal expedirá as normas e instruções
necessárias e coordenará a execução do novo Plano, para aprovação, mediante decreto.
§ 1º A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as medidas necessárias para que o
plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 2º Para a correta e uniforme implantação do Plano, a Secretaria de Administração do Distrito
Federal promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que participem da
tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com a incumbência de:
I – determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade a
que se refere o artigo 8º desta Lei;
II – orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os estudos e análises
indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III – manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal os contatos
necessários para que haja uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de
Classificação de Cargos de que trata esta Lei com os de elaboração e execução do Plano previsto na Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970.
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Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a ser instituído em aberto de acordo com as
diretrizes expressas nesta Lei, estabelecerá um número de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos
atualmente existentes.
Parágrafo único. A não observância da norma contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados, se inviável a providência indicada na alínea
anterior,
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII, do Capítulo VII, do Título I da Constituição e, em
particular no seu artigo 97, as formas de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta
Lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes
aplicando as disposições a respeito contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 14. Os atuais Planos de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, a que se
referem à Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, e o Decreto-lei nº 274, de 27 de fevereiro de 1967 e
legislação posterior, são considerados extintos, observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único. À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de
cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar um Quadro
Suplementar e, sem prejuízo das promoções e acessos que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Carlos Lindenberg,
Relator – Wilson Gonçalves – Accioly Filho – Helvídio Nunes – Heitor Dias – Mattos Leão – Franco Montoro
– José Lindoso.
PARECER Nº 420, DE 1973
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 75, de 1973-DF.
Relator: Sr Cattete Pinheiro
O projeto em exame, submetido à deliberação do Senado Federal nos termos do art. 51, combinado
com o art. 42, item V, da Constituição, visa a atribuir ao Governador do Distrito Federal competência para
expedir, mediante decreto, o Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal,
obedecidas as normas que estabelece.
A Mensagem Presidencial que submeteu a matéria à nossa deliberação está acompanhada de
Exposição de Motivos do Governo do Distrito Federal, da qual queremos ressaltar o seguinte:
"A lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que estabelece as diretrizes para a classificação dos
cargos do Serviço Civil da União e de suas entidades autárquicas, determina, em seu art. 15, que, na
classificação dos cargos do Distrito Federal, atendendo ao que dispõe o art. 108, § 1º, da Constituição,
sejam observadas essas mesmas diretrizes.
Estabelece, ainda, a mencionada Lei que caberá ao Poder Executivo expedir o novo Plano, total ou
parcialmente, mediante Decreto, o que vem ocorrendo na esfera federal, através de decretos da Vossa
Excelência. Embora se depreenda, pela sistemática adotada na Lei nº 5.645, de 1970, que a expedição e
implantação do novo Plano no Distrito Federal também devam ser feitas através de decretos, tal delegação
não está suficientemente explicitada naquele diploma legal."
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A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ao estudar o problema e suas implicações,
assim o situou:
"Se a matéria é daquelas que, a priori, devem ser evitadas em lei, a sua transferência a outra
jurisdição não legislativa redundaria em delegar poder a quem não pode tê-lo. A delegação, de acordo com
o direito constitucional que nos rege, em tese, é proibida, salvo nas exceções peculiaríssimas, definidas na
própria Carta Magna, nas quais não se enquadra à espécie em tela.
Aliás, é oportuno citar que o parágrafo único do art. 52 da Constituição diz, com toda clareza, "não
serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, nem os da
competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. In casu, trata-se de competência
exclusiva do Senado (art. 42, item V da Constituição) que não pode ser objetivo de medida delegatória.
Ressalte-se que, com absoluta clareza, o objetivo do projeto é adotar a mesma sistemática criada
pela Lei nº 5.645, para os servidores civis da União das autarquias federais. Confrontando-se pois, os fins
que se pretende atingir com o texto inserido na proposição, temos que a inconstitucionalidade apresentada
é apenas formal, posto que partiu de enfoque equívoco que permitiu compreender o Distrito Federal no
campo de abrangência direta da legislação federal, quando esta não autoriza tal relacionamento.
Assim, desejando colocar a matéria nos estritos termos de constitucionalidade e juridicidade,
opinamos pela aprovação do projeto na forma do seguinte substitutivo."
Face à decisão da Comissão de Constituição e Justiça apresentando substitutivo que coloca o projeto
no limite da constitucionalidade, opinamos pela aprovação do projeto nos termos da referida proposição.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1973. – Dinarte Mariz, Presidente, em exercício – Cattete
Pinheiro, Relator – Ruy Carneiro – Carlos Lindemberg – Waldemar Alcântara – Luiz Cavalcante – Wilson
Campos – José Augusto – José Lindoso."
PARECER Nº 421, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1972, que
"elimina a desigualdade de tratamento na aposentadoria de empregados acometidos de cegueira,
tuberculose ativa, lepra, alienação mental e outras moléstias graves, assegurando a todos aposentadoria
com remuneração integral."
Relator: Sr. Gustavo Capanema
O ilustre Senador Franco Montoro propôs, com o seu Projeto nº 28, de 1972, que se acrescentasse
ao art. 27 da Lei Orgânica da Previdência Social um novo parágrafo, que tomaria o nº 8º, determinando que
se desse às aposentadorias por moléstias consideradas graves provento mais elevado, equiparando-se, de
certo modo, os seus beneficiários aos servidores públicos.
O projeto não indicava a fonte de custeio do beneficio proposto, conforme a exigência do parágrafo
único do art. 165 da Constituição.
O relator da matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, com o intuito de evitar que o projeto
fosse logo eliminado pela sua evidente inconstitucionalidade, adotou a medida de propor consulta ao
Instituto Nacional de Previdência Social, perguntando-se-lhe se os cofres previdenciários poderiam suportar
o aumento de despesa da proposição examinada.

– 447–
Algum tempo depois, veio a resposta do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que, entre
outras considerações de natureza jurídica dizia: "No amplo plano de prestações oferecido pela previdência é
insustentável aditar-se mais este ônus ao INPS, sem a preliminar de um criterioso estudo atuarial a
respeito".
A Comissão, autora da consulta, viu logo que este tópico da resposta envolvia claro pronunciamento
negativo.
E assim, a 22 de novembro de 1972, decidiu opinar pela inconstitucionalidade da proposição.
Antes que o Senado votasse a matéria, o autor do projeto, em março deste ano, ofereceu-lhe emenda
aditiva, traduzida no dispositivo seguinte: "Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos pelos
superavits apresentados pelos balanços do INPS".
Essa emenda reabre questão já solucionada. Diante dela, a Comissão de Constituição e Justiça do
Senado teria que repetir a consulta já feita ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, para
evidentemente receber a mesma resposta, enviada a esta Comissão no ano passado, e na qual está
claramente implícita a idéia de que os superavits de balanços anuais não podem ser considerados como
fontes de custeio total de novos ônus permanentes que se imponham a uma instituição.
Isto posto, esta Comissão outra alternativa não tem a não ser opinar pela inconstitucionalidade da
nova proposição, que não corrige, portanto, o vício argüido, anteriormente, ao Projeto.
Sala das Comissões, em 29 de agosto de 1973. – Accioly Filho, Presidente, em exercício – Gustavo
Capanema, Relator – Carlos Lindenberg – Helvídio Nunes – Lenoir Vargas – José Lindoso – José Augusto
– Heitor Dias – José Sarney – Mattos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder da ARENA.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, conforme compromisso da Liderança
da ARENA com a nobre Oposição, hoje, cabe-nos percutir assunto que tem sido, durante muito tempo, o
leitmotiv das restrições maiores que são feitas ao desenvolvimento do Brasil, segundo o modelo adotado
pela Revolução de 1964.
Referimo-nos à distribuição de rendas.
Entendemos que, uma análise serena dos diferentes aspectos que envolvem a estrutura de
distribuição da renda em nosso País e, bem assim, de suas mudanças nos últimos anos, poderá ser
alcançada à medida em que se obtenha resposta para os seguintes quesitos:
1. Há evidência empírica de que tenha havido aumento na desigualdade de rendas no Brasil nos
últimos anos?
2. A desigualdade se estabeleceu apenas em termos relativos ou chegou a provocar um declínio de
renda real das classes mais pobres?
3. Este aumento de desigualdade foi continuo ao longo do decênio ou apenas se processou numa
fase transitória do período?
4. Quais as prováveis causas do aumento de desigualdade de rendas verificado no Brasil?
5. O que o Governo tem feito para melhor distribuir e corrigir as disparidades de renda no País?
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Da análise dos dados que respondem a estas indagações surgirá, acreditamos, o caminho que
assunto de tamanha relevância – que tem sido objeto de pronunciamentos vários neste Plenário – deve
seguir nos embates parlamentares: o julgamento tranqüilo que separe a verdade dos mitos.
Ainda como introdução, pois igualmente informa o debate que se vem travando, está a constatação
de que os elevados índices de crescimento econômico obtidos nos últimos tempos pela economia brasileira
e que fazem indispensável o reconhecimento do sucesso da política governamental, levaria,
necessariamente, ao aparecimento de contestações e, entre estas, a questão da distribuição de renda
assume aspectos relevantes. Embora o debate do tema frutifique em valiosa colaboração para o
progressivo aperfeiçoamento da política econômico-social do Governo, as recentes discussões estão
assentadas em bases precárias, seja pela excessiva preocupação da análise de conjuntos de dados
isolados no tempo, isto é, os dados dos censos de 1960 e 1970, seja pela insuficiência de informações
técnicas que permitam conclusões mais profundas.
Por outro lado não se pode afirmar, até mesmo por falta de um mínimo de bom senso, que o Governo
esteja solidário com estruturas de distribuição de renda que guardam, ainda, grandes influências de
períodos anteriores. Tampouco se poderá dar guarida a teses como a de que o Governo está cegamente
empenhado em primeiro obter o crescimento e depois cuidar de melhorar a distribuição da renda.
Sob outro aspecto, unia análise das tensões que atuam no sentido de acentuar as desigualdades de
renda colocam em situação incômoda, senão totalmente equivocada, os que se preocupam em afirmar que
um aumento de concentração de renda significa, necessariamente, uma piora ou redução no bem-estar da
população. Não é outro a caminho que leva a observação de alguns fatos desconcertantes – porque
aparentemente paradoxais – como, por exemplo, a verificação de que uma parcela substancial do
acréscimo de desigualdade, observado entre 1960 e 1970, está associado à melhoria dos níveis
educacionais da força do trabalho, à transferência de mão-de-obra do setor primário para o urbano e à
maior participação de jovens e mulheres no mercado de trabalho.
Desde logo fazemos questão de citar as fontes em que buscamos informações: em pesquisas e
trabalhos realizados por eminentes personalidades de nossa economia, como os Professores Mario
Henrique Simonsen e Carlos Geraldo Langoni; em artigos e notas de Julian Chacel, Silvia e Jorge Kingston;
e no depoimento do Professor Antonio Delfim Netto, Ministro da Fazenda, quando de sua fala perante o
Plenário da Câmara dos Deputados, em julho último. Feitas estas considerações iniciais, permitimo-nos, Sr.
Presidente, passar a responder às perguntas antes formuladas.
1. Há evidência empírica de que a desigualdade de rendas no Brasil tenha aumentado nos últimos
anos?
A base da resposta a esta indagação deve ser obtida mediante análise dos dados censitários de 1960
e 1970, apesar dessas informações se constituírem em extremos de uma série. Entretanto, antes de
empreendê-la, julgamos conveniente estabelecer alguns pontos de referência para melhor compreendermos
o real significado das estatísticas:
a) a população remunerada é classificada em apenas 8 classes de renda, onde os dois extremos são
intervalos abertos, indicando o número de pessoas que ganham renda maior ou menor do que as citadas;
b) não levam em consideração as diferenças regionais do custo de vida, nem do autoconsumo, nem
dos aluguéis imputáveis à moradia própria, nem dos serviços prestados gratuitamente pelo Governo;
c) os dados classificam rendas individuais e não rendas familiares, o que se fosse feito, em termos
sócio-econômicos, seria mais relevante, já que nas famílias mais pobres o número de pessoas que trabalha
costuma ser elevado.
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Uma vez explicitados os fatores que provocam distorções e que, se não levados em conta, podem
induzir raciocínio mais afoitos, passemos à análise de quadro estatístico:
TABELA 3.5
COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA RENDA 1960/1970
Renda Média
Percentagem da Renda
Percentual

1960/70
1960

1970

Renda Relativa

(em Cr$ de 1970 por mês)

(em %)

1960/70
1960

1970

1960

1970

28,00
20,83
18,31
14,58
9,45
6,33
7,67
20,80
34,75
68,87

0,12
0,23
0,34
0,45
0,61
0,77
0,94
1,08
1,43
3,95

0,11
0,20
0,30
0,39
0,50
0,60
0,74
0,96
1,46
4,82

(em %)

10 10
10
10
10
10
10
10
10
10 +

1,17
2,32
3,42
4,65
6,15
7,66
9,41
10,85
14,69
39,66

1,11
2,05
2,97
3,83
4,00
5,81
7,87
9,57
14,45
47,79

+

5,13
11,61
13,16
16,55
20,32
22,75
21,63
11,80
1,64
20,50

25,
48,
71,
96,
127,
158,
195,
225,
305,
815,

5 +
1 +

27,69
12,11

34,85 +
14,57 +

25,90
20,32

1.181,
2.380,

1.934, + 75,42
4.247, + 73,59

40 20
40 -

11,57
13,81
71,62

10,00 10,81 79,19 +

13,57
21,73
6,13

60,0
142,
385,

71, + 18,83
158, + 7,74
563, + 46,23

–

206,

282 +

Total

100,00

100,00

32,
58,
84,
110,
189,
168,
210,
272,
411,
1.360,

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1969/70
(em %)

+
+

–
13,04
11,30
15,22
18,04
23,33
21,28
10,20
1,35
22,02

6,49
11,60

7,03 +
14,70 +

28,05
26,72

0,29
0,68
1,86

0,25 0,55 1,99 +

13,80
19,12
6,99

38,89

–

–

–

Fonte:Carlos Geraldo Lanzoni, Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil,

Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1973, pág. 64.
a) Estimada a partir das classes equivalentes de renda. Veja o texto para descrição da metodologia.
b) O índice de preço utilizado foi o deflator implícito do PIB (Conjuntura Econômica, vol. 25, nº 9,
1971, pág. 92, Quadro I).
Realmente os percentuais dos dez mais elevados e dos dez menos elevados mostram que houve
mudanças substanciais entre 1960 e 1970.
A análise que faremos em seguida terá por base os dados constantes deste Quadro, embora,
julguemos oportuno, para conhecimento dos Srs. Senadores, anexar também o que está nos trabalhos de
Hoffman e Duarte, ainda que entre os dois se possa verificar algumas pequenas diferenças nas informações

– 450 –
e na sua apresentação, a umas e outras sem maior influência nas conclusões a tirar

Camada da população

Participação percentual na
renda
1960

1970

40% mais pobres ...................................................................................................
10% seguintes .......................................................................................................
10% seguintes .......................................................................................................
10% seguintes .......................................................................................................
10% seguintes .......................................................................................................
10% seguintes .......................................................................................................
10% mais ricos ......................................................................................................

11.20
6.49
7.49
9.03
11.31
15.61
38.87

9.05
4,69
6.25
7.20
9.63
14.83
48.35

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

100.0

100.0

80% mais pobres ...................................................................................................
20% mais ricos ......................................................................................................
5 %mais ricos ........................................................................................................
1% mais ricos ........................................................................................................

45.52
54.48
27.35
11.72

36.82
64.18
36.25
17.77

Fonte: Rodolfo Hoffman – "Contribuição à Análise de Distribuição de Renda e da Posse da Terra do Brasil".
João Carlos Duarte – "Aspectos da Distribuição de Renda no Brasil,1970".

Os dados citados corroboram o raciocínio de que o grau de concentração das rendas individuais no
Brasil, de 1960 para 1970, aumentou. Se nos valermos do coeficiente de GINI, que fornece uma idéia do
grau de desigualdade da distribuição de renda, teríamos para 1960, o valor de 0,49 e, para 1970, 0,56. Para
melhor apreender o significado do coeficiente de Gini, basta dizer, apenas para exemplificar, que se todos
os indivíduos tivessem renda idêntica, o valor do coeficiente seria "zero"; de outro lado, se toda a renda
ficasse na posse de um único indivíduo, seu valor seria igual a "um".
De 1960 para 1970 – e devemos ressaltar que nesta análise utilizamos os dois extremos de uma
série estatística – os 40% mais pobres tiveram, sua participação na renda decrementada de 11,60% para
10,00%; para os 20% intermediários a redução foi de 13,81% para 10,81%.
Para os mais favorecidos, naturalmente, verificou-se fenômeno inverso: a participação dos 40% mais
ricos passou de 74,62% para 79,19%; a dos 5% mais ricos cresceu de 27,69% para 34 86%; e, finalmente,
os 1% mais ricos tiveram sua participação na renda aumentada de 12,11% para 14,57%.
Assim, os dados estatísticos – mantidas, entretanto, as ressalvas já mencionadas – ratificam a
afirmação de que ocorreu aumento de concentração de rendas.
Passemos ao segundo quesito:
2) A desigualdade se estabeleceu apenas em termos relativos ou chegou a provocar um declínio de
renda real das classes mais pobres?
Segundo
afirmação
do
Professor
Mário
Henrique
Simonsen,
"um
aumento
de concentração de renda numa economia em desenvolvimento, pode processar-se
em
duas
hipóteses.
A
primeira,
bastante
drástica,
corresponde
à
descrição
sim-
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plista em que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A segunda, bem mais
alentadora, se refere ao caso em que os pobres também enriquecem, ainda que menos do que
proporcionalmente aos ricos".
O caso brasileiro, comprova-se estatisticamente, enquadra-se na segunda hipótese: os dados dos
Censos e das Contas Nacionais mostram que, se de um lado a participação dos 40% mais pobres passou
de 11,60% para 10,00%, de outro, o poder aquisitivo desta mesma parcela da força de trabalho teve um
aumento, em termos reais, cerca de 18,33%.
Para determinado nível de agregação, tal como aparece nas estatísticas, é lícito, portanto, concluir
que todas as classes, embora algumas mais do que outras, se beneficiaram do crescimento econômico.
Cabe, neste passo, observarmos a existência de três elementos que fornecem melhor consistência às
afirmações que vimos fazendo: a) mesmo desagregando a análise por regiões geográficas, setores de
atividade (urbana, rural), nível de educação, idade, e sexo, não se observa redução nos níveis absolutos de
renda real desses subgrupos entre 1960 e 1970. (Veja Carlos G. Langoni, Distribuição de Renda e
Desenvolvimento Econômico do Brasil, Expressão e Cultura, Rio 1973, págs. 68, 70, 81 e 86.) b) no período
de abril de 1967 a abril de 1970 o salário média real dos empregados no setor urbano cresceu cerca de
16,5%; c) torna-se imperioso reconhecer que os dados do período analisado sofreram influências de três
etapas de nossa vida econômica – o que caracteriza a década como um período anômalo – quais sejam: a
de hiperinflação e estagnação econômica (1960/1964); a de sacrifícios corretivos e necessários à
preparação do crescimento; e a de crescimento expressivo e controle inflacionário.
Permitimo-nos, agora, fazer nossos, conceitos emitidos sobre o assunto pelo Ministro Delfim Netto,
quando de seu depoimento perante a Câmara dos Deputados em junho deste ano. Transcreveremos,
resumindo e com as necessárias adaptações à remissão de documentos, suas afirmativas, retiradas das
notas taquigráficas (sem revisão) daquela Casa, referentes à Sessão de 26 de junho.
"O Quadro (anexo nº I) apresenta o índice de GINI constituído de acordo com as folhas de pagamento
e a distribuição de salários nos setores da sociedade brasileira. Vêem V. Ex.as que não há nada melhor
distribuído que a renda da construção civil em que o indicador é 0,34 e nada pior repartido que a renda da
indústria de construção de veículos que é de 0 42. Deveríamos concluir que o bem-estar dos operários da
construção civil é consideravelmente superior ao dos operários da indústria automobilística. Se olharem a
primeira parte da tabela, verificarão que a renda média do setor automobilístico é duas vezes a renda média
do setor da construção civil. É que o indicador não mede o que se pretende, não bem-estar, ele mede a
variação na distância entre as pessoas. Mas se ainda algumas pessoas insistirem em usar ,esse indicador,
deveriam usá-lo conscientemente, fazendo uma crítica como se encontra o Quadro II onde está colocada a
percentagem da renda apropriada pelos 5% mais ricos da população.
Vêem V. Ex.as que em 1970 no Brasil ele era de 34%. Mas se olharem a tabela verificarão que nos
Estados Unidos era mais ou menos esse o indicador nos anos de 30, o mesmo acontecendo no Reino
Unido. Haveríamos de concluir o quê? Que realmente o processo de desenvolvimento representa um
empobrecimento? Se não bastasse essa indicação, no Quadro III está um levantamento das folhas de
salário e o cálculo da taxa de aumento de salário médio pelos vários setores. Verificarão V. Ex.ª que entre
70 e 72, dois anos portanto, o salário médio cresceu no setor de minérios não metálicos em termos reais
10,8%, no setor metalúrgico 11,3%, no setor de fumo 6,7%. Constatarão V, Ex.ªs que há uma estreita
correlação entre essa taxa e o aumento da produtividade nesse setor, exatamente como qualquer teoria
elementar mostra. Não precisa portanto de qualquer explicação mais detalhada. No Quadro IV está
calculado o salário real médio também pelos dados dos DEICOM. Entre 70 e 72 o salário médio cresceu
32,4% portanto 5,7% ao ano."
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Interrompemos, Sr. Presidente, a citação do pronunciamento do Sr. Ministro da Fazenda para fazer
uma pequena retificação. Por lapso de S. Ex.ª ou por equívoco das notas taquigráficas, – mas de qualquer
forma o texto revisado, temos convicção, corrigirá o engano – o dado a que se referem as notas
taquigráficas é pertinente ao período de 1967/1972. Fazemos a corrigenda com base no documento que o
próprio Ministro distribuiu, intitulado "Dados Complementares à Exposição feita pelo Ministro da Fazenda
Antônio Delfim Netto na Câmara dos Deputados em 26 de junho de 1973", à pág. 37. Prosseguimos na
citação:
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Com prazer recebemos o aparte que, aliás já estava tardando.
O SR. FRANCO MONTORO: – Estamos tomando os apontamentos e queremos consultar,
oportunamente, os dados mencionados por V. Ex.ª, que merecem, um estudo mais aprofundado, para
consideração de cada um dos itens lembrados. O estudo do Professor Langoni, em que V. Ex.ª se
fundamenta, é conhecido. Foi, aliás, encomendado pelo Ministério da Fazenda para se contrapor a
trabalhos feitos por outros economistas, em teses até de doutoramento na Universidade de São Paulo. Mas,
antecipando apenas, para que não passe em julgado uma afirmação que nos parece ir além das premissas
que V. Ex.ª aponta: é preciso ter presente dois fatos: primeiro, a política salarial do Governo, tal como foi
definida por ocasião de sua instituição, tem por pressuposto que, no crescimento do País, a classe
assalariada deve ascender, pelo menos, na mesma proporção. Se o Brasil ficou 10% mais rico, no período
de um ano, seria necessário que, em termos reais, os salários aumentassem também 10%, para que fosse
cumprido o compromisso da Revolução. V. Ex.ª já não faz referência a isto, e toda a argumentação é dizer
que, em algum momento, houve esse crescimento salarial, nem. V. Ex.ª parece ousar afirmar que cresceu
na mesma proporção. Mas esta é uma ponderação, A outra é fundamental. V. Ex.ª fala em "salários
médios". Ora, a média é um dado matemático, estatístico. Se num determinado setor nus ganham Cr$
10.000,00 e outros ganham Cr$ 1.000,00, a média vai ser de 4,5 ou Cr$ 3.000,00. Uns estão ganhando
muito e outros, pouco. A média é apenas matemática, não assegura a distribuição real. Ouvi, certa vez, de
um homem muito simples, esta afirmação: se colocarmos um homem com a cabeça no forno e os pés na
geladeira, a temperatura média é muito boa. É mais ou menos isto o que ocorre. Para conhecermos a
situação da classe trabalhadora, precisaremos saber quanto ganha a maioria dos trabalhadores, e não a
média dos que recebem remuneração no País. Ora, pelo censo oficial de 1970, a maioria dos assalariados
do Brasil está na faixa do salário mínimo ou abaixo do salário mínimo. E o que ocorre com o salário
mínimo? É o próprio Governo que reconhece: em termos reais, o salário mínimo é cada vez menor. Ele
perdeu em termos reais. Esta, a afirmação feita, inclusive pelo Ministro Delfim Netto na Câmara dos
Deputados, em seu depoimento, e reafirmada em várias oportunidades. Com estas duas observações, que
me parecem fundamentais, congratulo-me com V. Ex.ª, e o MDB igualmente, pela apresentação objetiva
dos dados que vão permitir um debate sobre este tema realmente importante e fundamental para o nosso
desenvolvimento. Nos próximos dias terei oportunidade – já fui designado pelo nobre Líder Nelson Carneiro
– de fazer um discurso em resposta ao de V. Ex.ª, o que farei com o maior prazer; desde agora antecipo
essas duas restrições que me parecem fundamentais.
O SR. VIRGILIO TÁVORA: – Inicialmente, vamos repetir os agradecimentos pelo aparte do nobre
colega, indispensável a um debate esclarecedor. Em, segundo lugar, face à sistemática do discurso, vamos
terminar a citação do trecho escolhido da oração do Ministro Delfim Netto e nos anteciparmos um pouco ao
assunto que íamos percutindo – não sabemos se a bondade da Presidência toleraria fazê-lo nesta sessão
ou logo na próxima – e procurar, dentro das nossas limitações, responder ao combativo, nobre e amigo
Senador por São Paulo.
"Algumas pessoas costumam apegar-se fortemente ao salário mínimo no que
chegam até a ter um pouco de razão. Deixam apenas corrigir no salário mínimo
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um: primeiro, que na maioria dos setores há o piso salarial; segundo, que o processo de reajustamento
salarial não se realiza simplesmente uma vez por ano, mas cada vez que se reajusta a categoria se reajusta
também o mínimo pago nas categorias, uns tantos avos quanto a diferença entre a publicação do salário
mínimo e a data do dissídio. Verificariam portanto que o salário mínimo realmente decresceu, baixou do
índice 100 para alguma parecida com 70 entre 60 e 70. (Precisaremos este ponto mais adiante.) É evidente
que o salário mínimo em 60, 62 e 63 era completamente incompatível com qualquer estabilidade de preços.
Se não fosse não estávamos hoje aqui discutindo, E também a percentagem da população trabalhadora
que recebe salário mínimo, em torno de 18% é extremamente variável, porque o salário mínimo,
obviamente, não é de categoria profissional."
"No Quadro V encontram, V. Ex.as uma comparação por percentis entre os dois censos 60 e 70.
Verificarão que em todos os setores todos os percentis houve um aumento efetivo de renda real, Para os
10% mais pobres da população a renda real cresceu em torno de 28% e nos 10% mais ricos cresceu em
torno de 67%. Esse fenômeno que está registrado no índice de concentração de renda: todos melhoraram
mas uns melhoraram mais do que outros. Por quê? A explicação está dada e não precisa de nenhuma
teoria especial. Não é preciso desenvolver-se nenhuma explicação mística muito menos ideológica. No
Quadro VI. V. Ex.as encontram o salário médio mensal em setembro de 1970 de acordo com a idade e nível
de estudo dos participantes da força de trabalho. Vêem V. Ex.as o tremendo diferencial existente entre os
cursos superiores e primário ou os analfabetos. A escala é pequena, mas V. Ex.as verificam que um país
como o nosso, o engenheiro ganha 17 vezes o salário mínimo médio. Nos Estados Unidos e Suécia, o
engenheiro ganha seis vezes o salário mínimo médio. A distância entre as pessoas é menor. Por quê?
Porque nas Sociedades estáveis, as populações são maduras e o ensino se estende a todas as camadas.
Há pouca distância para ser consumida. Num processo de desenvolvimento rápido como o brasileiro, há
enorme distância a ser consumida. Aqueles que têm a felicidade de realizar um curso superior, gozam de
uma dessas rendas, que lhes permitem gozar, durante certo tempo, os benefícios da ampliação dessa
distância. É exatamente por isto que o Governo está investindo no setor educacional. A educação é a
variável, mais importante para explicar a distância medida naquele indicador utilizado para medir o bemestar.
No Quadro VII têm, V. Ex.as uma relação construída entre os 10% mais ricos da população, por
região: o nível médio de renda da região e a taxa de crescimento da renda da região.
Vejam V, Ex.as que aquele indicador defeituoso de concentração é altamente sensível às variações da
taxa de crescimento.
De fato, quando o crescimento é mais rápido, a percentagem de renda apropriada pelos 10% ricos da
população cresce. E é natural que assim o seja.
Esse processo de acumulação só vai sendo corrigido à medida que formos generalizando a
educação, à medida que a população for se tornando mais madura, à medida que as distâncias entre as
pessoas diminua e à medida que cada um, tenha uma igualdade de oportunidades idênticas para todos os
demais. Esse, o objetivo básico da política econômica que tem sido executada."
Acreditamos que este excerto de pronunciamento do Sr. Ministro da Fazenda vem ao encontro das
assertivas que vimos fazendo no responder à terceira indagação. Passemos à seguinte.
Antes, porém, teceremos rapidamente, alguns comentários ao aparte do nobre representante de São Paulo.
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Número 1. No trabalho Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil, de Carlos
Geraldo Langoni, em sua Introdução, diz o autor textualmente:
"Este trabalho é o resultado de convênio entre o Instituto de Pesquisas Econômica e Social – IPES,
da Universidade de São Paulo, e o Ministério da Fazenda."
Não se trata, pois, de trabalho pessoal, nem, acreditamos que o Instituto de Pesquisa Econômico e
Social da Universidade de São Paulo fosse endossar algo que não representasse o resultado lógico de um
raciocínio calcado num exame detalhado, pormenorizado dos dados dos Censos de 1960 a 1970.
Se o nobre representante de São Paulo nos tivesse honrado com a sua presença desde o primeiro
instante de nosso discurso, veria S. Ex.ª que organizamos a abordagem do tema sob a forma de perguntas.
E, esportivamente, vamos neste instante, fornecer a S. Ex.ª o texto completo da oração que estamos
pronunciando, e, assim, lendo a parte a que não teve – para tristeza nossa – ensejo de assistir, S. Ex.ª
poderá verificar que o tratamento que se procura dar ao problema, dentro das convicções de que nos
achamos possuídos, é o miais rigoroso e, ao mesmo tempo, o mais cartesiano e, pensamos, imparcial.
Com prazer ouvimos o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Apenas uma pequena observação. Quando fiz referência ao estudo
do Professor Langoni, mencionei o fato de que esse estudo correspondia a um convênio firmado com o
Ministério da Fazenda. Ao afirmá-lo, não pretendi, de forma alguma, dizer que o Professor Langoni iria
adulterar dados. Na sua explicação, V. Ex.ª confirmou a minha informação, porque acaba de ler a
introdução do livro, em que o próprio autor declara que esse estudo é fruto de convênio entre o Instituto de
Pesquisa Econômica e Social de São Paulo e o Ministério da Fazenda. É a confirmação do que eu dissera.
Mencionei o fato, não para pretender invalidar as conclusões do trabalho, mas para mostrar que é um
trabalho feito por encomenda do Ministério, a fim de se contrapor a outros estudos de professores da
Universidade de São Paulo, em teses de doutoramento. Apenas quis acentuar o aspecto polêmico do
trabalho, e não invalidar, pura e simplesmente, a argumentação, pelo fato de ter havido um convênio com, o
Ministério da Fazenda.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Vê V. Ex.ª nobre Senador Franco Montoro, que o que afirmamos está
de pé.
Trata-se de um estudo encomendado a uma das Universidades mais respeitáveis do País, que conta
com esse Instituto de Pesquisa Econômica e Social, orgulho do economista brasileiro. Os resultados aqui
trazidos dissecados e analisados, não são para contraditar ninguém e sim frutos de um exame consciente.
Poderá ser lido que pontos a, b, c .e d desse estudo não estão de acordo com as convicções de quem a
eles se contrapõe. Mas trata-se de um estudo analítico, matemático, e, para ser condenado, necessário se
torna, objetivamente, ponto por ponto, afirmar onde ele está equivocado.
Dizia ainda o nobre Senador Franco Montoro que o problema do salário médio tinha uma importância
relativa, por abranger, dentro de uma profissão, desde a classe mais alta à mais baixa, o que equivaleria
dizer: um, poderia ganhar muito e outro, pouco.
Examinemos friamente o que sucede neste exemplo: indústria automobilística de um lado, e da
construção civil de outro.
Quem ignora o significado do índice de GINI, se examinado como o fazem os opositores da política
econômico-financeira do atual Governo, diria que na indústria automobilística a situação está muito pior
do que na indústria de construção civil. Poderíamos ir mais longe. O nobre Senador Franco Montoro verá
pelos dados que reputamos válidos – até que com argumentos convincentes contraditados forem – que,
por exemplo, a distribuição é muito mais horizontal, muito mais perfeita no setor primário que no secundário,
e não há quem possa dizer que no setor primário, ou na agricultura, o bem-estar atingido por sua
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população seja superior ao do setor secundário, máximo no plano urbano. Diria S. Ex.ª que realmente
houve, e não negamos, aumento de desigualdades. Agora, procuraremos explicar – e S. Ex.ª poderá ver,
na primeira página do documento que passamos as suas mãos – , que procuramos enfocar o problema sob
cinco aspectos e, uma por uma, respondendo às perguntas formuladas, tirarmos conclusões parciais para
passarmos ao item seguinte. Com um pouco de paciência de S. Ex.ª, chegarmos no final de nossa oração
mostrando o valor relativo desse fato. Cuidamos de que convenceremos o nobre representante paulista com
a nossa argumentação. Naturalmente, S. Ex.ª pensará o contrário.
Sr. Presidente, continuamos:
3) Esse aumento de desigualdade se agravou continuamente ao longo do decênio ou apenas se
processou numa fase transitória do período?
Se é correto que o processo de distribuição de renda guarda íntima correlação com o crescimento
econômico verificado no período, acreditamos conveniente apontar como premissa o fato de que o
crescimento da economia não se verificou, entre 1960 e 1970, mediante um processo contínuo.
Considerando somente os dois extremos da série estatística, não é possível uma avaliação dos fatores
cíclicos que eventualmente afetariam, a distribuição da renda, e mais, utilizando como fonte os resultados
obtidos nas Contas Nacionais, teríamos que a renda média estimada da população economicamente ativa
aumentou, cumulativamente, cerca de 37%, índice que se aproxima da estimativa de incremento do produto
real per capita, em torno de 34%; a taxa média instantânea de crescimento do produto real foi de 5,8% ao
ano, cabendo um percentual maior à indústria (6,7%) do que à agricultura (4,2%).
Contudo, é com base na análise de certos fatos e com a utilização de recursos da teoria econômica
que se poderá obter esclarecimento maior sobre o comportamento do perfil da renda ao longo do tempo.
Em primeiro lugar é necessário lembrar que até 1964 tivemos um processo inflacionário bastante acentuado
e que, como se sabe, a inflação é uma forma de tributo extremamente regressiva que penaliza justamente
os indivíduos mais pobres. Portanto esta fase inicial deve ter tido uma contribuição extremamente
importante para o aumento de desigualdade observados ao longo da década.
A partir, de 1964 foram efetivadas várias medidas drásticas visando o controle da inflação, que
assumia proporções assustadoras, com taxas da ordem de 90%. Num quadro como este alguma contenção
salarial era inevitável, e esta foi de fato implantada através do Decreto-Lei nº 4.725. Porque esta fórmula de
reajuste subestimava o resíduo inflacionário, houve uma queda nos níveis de salário mínimo real.
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com muito prazer, nobre colega.
O SR. FRANCO MONTORO: – Já tive oportunidade de fazer pronunciamento, demonstrando que em
relação a São Paulo, por exemplo, o novo salário mínimo representa uma queda de dois por cento em
relação ao valor antigo. Houve um aumento de 16%, e o custo de vida subiu, em São Paulo, de acordo com
os dados oficiais, em 18%. Esses são os dados oficiais. V. Ex.ª ouviu, ontem, alguns pronunciamentos aqui,
alguns fazendo a distinção entre o Brasil oficial e o Brasil real. Pelos dados oficiais, a elevação do custo de
vida, este ano, é de 12%. Não sei se V. Ex.ª acredita nisto. O povo não acredita. E ontem o nobre Senador
Vasconcelos Torres, da ARENA, comparava o preço oficial – os preços tabelados – e o preço real. De
maneira que, até mesmo com base nos dados oficiais, continuou a queda no valor real do salário mínimo.
V. Ex.ª fala na queda do valor real do salário mínimo como se isso fosse um dado acessório. Ora, é
do salário mínimo que vivem milhões de brasileiros, que vivem todos os aposentados ou quase todos
os aposentados; milhões de órfãos e viúvas que são pensionistas do INPS. Tudo é calculado na base do
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salário mínimo. Então, V. Ex.ª com essa afirmação, reconhece que essa camada mais humilde continua a
ser castigada. O Brasil cada vez mais rico e as camadas mais humildes cada vez mais pobres. Quando
passam para as médias, citam o coeficiente de Gini e vão para a Matemática. Na Matemática ficamos com
abstrações entre o Matarazzo e o varredor da fábrica – a média é a metade da fortuna do Matarazzo.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sintetizando o aparte do nobre Senador: dezoito por cento – diz V. Ex.ª
– foi o aumento do custo de vida em São Paulo. E, acrescenta que, em redução ao salário mínimo, atingiu
ele 16%. Mas V. Ex.ª sabe que esse salário mínimo vai vigorar a partir de maio deste ano: 18% era do ano
anterior à elevação do custo de vida naquela unidade federativa.
Depois, nunca dissemos aqui que não tinha importância o salário mínimo. Dissemos apenas que o
que se tem a considerar é se há o salário mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena. Fazendo soar a campainha.): – O tempo destinado a V. Ex.ª
já foi ultrapassado.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, já abusamos bastante da paciência de V. Ex.ª Permitame mais alguns momentos para terminar a resposta ao aparte de S. Ex.ª e dar uma seqüência lógica, para
continuarmos amanhã, inscritos como já estamos, a segunda parte de nossa oração.
Então, a primeira observação foi esta que fizemos. A segunda é de nosso caro Colega, digo Colega e
duplamente Colega, porque fomos colegas até de Ministério...
O SR. NELSON CARNEIRO: – Isto é que é inflação.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – ...neste tempo, em que o salário mínimo punha por terra qualquer plano
de estabilidade econômica – é tempo passado não vamos discutir – neste mesmo tempo em que o nosso
muito combativo representante de São Paulo era Ministro do Trabalho. Entre o ano de 61/62, houve queda
real do salário mínimo, conforme documentação que também, em termos esportivos, passaremos às mãos
de V. Ex.ª.
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Com prazer.
O SR. FRANCO MONTORO: – Como V. Ex.ª faz referência, em relação às medidas tomadas por
mim ao tempo em que estive no Ministério do Trabalho. Peço permissão para, imediatamente, dizer: V. Ex.ª
com esta afirmação, então, contraria a parte anterior. V. Ex.ª disse que havia uma espécie de febre
inflacionária e acaba de dizer que aumentei, ao tempo de Ministro, o salário mínimo numa base inferior à
elevação do custo de vida. Então, fui mais duro, em lugar de aumentar, restringi a inflação. Somos
acusados, em geral, de pecado contrário, mas tenho comigo mesmo a convicção de que não agi, nem em
um, nem em outro sentido. Fundei-me aos dados oficiais, e o reajuste foi feito rigorosamente de acordo com
a elevação do nível de vida na ocasião. Esta foi a decisão tomada, aliás coletivamente, pelo Ministério, com
base nos dados levantados. Se posteriormente se verificou que esses dados eram um pouco acima ou um
pouco abaixo, a divergência correrá por conta dos técnicos. Mas o dado oficial e todas informações que
tenho até agora são essas. E quero lembrar ainda que ao lado desse reajuste rigorosamente igual,
conseguimos introduzir, na legislação brasileira, o salário-família. De modo que efetivamente aumentou-se e
no caráter. não-inflacionário, dando mais àqueles que tinham mais. Mas, como disse V. Ex.ª, não é o
passado que está em discussão. Devemos discutir a atual política, para que se tome as providências em
relação ao futuro.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Apenas, Sr. Presidente, a paciência de V. Ex.ª vai ser exercitada mais
um pouco.
Desculpe-me o nobre representante de São Paulo, a profissão de Engenheiro nos dá esse vezo.
Somos um pouco escravos dos números.
O valor médio anual do salário mínimo na Guanabara, em 1960, o nominal era 6,9
e
o
real
desde
que
vamos
para
a
mede
do
período,
fazemos
a
preço
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de 65. V. Ex.ª sabe, temos de homogeneizar os preços a uma mesma data, escolhemos a do meio período.
Em 1960 – 106; em 61 – 123; de 61 para 62 – ambos Ministros – passou para 103; 63, para 96; em 64 para
94, vindo num decrescimo até o ano de 71.
Em 71 e 72, sem a menor contestação que possa ser feita quanto à veracidade dos cálculos, já
houve pequenos aumentos: mais 2,82 e 4,1, respectivamente, isto é, passou de 71, que era o índice de 70,
para 73 em 71, e 76 em 72.
Passaremos o quadro às mãos de V. Ex.ª que depois, dirá da sua exatidão, ou não.
O SR. FRANCO MONTORO: – O salário mínimo varia de região para região. V. Ex.ª faça a média.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Fazemos aqui referência à Guanabara. Poderíamos ter citado outros
Estados.
Sr. Presidente, obedecemos a V. Ex.ª Mas, ao Acre, que deve tanto ao Ceará, vão ser cobrados dois
minutos do pagamento dessa dívida em termos de mais uns minutos de tolerância. Gostaríamos de deixar
respondido o resto deste quesito e na sessão de amanhã daríamos respostas aos demais, não sem antes
voltarmos a questão do salário mínimo versus salário mínimo, no momento não abordada em obediência
aos ditames da Mesa. Queremos porém deixar consignada nossa restrição quanto a afirmativa de que a
maioria da população vive do salário mínimo.
A partir de 1968 essa anomalia foi corrigida e os reajustes salariais passaram a realizar-se em
concordância com os índices de incremento do custo de vida, e mais recentemente ganhos de
produtividade resultando nestes anos (em 1971 e 1972) em aumento nos níveis reais de salários mínimos.
É importante ainda perceber que a redução do salário mínimo real não é peculiaridade dessa fase mas uma
tendência que já vinha sendo observada a partir de 1961. Mesmo na chamada fase "liberal" da política
salarial (de 1961 a fevereiro de 1964) o salário mínimo reduziu-se em cerca de 12%, em termos reais, Não
há portanto a correlação, como alguns maldosamente desejam atribuir, entre pseudo liberdade sindical e
melhoria no padrão de vida dos trabalhadores. É simplesmente impossível fixar por decreto níveis salariais
que não sejam compatíveis com os níveis de produtividade. Os benefícios ilusórios de curto prazo, são cedo
substituídos pelo aumento de desemprego e exacerbação inflacionária que termine por eliminar o poder
aquisitivo dos trabalhadores.
Em segundo lugar, é importante ainda considerar os efeitos negativos causados pelas reduções do
crescimento econômico a partir de 1960 que culminou com a depressão de 1963/64. O custo social
representado pelo aumento de desemprego, que atinge desproporcionalmente os indivíduos mais pobres,
não se reflete nas medidas de concentração que se preocupam apenas com os níveis de remuneração.
Finalmente, a fase de crescimento acelerado que caracteriza o final da década leva necessariamente
a um aumento de desigualdade, devido a expansão acentuada da demanda de mão-de-obra qualificada,
que é utilizada intensamente pelos setores mais dinâmicos da economia. Seria entretanto ridículo atribuir a
este aumento de desigualdade qualquer sentido de piora de bem-estar, O crescimento acelerado provoca
uma ampla redistribuição de oportunidades, com o aumento do nível de emprego e da mobilidade da mãode-obra que se transfere dos setores poucos produtivos, de baixos salários, para os setores altamente
produtivos, de altos salários. Portanto, se o coeficiente de Gini for utilizado como medida de orgulho
nacional, estagnação parece como alternativa mais desejável de política econômica.
Assim, há suficiente evidência empírica de que o aumento do índice de desigualdade tenha se
processado por uma série de fatores que, isolada ou em conjunto, vêm atuando ao longo de toda a década.
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Sr. Presidente, os nossos agradecimentos.
Amanhã, inscritos que estamos, procuraremos dar resposta aos demais quesitos e concluir a
segunda parte da nossa oração. Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, na
qualidade de Líder da Minoria.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda uma vez, e constrangidamente,
o Movimento Democrático Brasileiro vem profligar, desta tribuna, não só o exercício da censura à imprensa
como também a discriminação da Censura.
Com efeito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os jornais de todo o País, inclusive o Correio Braziliense
e o Jornal do Brasil edição de hoje, divulgaram na íntegra a nota oficial do Movimento Democrático
Brasileiro sobre os últimos acontecimentos de Goiás. Mas houve um jornal que foi proibido de fazê-lo. Esse
jornal, contra o qual se lança a ira do Governo, é O Estado de S. Paulo.
Aqui tenho, Sr. Presidente, o exemplar desse grande matutino, em que toda a sua 5ª página e grande
parte da 4ª foram censuradas. De modo que as notícias divulgadas por outros jornais competidores daquele
órgão, não puderam ser publicados pelo próprio o Estado de S. Paulo.
Ou o Governo tem um critério, ou não tem critério nenhum. Melhor fora que o Governo tivesse o
critério de respeitar a Constituição, de respeitar a liberdade de Imprensa, de assegurar a livre manifestação
do pensamento, principalmente, agora, quando já estamos em pleno período de sucessão presidencial. Ou
será esse um instrumento para coarotar o pensamento nacional, às vésperas da escolha dos futuros
cadidatos? Ou esse fato se entrosa na gama de iniciativas, de que o Governo lançará mão para tornar
inexpressiva a vitória dos candidatos do seu próprio Partido? O protesto, que aqui lançamos, é o da
consciência cívica e democrática do País.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. GUIDO MONDIN: – Como V. Ex.ª interpreta o fato de tantos jornais terem publicado
integralmente a nota do MDB, e não ter sido publicada, entretanto, através das colunas do nosso velho O
Estado de S. Paulo?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Interpreto assim: – é que no O Estado de S. Paulo há um censor que
faz a censura prévia, e que não tem, portanto, nenhuma critério no selecionar as matérias. O que não é
possível é que O Estado de S. Paulo seja proibido de divulgar a matéria que outros jornais publicam.
O SR. GUIDO MONDIN: – Mas não seriam, nobre Senador, precisamente os comentários tecidos por
um jornal em relação aos comentários, ou à falta de comentários dos outros jornais, que teriam motivado
mais esta censura?
O SR. NELSON CARNEIRO: – O que há, e V. Ex.ª pode ver aqui, é a censura prévia O Estado de S.
Paulo. E, neste País, além dos três jornais: Politika, Pasquim e Opinião, a censura se exerce contra O
Estado de S. Paulo e contra a Tribuna da Imprensa.
Se V. Ex.ª quiser compulsar, verificará que notícias divulgadas por todos os jornais do País são
censuradas no O Estado de S. Paulo.
Amanhã, é possível que saia nos outros jornais a notícia deste protesto, mas não seria no O Estado
de S. Paulo. Por quê? Porque o Governo não quer um jornal independente, não quer a liberdade de opinião
manifestada pelo maior órgão de Imprensa deste País; porque O Estado de S. Paulo não afina, em todos os
pontos, com a política governamental; porque O Estado de S. Paulo tem feito sérias criticas ao Governo.
Então, o que se quer, agora, é calar a Imprensa, é evitar que esse grande órgão manifeste sua
opinião.
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E V. Ex.ª ficará satisfeito, poeta que é, porque os vazios feitos pela censura são preenchidos pelos
versos de Camões.
O SR. GUIDO MONDIN: – De fato, tenho sido levado a uma recapitulação bem gostosa.
O SR. NELSON CARNEIRO: – De modo que V. Ex.ª pode ficar satisfeito, como poeta; mas como
cidadão, como democrata, certamente sofrerá comigo.
O SR. GUIDO MONDIN: – Mesmo como democrata, não direi que fico satisfeito, V. Ex.ª sabe; mas
sabe V. Ex.ª das nossas preocupações e de como entendemos que, na salvaguarda do mais alto,
precisamos continuar a sofrer, os de mais baixo.
NELSON CARNEIRO: – Mas V. Ex.ª há de convir que se a punição fosse igual para todos, a razão
poderia estar com aqueles que acham indispensável a censura à imprensa. Mas, no caso, é a discriminação
da censura à imprensa.
A mesma matéria publicada em vários jornais é proibida no O Estado de S. Paulo, na Tribuna da
Imprensa e é proibida nos três semanários locais.
De modo que a censura, além de ser ignominiosa por si mesma, por ser uma restrição à liberdade do
pensamento, contra a qual sempre pugnamos, nós, os homens que aqui estamos, ao longo de nossas
vidas, nos altos e baixos de nossas carreiras; além disso, ainda há a discriminação odiosa contra
determinados jornais, para que não publique aquilo que seus companheiros, seus colegas ou seus
competidores divulgam.
Este protesto, Sr. Presidente, tem de ser repetido sempre desta tribuna. Principalmente agora,
quando se avizinha a sucessão presidencial, porque cada vez mais se cristaliza a convicção de que este é
um propósito de diminuir a repercussão da candidatura presidencial, de tornar a sucessão uma ação entre
amigos", de que não tenham, os debates que aqui se travam, as devidas repercussões.
O SR. DINARTE MARIZ: – Permite-me, V.Ex.ª, um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita honra.
O SR. DINARTE MARIZ: – Tenho a impressão de que a sucessão presidencial tomou um sentido, um
rumo tão natural, tão normal que eu não sei se nós, da ARENA, esperávamos o apoio que o partido de V.
Ex.ª vem dando na própria escolha, no acerto com que o Presidente da República chegou até o seu partido,
trazendo uma figura da mais alta respeitabilidade, em quem a Nação inteira deposita confiança. E quando
diga a Nação inteira é porque estou incluindo o meu partido e o partido de V. Ex.ª, que são os dois partidos
organizados no País.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não tenho dúvida em subscrever a afirmação de V. Ex.ª em que toda
Nação não tem restrição quanto ao nome do General Ernesto Geisel, nem a ARENA, nem o Movimento
Democrático Brasileiro, nem aqueles que não militam nas fileiras de um ou outro partido.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, não se compreende a censura para evitar que esses debates sejam
conhecidos e se encaminhe a sucessão presidencial num clima de harmonia, de compreensão e de
liberdade. Fosse um candidato que não merecesse a simpatia da Nação, então eram precisas essas
medidas de força. Mas, quando esse candidato conta com essa simpatia, por que essas medidas? Por que
essas cautelas? Por que esses exageros? Por que esses excessos?
É exatamente contra isto que protestamos; é porque tudo isso, desde a constituição do Colégio
Eleitoral, como disse aqui, pela sua própria formação, uma afronta aos candidatos anunciados pelo Senhor
Presidente da República, e que serão votados na convenção da ARENA, escolhidos – diga-se de passagem
– à última hora, nem sempre desejados, mas, sem dúvida, primeiros anunciados.
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O SR. DINARTE MARÍZ: – V. Ex.ª me permite?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita honra, ouço o aparte de V. Ex.ª.
O SR. DINARTE MARÍZ: – Tenho a impressão de que as candidaturas que, como V. Ex.ª reconhece,
mereceram a simpatia, o apoio e a grande esperança da contribuição de uma administração correta, como a
que hoje está se realizando. Tenho a impressão – repito – de que o atual Governo, responsável pela ordem
pública e pelo desenvolvimento que toda a Nação está sentindo, acompanhando e aplaudindo, não tem
outro objetivo senão o de que a sucessão se processe da maneira mais correta e, digamos assim, mais
ampla perante a opinião pública do País. Portanto, sendo o responsável pela indicação do candidato à sua
sucessão, não se justificaria que esse Governo viesse, a qualquer pretexto, empanar o brilho que ele
encontrou perante a opinião pública do seu País, indicando uma figura que não fosse do maior destaque, do
maior relevo e, sobretudo, da maior confiança da Nação.
O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª tem razão. Não se compreende essa contradição, mas ela
existe. Existe, Sr. Presidente, e quero deixar claro que, ao referir-me às esperanças que depositamos no
Governo do General Ernesto Geisel, dizemos que são esperanças de que ele realizará aquilo que o atual
Presidente não realizou: o diálogo com as classes políticas, abertura das liberdades públicas e o respeito às
garantias individuais.
Por isso, confiamos no Sr. General Ernesto Geisel e dele divergiremos se continuar o caminho que
vem seguindo, nesse setor, o atual Governo da República.
O SR. GUIDO MONDIN:– Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muito prazer, nobre Senador.
O SR. GUIDO MONDIN: – Evidentemente, isto é um problema de circunstâncias a que prosseguirão,
também, as mesmas atitudes. O que é preciso é salvaguardar o nosso futuro democrático, e nós iremos a
ele com esta determinação, em que pesem as contestações e as críticas, todas elas, nobre Senador Nelson
Carneiro, sempre tão fáceis, tão cômodas e tão duras, da nossa parte, para viver a explicar que é preciso
compreender, que é preciso assimilar e ser sensíveis a elas. Com vagar, iremos chegar até onde desejamos
mas, enquanto este momento ainda não chegar, amarguramos todos nós em favor do Grande e Todo. V.
Ex.ª sabe que é assim, mas V. Ex.ª exerce tão bem o seu papel e eu até admiro – mas não espere de nós
outro papel, nós cumpriremos o nosso.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Essa amargura, eu sei, é muito mais da ARENA do que do MDB,
porque nós podemos externá-la e V. Ex.as têm que conservá-la em silêncio, dentro de seus corações de
suas consciências e nós não, nós a profligamos desta tribuna e de todas aquelas que se nos abrem. V.
Ex.as sofrem em segredo, e sofrem mais ainda porque sofrem sem poder protestar.
O SR. GUIDO MONDIN: – Mas V. Ex.ª concordará em que amanhã, e nós alcançaremos esse
amanhã, talvez não através de uma glorificação, mas a compreensão da história não estará a favor de V.
Ex.ª, mas a nosso favor.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Esperemos pela história. A história destruirá muitos mitos e acabará
com muitas ilusões. Não tenhamos pressa em nos antecipar ao seu julgamento, Ela virá infalível e será
cruel com aqueles que faltaram ao Brasil, faltando às instituições democráticas.
Quero dizer a V. Ex.as que não se constitui nenhum ato de generosidade o respeito à liberdade
de imprensa; também não constitui nenhum ato de equanimidade o mesmo Governo que permite que uma
nota oficial, de um dos dois partidos organizados no Brasil, seja divulgada em vários jornais e impede que o
seja em dois jornais ou mesmo num jornal para o qual não tem simpatia. Será que essa nota é subversiva?
Então será subversiva se divulgada pelos outros jornais e não apenas por aquele. Será que essa
nota contrariará aos interesses nacionais? Então essa nota contrariará aos interesses nacionais, quando
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divulgada pelos outros órgãos e não apenas pelo O Estado de S. Paulo. Eu compreendo o pesar de V. Ex.ª;
sei das convicções democráticas de V. Ex.ª, sei das convicções democráticas do Partido de V. Ex.ª e estou
certo de que muito em breve, estaremos juntos – e Deus permita que assim seja – no futuro Governo; já que
nesse as esperanças se esvaeceram, que, no futuro, ao menos se respeite a liberdade de pensamento, a
liberdade de expressão, para que não estejamos nós, aqui, nessa situação, todos constrangidos, uns
calados, sofrendo mais do que outros, e outros verberando para não sofrer calados.
Sr. Presidente, este é o protesto que ainda uma vez o Movimento Democrático Brasileiro lança, não
só contra a censura, mas contra a discriminação feita pela própria censura que já é, em si, uma ignomínia.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras que aqui pronunciou o nobre
Líder da nossa Bancada feriram um tema de que tenho tratado bastante durante estes anos em que venho
exercendo o mandato. Compreende-se que assim seja, porque minha formação, genuinamente jornalística,
me impele a verberar todos os atentados à liberdade de Imprensa..
Quanto àqueles atentados que vêm sendo praticados reiteradamente contra um dos maiores e mais
autorizados jornais do País, O Estado de S. Paulo, faço inteiramente minhas as palavras aqui pronunciadas
pelo nobre Senador Nelson Carneiro.
O Estado de S. Paulo, para irrisão nossa, dos brasileiros, do conceito deste País perante o
estrangeiro, tem sido convertido numa verdadeira antologia, a fim de que páginas admiráveis de clássicos e
escritores modernos preencham as lacunas deixadas à última hora na paginação da folha, pela ação
abusiva da Censura.
É admirável, sem dúvida, Srs. Senadores, o bom gosto literário dos redatores do O Estado de S.
Paulo que têm sabido escolher os excertos que lei nos deliciam diariamente.
Por outro lado, tenho oportunidade de reler o meu Camões, que já deve estar no IV canto, a esta
altura. Mas, a verdade é que isso tudo nos entristece, isso tudo nos lembra sempre que ainda não
chegamos sequer a aproximar-nos daquela "idade de ouro" da plenitude democrática, que nos prometeu o
honrado Senhor Presidente da República, ao assumir o mandato que as circunstâncias lhe impuseram.
Ontem, porém, foi amplamente discutido neste plenário, um outro ato, profundamente grave, que
desfaz muitas esperanças, que suscita grandes decepções entre os que esperavam que essa "idade de
ouro" iria chegar em fins do presente quatriênio.
Trata-se da cassação do mandato do Prefeito de Anápolis. Nós julgávamos já encerrado o ciclo
dessas decapitações políticas; julgávamos que a intangibilidade dos mandatos populares fosse já uma
reconquista do povo brasileiro.
A Revolução tanto tem amadurecido, tanto tem avançado, tantas coisas sérias tem realmente
conseguido fazer – devemos reconhecê-lo – no terreno do desenvolvimento econômico, que estávamos
perfeitamente seguros de que havia chegado a hora, para os seus dirigentes, de pensar maduramente na
redemocratização. Redemocratização, digo eu, porque estou convencido de que ainda falta muito para
atingirmos aquele ideal que norteou e norteia os organizadores e comandantes do Movimento de 1964, qual
seja o restabelecimento do respeito à Constituição, da autonomia do Congresso, da liberalização no trato
das questões políticas.
Pelo menos em parte, compreendíamos as dificuldades com que se defrontavam os dirigentes da
Revolução. Aceitávamos que todos eram realmente homens de vocação democrática, que não abrigavam
em sua mente e em sua alma quaisquer sentimentos totalitários; pelo contrário, desejariam para o nosso
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País uma Democracia atualizada sem dúvida, mas uma autêntica Democracia, na sua essência e na sua
dinâmica.
Pois bem, Sr. Presidente, a esperança ainda não morreu em meu coração. Ainda acredito, incorrigível
otimista que sou e faço muita questão de proclamar, que seremos conduzidos, mais breve do que
imaginamos, àquela normalidade na vida política de que o País tanto carece.
Entretanto, atos como o da cassação do Prefeito emedebista de Anápolis representam, sem dúvida, a
nosso ver, o retrocesso...
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – Peço-lhe licença, apenas para completar o meu pensamento.
Representa um retrocesso. Entretanto, hoje, minha esperança se volta para admitir que este fato seja
o único e o último deste Governo do honrado General Emílio Médici. Não sei se estou esperando demais.
Mas, o meu coração de democrata, de defensor daqueles princípios que sempre postulei como regras de
conduta ideais para a nossa vida pública, durante uma carreira jornalística que este ano completou meio
século – esse coração acabe por se fazer ouvir. Sempre me pareceu que este era o íntimo sentimento
daqueles que tomaram a si a grave, sobre-humana responsabilidade de ditar os nossos destinos e arbitrar o
que seria bom e o que seria mau para nós, com a exclusão inexplicável da colaboração do mundo político,
que deveria ser o natural intermediário entre o povo e o Governo.
Ouço, com grande prazer, o aparte do nobre Líder da Maioria.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – A beleza da frase, a estrutura do pensamento do nobre Senador pela
Guanabara não nos obrigam, infelizmente, ao convencimento, nem – permita-nos dizer – a ouvir calados.
Tivemos, ontem, o ensejo, de explicar, em aparte, o ato de S. Ex.ª o Senhor Presidente da República, tanto
ao representante de São Paulo como ao Líder da Bancada de V. Ex.ª, e hoje gostaríamos de, novamente,
aqui deixar bem preciso o nosso ponto de vista. Se, na História do País, existiu um homem que, no poder,
munido dos instrumentos que derivam do AI-5, tem-se portado com morigeração, equilíbrio e senso de
justeza, este é o Presidente que está agora nos últimos meses de mandato. O caso em questão foi
submetido a apreciação do Conselho de Segurança Nacional. S. Ex.ª, depois de ouvi-lo, optou por essa
pena, como em caso não igual, mas atinente a representante de nosso Partido, havia feito no distante
Município de Mutum, no Pará. Gostaria que a paixão não toldasse o raciocínio e a beleza de expressão da
frase de V. Ex.ª, como também de seus companheiros. Não passa pela cabeça de ninguém, pelo menos
daquelas pessoas que têm por hábito examinar com frieza e exatidão as situações que aparecem, que tudo
indica existam em certos setores governamentais, o deliberado propósito de tumultuar o processo da
sucessão presidencial, como vimos na nota do Partido a que V. Ex.ª pertence. Ora, o Chefe da Nação,
Presidente de Honra da agremiação a que pertencemos, após examinar as conveniências pátrias, fixou-se
no nome de um brasileiro, por todos os títulos honrado, que, da própria Oposição, não recebeu restrições;
quando muito, ouvimos vozes divergentes à maneira da escolha. Esse Partido se reúne pela sua direção
maior, a Executiva, depois o Diretório acolhe sugestões e encaminha-as à próxima convenção. Como ligar o
fato doloroso, todos o reconhecemos, mas necessário, dentro daquilo que o Conselho de Segurança
Nacional achou imperioso para a manutenção dos princípios básicos que norteiam o Movimento de 1964, a
presunção dessa ordem? Não, Sr. Senador! Ninguém, nesta Casa, aplaude cassações, e V. Ex.ª sabe que
as compreendemos, dentro do estado em que nos encontramos, como necessidades reais do Brasil. Eram
essas as achegas que nos permitimos dar ao tão formoso discurso que V. Ex.ª pronuncia.
O SR. DANTON JOBIM: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª e devo dizer, desde logo, que talvez
tenha sido eu o primeiro representante da Oposição nesta Casa a reconhecer, de público, que um
dos grandes méritos do Presidente Médici era, precisamente, o de usar discretamente o Ato
Institucional nº 5. O Presidente da República, para mim, é um homem inatacável, do ponto de vista da
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sua formação democrática, que o tem, aliás, a maioria ou, talvez a totalidade dos militares do meu País.
Acho que a suprema injúria que se poderia arrogar a um militar brasileiro seria dizer-lhe que é um inimigo da
Democracia, que deseja perpetuar o regime de exceção neste País.
Sr. Senador Virgílio Távora, V. Ex.ª há de convir que isso que não aplaudimos – cassações de
mandatos conferidos pelo povo em eleições legítimas – isso a Oposição brasileira não pode aceitar, nem
calar sua condenação ante qualquer episódio dessa índole que tenha ocorrido ou venha a ocorrer no Brasil.
A estranheza é justa. V. Ex.ª disse que a ARENA não aplaude, mas compreende. Quem compreende
não estranha. Mas a estranheza é justíssima, porque agora, exatamente quando estamos a poucos meses
de um novo Governo, o uso do Ato Institucional nº 5, para anular o mandato popular ou político, tem uma
repercussão muito séria.
Estou certo de que as coisas não poderão mudar de repente; estou de pleno acordo e também com
aqueles que acham que só poderemos acertar uma saída para o impasse institucional através de uma
solução gradualista: de modo que, pouco a pouco, em prazo razoável, sejam devolvidas ao povo brasileiro
as franquias e direitos suspensos em nome da salvação pública ou em nome da Revolução.
Tenho a impressão, Sr. Senador Virgílio Távora, de que esse ato era desnecessário. Mas, se
porventura necessário fosse no entendimento dos homens que se acham no Poder, seria aconselhável, a
esta altura da evolução revolucionária, que houvesse a explicação cabal dos motivos por que o ato fora
praticado.
Ora, Sr. Senador Virgílio Távora, o processo adotado na legislação de exceção, para cassação dos
mandatos, não permite que o acusado se defenda; não permite, sequer, que ele demonstre que não era um
concussionário, mas, apenas, um subversivo. Que não era uni homem que se deixasse subornar, um
corrupto, mas, apenas, um homem que ameaçara – erradamente, sem dúvida, porque por via subversiva –
o Governo estabelecido no País.
Esse ex-Prefeito de Anápolis nunca poderá explicar a seus filhos por que foi tão severamente punido,
por que foi expungido da vida pública do seu Estado. Seria adotada, neste caso, a medida revolucionária,
com o cuidado de se esclarecer plenamente a opinião pública das razões por que se aplicava a punição.
Embora fosse ainda melhor lançar mão de todo o instrumental da legalização revolucionária, criada
exatamente para fazer face a situações de exceção, e processar o Prefeito de Anápolis, levá-lo à barra dos
tribunais, fazer com que ele respondesse pelos seus supostos crimes perante os Juízes, civis e militares,
conforme o caso. Isto, entretanto, não ocorreu, e é com o coração confrangido, Sr. Líder da Maioria, que
faço esta declaração e aguardo o aparte de V. Ex.ª.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Meu nobre colega, quando, ontem, respondia aos discursos do ilustre
Líder do Partido de V. Ex.ª e do Senador Franco Montoro, em apartes, explicava que o processo de
cassação segue um ritual. S. Ex.ª o Senhor Presidente da República não cassa ninguém por sua livre e
espontânea vontade e decisão. O Conselho de Segurança Nacional, reunido ouve do seu Secretário o
processo a que a pessoa está sendo submetida; e, após o julgamento por esse Conselho, do qual S. Ex.ª o
Senhor Presidente da República é o Presidente também, cumulativamente, sai a decisão. Expliquei que
todos os assuntos percutidos pelo Conselho de Segurança Nacional são reservados. O Senhor Presidente
da República pode, quando razões de Estado não determinarem o contrário, dar a público, como em casos
outros que não o de cassação, as decisões do Conselho. Esta é a sistemática que, aliás, S. Ex.ª o Senhor
Presidente da República seguiu em cassações havidas, em números reduzidíssimos, quando do seu
Governo – V. Ex.ª acredita seja o primeiro a testemunhar – e que seus assessores também seguiram. Eles
não vieram a público dar satisfação das razões que levaram o Conselho de Segurança Nacional a propor a
cassação e a perda dos direitos políticos de A, B, e C. Esta, a explicação simples que gostaríamos ficasse
apensa ao discurso de V. Ex.ª.
O SR. DANTON JOBIM: – Mais uma vez, agradeço seu aparte, apenas não respondo a V. Ex.ª
porque o rito das cassações, evidentemente, está explícito na lei, e é claro, em todos nós, do Senado. Todo
o mundo político o conhece.
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Gostaria tão-somente de fazer uma única observação: não existe paixão política nas palavras que estou
pronunciando, a não ser aquela que brota da devoção que tenho pelo direito do homem, pelo respeito aos
grandes princípios que levam assinatura do meu País, compromissos assumidos perante o mundo, em
relação aos processos a que sejam submetidos os cidadãos acusados de ilícitos penais, políticos ou
comuns.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Nobre Senador Danton Jobim, abusando da bondade de V. Ex.ª,
entendemos que a democracia permite todas as liberdades; só não pode permitir aquela que pretende
destruí-la. Apreciando o caso do Prefeito de Anápolis, o Conselho de Segurança Nacional agiu – estamos
todos certos – dentro do patriotismo que sempre presidiu todos os atos, as decisões, as mais diversas,
desse alto setor do Governo.
O SR. DANTON JOBIM: – Muito obrigado, mais uma vez, pelo aparte de V. Ex.ª.
Devo terminar, Sr. Presidente. O tempo, tirano e implacável, já se esgotou e, se V. Ex.ª ainda não
acionou aquele dispositivo que faz acender-se a luz vermelha, foi por mera benignidade.
Creio – e já o disse aqui – no destino democrático desta Nação.
Creio em que a Revolução, ou o Sistema, já atingiu a um estágio de sua evolução acidentada que lhe
permite ir-se ajustando a novos tempos, os quais estão mais próximo do que muitos esperam e que abrirão
novas perspectivas para os que sonham com um País unido, forte e livre.
Ainda agora vemos que o estado de espírito da opinião pública, sobretudo no mundo político, é
perfeitamente favorável a um clima de união nacional em torno de uma fórmula que permita uma saída para
o impasse institucional...
O SR. GUIDO MONDIM: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – ...e vimos também, como acentuou o nosso eminente Líder no seu
inspirado discurso, que a figura do candidato escolhido nos meios revolucionários para substituir o General
Médici é considerada por todos como a de um militar exemplar e de um homem público que já se revelou
em empresas diversas, inclusive um administrador admirável, que realizou na PETROBRÁS, a maior das
companhias brasileiras e uma das maiores do mundo.
O SR. GUIDO MONDIM:– V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM: – De modo que há, neste momento, como que o germe da unidade nacional
que poderá trazer-nos uma solução feliz, democrática, sadia, no sentido dessa normalização com que todos
nós, da ARENA ou do MDB, tanto sonhamos.
Tenho o maior prazer em dar o aparte ao meu nobre colega representante do Rio Grande do Sul,
Senador Guido Mondin. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. GUIDO MONDIM: – Meu caro Senador Danton Jobim, V. Ex.ª conclui a sua intervenção com
palavras feitas de esperança, talvez mais do que esperanças, de segurança: caminhamos celeremente para
aquele estágio em que se possa dizer feliz a nossa terra, por termos, através da fraternidade, alcançado –
ambos os Partidos – tudo quanto desejamos. Por isso mesmo, pergunto – e gostaria que V. Ex.ª me
respondesse: se a Oposição não concorda em que, para lá chegarmos, temos que passar precisamente por
isto que ora passamos? Evidentemente esta caminhada não há de ser – como não o está – de rosas. Ela se
faz de tantos espinhos... Um destes é aquele que motivou a presença de V. Ex.ª nesta tribuna. Gostaria que
V. Ex.ª me respondesse que temos de passar por isto, temos que compreender tudo isto, para podermos
estender as mãos amigas e, alcançando aquele estágio, dizer: aqui chegamos precisamente porque a
nossa inteligência orientou a nossa palavra e as nossas atitudes. É por isso que dizia, há pouco, ao
nobre Senador Nelson Carneiro – queria ver amanhã o que dirá a História a respeito do nosso comporta-
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mento nesta fase da vida brasileira. A quem o historiador elogiará amanhã? Aos que protestaram somente
ou àqueles que souberam compreender, não pelo silêncio, mas por uma palavra, pela sua manifestação, de
que assim teria de ser, para que pudéssemos chegar àquela situação, àquela fase em que todos,
estendidas as mãos, estaremos a lembrar o passado como tendo sido tão necessário para se chegar à
nossa tranqüilidade social.
O SR. DANTON JOBIM: – Não sei se viverei tanto para conhecer o juízo da História...
O SR. GUIDO MONDIN: – Garanto que estaremos juntos.
O SR. DANTON JOBIM: – ...sobre os extraordinários acontecimentos que estamos vivendo. V. Ex.ª
provavelmente terá um prognóstico de vida maior do que o meu, porque mais moço. O que sei, e atendo à
pergunta precisa de V. Ex.ª, é que o nosso Partido tem posição firmada sobre estes pontos. Ele não admite,
de nenhum modo, a censura à imprensa, salvo em casos excepcionalíssimos, cuja ocorrência é impossível
prever.
E quanto à cassação de mandatos, esta tem sido uma constante invariável da nossa pregação
contrária a esse expediente, porque julgamos que ele contradiz não somente o temperamento, a tradição e
o sentimento de justiça do povo brasileiro, como, ainda, a política invariável do Brasil, no sentido de
reconhecer, em memoráveis reuniões internacionais a que compareceu, a necessidade de preservar-se a
todo custo o respeito aos direitos da pessoa humana.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) (fazendo soar a campainha.): – Lembro ao nobre orador
que o seu tempo está esgotado.
O SR. DANTON JOBIM: – Devo concluir, Sr. Presidente, pois desta vez Vossa Excelência já me
intima a fazê-lo.
Creio realmente que se abrirão, dentro em breve, novas perspectivas para os que sonham com um
País unido, forte e livre.
Unido – para caminhar sem atropelos, mas firmemente rumo a um Estado autenticamente
representativo, assentado na ordem jurídica, em que haja plena e real segurança, para todos e para cada
um.
Forte – para garantir a sua soberania e seu desenvolvimento autônomo.
Livre – para que se alinhe entre os melhores modelos ocidentais de Nação democrática, onde o
poder vem do povo e por ele é exercido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves – Milton Trindade – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Wilson
Gonçalves – Jessé Freire – Ruy Carneiro – João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Teotônio Vilela
– Lourival Baptista – Heitor Dias – Eurico Rezende – Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema – José
Augusto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Emival Caiado – Osires Teixeira –
Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Saldanha Derzi – Ney Braga – Lenoir Vargas – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – A Presidência recebeu, do Governador do Estado de São
Paulo, o Ofício S/20, de 1973 (nº 434/73-C.G., na origem), solicitando autorização do Senado Federal para
que aquele Estado possa contrair empréstimo externo no valor de US$ 45,000,000,00 (quarenta e cinco
milhões de dólares), através do DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., destinado a pagamento de
gastos locais relativos a construção da Rodovia dos Imigrantes.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça.
Terminada a Hora do Expediente.
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Presentes na Casa 59 Srs. Senadores.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 1
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972, de autoria do Sr. Senador
José Lindoso, que dispensa os empregados inscritos em curso do MOBRAL da obrigatoriedade de trabalhar
fora do limite normal de sua jornada, e determina outras providências, tendo:
PARECERES, sob nos 3, 360, 361 e 362, de 1973, das Comissões:
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno regimental;
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de Plenário;
– de Legislação Social e de Educação e Cultura, favoráveis à emenda de Plenário.
A discussão foi encerrada na sessão de 4 de abril de 1973, com apresentação de emenda de
Plenário.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o 2º turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1972, que
dispensa os empregados inscritos em curso do MOBRAL, da obrigatoriedade de trabalhar fora do limite
normal de sua jornada, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os empregados inscritos em curso do MOBRAL estão dispensados da obrigatoriedade de
trabalhar fora do limite legal, ou convencionado, de sua jornada de trabalho nos casos previstos no art. 61
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 2º – A dispensa de trabalhador, por freqüentar curso do MOBRAL, é equiparada à despedida sem
justa causa, sujeito o empregador às penalidades previstas para o caso, na Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 3º – O empregado analfabeto é obrigado a se inscrever em curso de alfabetização, devendo este
fornecer-lhe comprovante da referida inscrição em duas vias.
Parágrafo único. A segunda via do comprovante deverá ser entregue, mediante recibo, ao
empregador, para ser incluída nas anotações do empregado.
Art. 4º – O responsável pelo MOBRAL informará, por escrito, ao respectivo empregador, o horário e a
duração do curso que seu empregado freqüenta.
Parágrafo único. O não-cumprimento deste artigo isenta de responsabilidade o empregador na
apuração e avaliação quantitativa da multa prevista no art. 6º.
Art. 5º – O responsável pelo MOBRAL, ao constatar que o empregador dificulta ou opõe resistência à
freqüência do empregado ao curso, levará o fato ao conhecimento da autoridade competente do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, a qual determinará a adoção das medidas cabíveis à sua apuração e
avaliação qualitativa de responsabilidade.
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Art. 6º – Comprovada a infração e lavrado o auto competente, fica o empregador sujeito à multa de
um a cinco salários mínimos regionais, vigentes no País, dobrada na reincidência.
Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. A matéria irá à Comissão de Redação.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1
(de Plenário)
Ao art. 3º, dê-se a seguinte redação:
"Art. 3º – Onde se diz:
"o empregado analfabeto é obrigado a se inscrever em curso de alfabetização, devendo este
fornecer-lhe comprovante da referida inscrição em duas vias".
Diga-se:
"O empregado analfabeto que se inscrever em curso de alfabetização, receberá deste comprovante
da referida inscrição em duas vias."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1973 (nº 102-A/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova a aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros, Assessor para Assuntos
Legislativos do Quadro de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, tendo:
PARECERES, sob nos 393 e 394, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
– de Finanças, favorável.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores tendo pedido a palavra, 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 5, DE 1973
(Nº 102-A/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova a aposentadoria de Pedro Augusto Cysneiros, Assessor para Assuntos Legislativos do
Quadro de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o ato do Presidente da República que concedeu aposentadoria a Pedro
Augusto Cysneiros, Assessor para Assuntos Legislativos do Quadro de Pessoal do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, de acordo com a autorização prevista no § 7º do art. 72 da Constituição.
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Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1973 (nº 115-B/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, a 13 de dezembro de 1972, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 390, 391 e 392, de 192, das Comissões:
– de Relações Exteriores,
– de Educação e Cultura e
– de Finanças.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O Projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25, DE 1973
(Nº 115-B/73, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e do Governo da República da Colômbia, a 13 de dezembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, a 13 de dezembro de 1972.
Art. 2º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 4
Discussão, em turno único, do Parecer nº 388, de 1973, da Comissão de Constituição e Justiça,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre o instituto da enfiteuse, revoga o Capítulo II, arts. 678 a 694, e o item I do art. 674, do Código
Civil Brasileiro – Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e dá outras providências.
Civil.)

(Parecer no sentido de ser sobrestada a matéria a fim de se aguardar a remessa do novo Código

Em discussão o parecer.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro, para
discutir o parecer.
O
SR.
NELSON
CARNEIRO: – Sr. Presidente, o nobre Senador Franco
Montoro,
representando
o
Movimento
Democrático
Brasileiro,
subscreveu
na
Comissão de Constituição e Justiça o parecer que o Movimento Democrático Bra -
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sileiro adota. Quero, porém, fazer uma ressalva. Adota excepcionalmente, porque não é licito que o Poder
Legislativo cesse suas atividades à espera de um Código que não tem data certa para ser apreciado.
No caso, ainda, do parecer do douto Senador Helvídio Nunes, há a seguinte afirmação:
Além disso, o País está às vésperas de novo Código Civil. O anteprojeto respectivo, elaborado sob a
coordenação do professor Miguel Reale, já foi distribuído e por certo, brevemente, será remetido ao
Congresso Nacional.
É interessante observar que o referido anteprojeto não tratou da matéria.
Até mesmo nas disposições transitórias não se cogitou dos efeitos do instituto da enfiteuse em
relação ao passado. A linha adotada foi a da extinção pela omissão, como se fosse possível apagar da vida
do País as conseqüências jurídicas, constituídas e com inevitável projeção no futuro, geradas pelo
aforamento.
Realmente, S. Ex.ª aborda um aspecto da maior importância, ao criticar a revogação por omissão,
que não é uma das formas de revogação de lei. Queria acentuar este aspecto, para que não prospere, junto
aos elaboradores do Código Civil, equívocos tão graves que a douta Comissão de Constituição e Justiça
procurou emendar e ressaltar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Continua em discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria será sobrestada, devendo aguardar na Comissão de Constituição e Justiça a remessa do
Projeto do novo Código Civil.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER Nº 388, DE 1973
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1973, que "dispõe
sobre o instituto da enfiteuse, revoga o Capítulo II, arts. 678 a 694, e o item I do art. 674, do Código Civil
Brasileiro – Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e dá outras providências".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Extirpar a enfiteuse do elenco dos direitos reais arrolados no art. 674 e revogar, as condições que
estabelece os arts. 678 a 694, todos do Código Civil, é o objetivo declarado do Projeto de Lei nº 50, de
1973, do ilustre Senador Vasconcelos Torres.
Na verdade, o milenar instituto, defendido por poucos e combatido por muitos, ultrapassado no
tempo, celeremente ingressa em processo de letal agonia.
Inúmeras, ao que sei, as tentativas para erradicá-lo. A primeira delas, com propósito bem definido,
data de 1944, ano em que o Governo Federal nomeou comissão, composta pelos professores Filadelfo
Azevedo, Orozimbo Nonato, Saboia de Medeiros, Agripino Veado e Hahhnemann Guimarães, para estudar
e disciplinar a abolição da enfiteuse.
Providência radical, a douta Comissão entendeu que, a par dos aspectos
jurídicos, os de natureza econômica e política também deveriam ser considerados, sob
o fundamento de que "organizações de fins religiosos e pios estejam seus or-
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çamentos, e até sua existência, em imemoriais contratos enfitêuticos, que produzem renda talvez irregular,
mas que autoriza estimação média de certo modo constante".
Em conseqüência, a citada Comissão, que procurou fórmula eqüidistante dos interesses em conflito
para permitir a liberação dos vínculos existentes, fixou taxa de laudênio, à razão uniforme de 4% (quatro por
cento), para o resgate de prazos públicos e privados.
Restava, entretanto, encontrar a maneira de composição paulatina das dívidas. Foi o que aconteceu
através do acolhimento da sugestão do Prof. Agripino Veado, que mandava fracionar a soma devida em 120
(cento e vinte) prestações mensais, inclusive juros de 6% (seis por cento) ao ano, pagáveis com as
amortizações.
E a Comissão decidiu:
"Quando o foreiro não se aproveitar da iniciativa, que lhe é facultada, perderá o direito a assim
prolongar a solução do débito que terá de ser satifeito incontinenti, acrescido da multa de 20% (vinte por
cento). Na mesma pena incorrer o foreiro que estiver em comisso, por declarar ou administrativamente já
declarado."
2. Embora sem a extensão da tarefa atribuída, em 1944, à Comissão de Juristas, o Projeto de Lei nº
2, de 1972, do Senador Magalhães Pinto, que se transformou na Lei nº 5.827, de 28 de novembro de 1972,
merece referência.
Com efeito, apesar de ter objetivado a correção de distorções, mormente no que se relaciona com a
taxa de laudênio, cobrável, por força da jurisprudência, nos contratos constituídos anteriormente ao Código
Civil, a proposição teve o sentido, também, da gradualista abolição do aforamento, expressa na redução, de
vinte para dez anos, do prazo de resgate.
Assim, em face da Lei nº 5.827, de 1972, o art. 693 do Código Civil passou a ter a seguinte redação:
"Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo entre as
partes, são resgatáveis dez anos depois de constituídos mediante pagamento de um laudênio, que será de
dois e meio por cento sobre o valor atual da propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro, que
não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as disposições imperativas deste
capítulo."
3. Agora, o Projeto de Lei nº 50, de 1973, cogita da total extinção do emprazamento, consoante as
normas que procura estabelecer e que, em síntese, são as que se seguem:
a) a enfiteuse passará a reger-se por lei própria (art. 1º);
b) os aforamentos são resgatáveis e só poderão vigir pelo prazo máximo de dois anos, extinguindo-se
pelo resgate (arts. 2º e 3º);
c) fica proibida a constituição de novos contratos de enfiteuse;
d) serão respeitados, nos casos de acordo, os prazos anteriormente vigentes, vedadas prorrogações
de enfiteuse.
A proposição do ilustre Senador Vasconcelos Torres, cujos méritos cumpre exaltar, não cobre, porém,
todas as situações emergentes, relacionadas, principalmente, com o fracionamento dos débitos, incidências
de juros e correção monetária, antecipação de parcelas vincendas, cálculo do resíduo, tratamento do
comisso, por declarar ou administrativamente já declarado, e situação do Poder Público, quando proprietário
ou enfiteuta.
É que as leis que "extinguem tais institutos têm inevitável projeção retro-operante, cabendo ao
legislador, como providência de política jurídica, e em prol de respeitáveis interesses ligados, muitas vezes,
às conveniências mesmas da paz social e do corsórcío civil, estabelecer providências atenuadoras de pre-
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juízos e perturbações" (Min. Orozimbo Nonato, Rec. Ext. nº 7.560, de Pernambuco).
Além disso, o País está às vésperas de novo Código Civil. O anteprojeto respectivo, elaborado sob a
coordenação do professor Miguel Reale, já foi distribuído e por certo, brevemente, será remetido ao
Congresso Nacional.
É interessante observar que o referido anteprojeto não tratou da matéria. Até mesmo nas disposições
transitórias não se cogitou dos efeitos do instituto da enfiteuse em relação ao passado. A linha adotada foi a
da extinção pela omissão, como se fosse possível apagar da vida do País as conseqüências jurídicas,
constituídas e com inevitável projeção no futuro, geradas pelo aforamento.
Está próxima, portanto, a oportunidade para exame total da matéria. Daí por que, afirmando a
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 50, de 1973, entendo conveniente que esta douta
Comissão determine o sobrestamento da proposição, nos termos do art. 373 do Regimento Interno do
Senado Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes, Relator –
Franco Montoro – Wilson Gonçalves – José Lindoso – Accioly Filho – Carlos Lindenberg – Heitor Dias –
Mattos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Está esgotado a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Arnon de Mello, por cessão do ilustre Senador Dinarte Mariz.
O SR. ARNON DE MELLO: – Sr. Presidente, ocupo a tribuna do Senado para fazer constar dos
nossos Anais duas correspondências – uma de Nova York e outra do Rio, Guanabara – publicadas hoje
pelo O Estado de S. Paulo, com notícias de fatos altamente expressivos do nosso desenvolvimento.
A primeira correspondência, Sr. Presidente, é a seguinte:
Nova York – A Petróleo Brasil S.A. – PETROBRÁS, e o Banco do Brasil figuram nas listas publicadas
pela revista Fortune, em sua edição de agosto, sobre as maiores empresas industriais do mundo fora dos
Estados Unidos e dos 50 maiores bancos comerciais, também nas mesmas condições.
Na lista de companhias industriais, figuraram quatro empresas estatais latino-americanas:
PETROBRÁS, Pemex, do Mexico e Yacimientos Petrolíferos Fiscais (YPF) da Argentina, todas petrolíferas
e membros habituais da relação. A quarta empresa, que aparece pela primeira vez na lista, é a CODELCO,
companhia formada pelo governo chileno que agrupa as minas expropriadas às firmas norte-americanas:
Anaconda e Kennecott.
A revista mostra, em sua análise, que a PETROBRÁS subiu do octogésimo-segundo lugar, que
ocupou em 1972, para o sexagésimo-sétimo, com vendas num total de mais de 1,53 bilhão de dólares e
lucros para o exercício de pouco mais de 304 milhões de dólares. A PETROBRÁS é também a mais
florescente das empresas latino-americanas, e uma das dez que, em todo o mundo, teve durante o último
exercício o maior aumento em suas vendas, com um incremento de 67%.
A Pemex registrou uma queda em relação à sua posição de 1972, do sexagésimo-nono desceu para
o septuagésimo-sexto. Seus lucros foram poucos mais de cinco milhões de dolares.
A YPF, da Argentina, que ocupa o décimo-quarto lugar com vendas no
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cerca de 138 milhões de dólares de perdas, a quarta empresa no mundo que mais perdeu no exercício.
O monopólio petrolífero argentino só é superado em perdas pela Montedison, da Itália, a National
Co-almvoord, da Inglaterra e a Rukkohlc, da Alemanha Ocidental, que segundo a Fortune são cronicamente
deficitárias.
Em outra seção, a Fortune dá a lista dos 50 maiores bancos comercias fora dos Estados Unidos,
agrupando-os por volume de capital. A relação é encabeçada pelo Dai-Ichi Kangyo Bank do Japão, e o
Banco do Brasil é o unico latino-americano que alcança o volume necessário para ser incluído. Está em
trigésimo-sétimo lugar, com um capital de quase 9,6 bilhões de dólares.
A revista apresenta como prova significativa do avanço da indústria japonesa o fato de que a
Volkswagen, que em 1970 vendeu 62% a mais que a Toyota, no último exercício leva uma vantagem sobre
a empresa japonesa de apenas 20%.
Essa, Sr. Presidente, é a primeira correspondência a que me refiro.
A segunda é a seguinte:
Da Sucursal do Rio – O Instituto do Açúcar e do Álcool decidiu colocar à venda as ações que possui
da Companhia Usinas Nacionais e que giram em torno de 95%. Segundo edital a ser divulgado ainda hoje
ou no mais tardar amanhã, foi estabelecido o preço mínimo de venda de Cr$ 50 milhões, para pagamento
em dez anos, com dois de carência. O acervo da Cia. Usinas Nacionais compreende seis unidades
refinadoras, assim distribuídas: Guanabara, Santos, Campinas, Belo Horizonte, Caxias e Niterói.
A cessão ao setor privado das ações das Usinas Nacionais, complementará o esquema traçado há
cerca de cinco anos pelo IAA e que foi iniciado com a venda da destilaria de álcool de Santo Amaro, em
São Paulo, o arrendamento da existente no Estado do Rio para a Cooperativa de Produtores da Região,
que deverá comprá-la em breve e a venda da existente em Alagoas, que poderá ocorrer ainda este ano.
Trata-se, portanto, da política de deixar com o setor privado as tarefas de produção e comercialização,
enquanto ao governo cabe a função de fiscalização e apoio.
Implantada na Guanabara por meio da participação dos produtores de açúcar de todo o País, a
Companhia Usinas Nacionais foi aos poucos tendo suas ações passadas ao Instituto do Açúcar e do Álcool,
uma vez que os produtores não tinham como integralizar suas cotas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o
governo passou a utilizá-la para distribuição equitativa do açúcar entre a população. Ao mesmo tempo,
foram adquiridas outras unidades, nos Estados, que se encontravam em má situação financeira, passando o
governo a arcar com os prejuízos da mesma. Agora, entretanto, a situação inverteu-se. Segundo fontes do
IAA, pela segura administração desenvolvida por Juarez Marques Pimentel, seu Presidente, a Companhia
Usinas Nacionais encontra-se inteiramente saneada e em condições de ser administrada pelo setor privado.
Sr. Presidente, há poucos dias, aparteando o nobre Senador Clodomir Milet, que falava sobre a usina
siderúrgica a ser construída em Itaqui, no Maranhão, referi a prosperidade, o progresso do Japão, e
destaquei dispositivo de lei japonesa, segundo o qual lá não podem ser nomeados "incompetentes" nem
"semi-incompetentes". Há, de fato, naquele país, o culto da competência.
As notas que acabo de ler revelam os acertos da competência. A PETROBRÁS, o
Banco do Brasil, o Instituto do Açúcar e do Álcool, são conduzidos com competência,
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o Brasil, que se desenvolve, há de manter-se sempre em nível de competência para melhor realizar-se.
Congratulo-me com aquelas entidades pelas suas vitórias, que todos devemos festejar. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, por
cessão do ilustre Senador Clodomir Milet.
O SR. MILTON CABRAL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em junho deste ano, tive oportunidade
de fazer um pronunciamento a respeito da política energética em nosso País. Era talvez o sexto ou oitavo
pronunciamento a respeito dessa matéria. O Senado discutiu bastante, com abundância de detalhes, a
política energética em nosso País, mas não tive tempo de concluir o meu pronunciamento na ocasião. Era
realmente extensa a matéria e somente hoje volto ao assunto para tecer considerações sobre a influência
do transporte no consumo de combustíveis.
FATOR TRANSPORTE
De que forma afeta o nosso desenvolvimento a liberalidade na expansão de setores que forçam o
consumo de combustíveis? Teremos, em futuro próximo, de impor racionamento ou bitolar o crescimento
desses setores?
Em primeiro lugar, a meu ver, o ponto de partida está na correção do planejamento dos transportes
para introduzir critérios que levem em conta o consumo de combustíveis. No Brasil de hoje, 64% das vias de
transporte utilizam-se da rede rodoviária, contra 4% na Rússia e 25% nos Estados Unidos, apenas para
citar países de grande extensão territorial. Em conseqüência, 73% das cargas transportadas dentro do País
estão suportadas pelas rodovias, o que significa estimular o consumo de combustíveis.
O novo Plano Nacional de Viação recentemente aprovado no Congresso Nacional, apresenta um
pequeno acréscimo no setor rodoviário, de apenas 1.400 km em comparação ao Plano, da Lei nº 4.592, de
1964, embora tenha surgido nesse meio tempo o chamado "complexo amazônico", com a extensão de
8.300 km. As "compensações por supressão de várias outras rodovias" explicam o pequeno aumento
observado. Destarte, os trechos já construídos e os previstos englobam 100.700 km de estradas federais,
das quais cerca de 37.000 km pavimentadas até o presente.
Cabe assinalar que a malha rodoviária brasileira, incorporando as estradas federais, estaduais e
municipais já alcançava em 1973 a mais de 1.200.000 km, sendo desse total 70.000 km pavimentadas.
Verifica-se que o progresso rodoviário foi compatível com as necessidades, embora, de modo geral, possase concordar com a afirmação de que "os transportes sempre viveram atrasados em relação aos demais
setores da economia". De fato o transporte ferroviário marítimo e fluvial, não acompanharam o crescimento
de demanda. Como bem observam, os técnicos em transporte, a preocupação do Governo foi sempre a
integração, deixando de lado o custo operacional e seus reflexos. Por ser mais fácil a implantação
rodoviária, e menor a responsabilidade pela sua utilização, impôs-se preferencialmente.
No setor ferroviário, a despeito da erradicação dos ramais deficitários, houve aumento de
aproximadamente 2.400 km, passando de 28.400 km do plano anterior para 31.100 km pelo novo projeto. O
progresso, entretanto, é relativamente inexpressivo se considerado o acentuado desequilíbrio apontado
entre os sistemas.
Apesar da anunciada programação de investimentos no triênio 73/75, que totalizaram perto de 12
bilhões, entendo que mais ainda devemos fazer, ao estimar-se que a demanda do transporte ferroviário
crescerá, na atual década, segundo o Ministro Mário Andreazza, de 16% ao ano, na Região Sudeste, e 9%
na Região Sul. Só de produtos agropecuários estima-se a carga em 23 milhões de toneladas, entre 1973 e
1976.
Por outro lado há evidente desequilíbrio entre linhas e cargas. No Nordeste
estão 23% da Rede Ferroviária Federal, mas transportam, apenas 2,4% da carga
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total sob cuidados dessa empresa. No centro do País a relação é equilibrada, está 28% das linhas para
24% da carga, e o mesmo acontece no Centro Sul, onde verifica-se 6% de linhas para 4% da carga. Já no
Sul, volta o desequilíbrio acentuado, com 22% para transportar apenas 10% da carga.
A desproporção entre os sistemas rodoviários e ferroviários no Brasil, não é só em relação a extensão
das linhas e cargas transportada, também é em equipamento, e acima de tudo, de política e investimento.
Em razão disso, o setor ferroviário é responsável por apenas 17% do transporte de cargas.
A posição brasileira é de absoluta inferioridade se comparada com a de outras nações. Países da
extensão territorial equivalente ao Estado da Bahia, possuem mais ferrovias que o Brasil. Isto é comum na
Europa. Em comparação aos grandes países como os Estados Unidos e Rússia, de dimensões
assemelhadas à nossa, o que temos corresponde erspectivamente a 9,2% e 23,2%.
Estamos, certamente, partindo atrasados na política de restauração das estradas de ferro, que
pareciam estagnadas e condenadas à falência. A revolução tecnológica as reviveu. Os japoneses, com, a
famosa linha Tokaído, entre Tókyo e Osaka, fazem trafegar o trem Hikarí, a 200 km/h, para cobrir em 3
horas e 20 minutos, os 552 km que separam os 2 grandes centros. Os super-expressos já representam 1/4
da receita total das estradas de ferro naquele país que, diante do sucesso, projeta a implantação de 6.000
km dessas linhas de alta velocidade. Na França, nos próximos 10 anos, as ligações de Paris com todas as
grandes cidades estarão concluídas, por turbotrens com velocidade média de 150 km/h. Além dessas
vantagens, de tempo e segurança, oferecem rentabilidade, o que significa eficiência técnica e
administrativa.
Acrescente-se, ainda, no que tange ao transporte de carga por via ferroviária, as novas conquistas
sobre a integração aos demais setores. A larga utilização dos containers, dos roll-on, rolloff, e outras formas,
onde as carretas e os vagões são embarcados em, navios, e depois voltam às estradas, para atender as
cargas e descargas de porta-a-porta. Em verdade, só será possível melhorar a produtividade geral nos
transportes com a integração. É o que todo mundo persegue com empenho. O resultado final da melhoria
importa na economia de combustível e de tempo, o que vale dizer, fretes mais ajustados à realidade do
mercado, e melhores condições de competição a nível internacional.
A supremacia do transporte coletivo sobre o individual, significa o paradeiro a esta insensata corrida
que se estabeleceu entre mais veículos e mais vias expressas.
O transporte de massa deverá surgir no Brasil como conseqüência natural da nova política do
Governo ao orientar a expansão urbana, com a recente legislação sobre áreas metropolitanas, e outras
medidas correlatas. O exemplo dos Estados Unidos está aí à prova. Como em nenhum outro país, é mínima
a relação automóvel indivíduo, e, como em nenhum outro país, as cidades tornam-se gradativamente
insuportáveis. A indústria automobilística é muito importante, sem dúvida, e seu papel dinamizador da
produção industrial é incontestável, mas, para tudo há um limite. É o dimensionamento que ajusta a
produção às reais necessidades do país, sem os exageros e os excessos que, sem controle, tornar-se-á
inevitavelmente em arrasadora arma de flagelo, urbano e humano.
Condicionar o transporte individual para favorecer o coletivo, quando mais, este último, traz consigo
substancial economia de combustíveis, e outras vantagens de saúde, tempo e segurança, constituem teses
consagradas e defendidas por destacados especialistas em desenvolvimento urbano.
Na palavra do Ministro dos Transportes, as vias expressas no Brasil são hoje de 3.000 km, havendo a
necessidade de duplicá-las antes de 1980, se não quisermos ver estranguladas a circulação de veículos
nas áreas metropolitanas. É o Ministro que afirma ser necessário transportar, naquelas áreas, 85% da
população, que em 1980 contará com 90 milhões de habitantes.
Por falta de condução adequada se verificará inevitavelmente a imobilização
por várias horas de milhões de seres, com evidente desperdício de imenso
potencial de força de trabalho, decréscimo da produtividade e aumento de tensão e

– 475 –
desgaste físico. E só o transporte de massa poderá oferecer solução. É nesse sentido que se deve
concentrar o esforço nacional.
Outro ponto essencial na política de transporte são as vias fluviais, com a interligação das principais
bacias. O nosso País dispõe de quase 50 mil km de rios em condições de navegabilidade, dos quais 39.901
estão compreendidos no Plano Nacional de Viação. Desses, 7.218 km estão no Nordeste e na Bacia do São
Francisco. Na Bacia do Paraná 4.632 km. No Sudoeste estão 1.350 km, e na Amazônia 21.648 km. Aliás, é
oportuno comentar que o uso da via fluvial em alguns países, a exemplo da Alemanha, assegura condições
altamente favoráveis oferecendo os mais baixos fretes.
Sobre o transporte marítimo, cabe apenas ressaltar o inexplicável baixo rendimento do mesmo
observado em nosso País. Se atentarmos para o fato de que numa faixa de 500 km ao longo do litoral estão
todas as áreas metropolitanas, e quase a totalidade da produção industrial, não se compreende a
inexpressividade do tráfego de cabotagem.
Importante nesta atual fase de implantação do Programa Especial de Vias Expressas – PROGRESS,
é a ordenação dos recursos financeiros disponíveis, tendo em vista o desejado equilíbrio entre os diversos
sistemas. No momento estamos empolgados com realizações tipo Ponte Rio–Niterói, e outras obras, todas
notáveis, porém, orientadas para ganhar a corrida com o automóvel. Gostaríamos que todo o planejamento
fosse orientado para um outro tipo de corrida: o transporte de massa e a integração dos sistemas. As vias
expressas seriam, portanto, completamente, condicionadas às exigências dos primeiros.
Este assunto é apaixonante, e não constitui o âmago da questão em debate. O meu intuito é apenas
ressaltar que o transporte ajustado as reais necessidades do País, implantado os sistemas de forma
equilibrada, entre outras vantagens, conduz à economia de combustíveis.
A INTERNACIONALIZAÇAO DA PETROBRÁS
A PETROBRÁS começou praticamente a operar no exterior em 1972, após demorados estudos e
negociações. Essa atividade exploratória era o caminho indicado para compensar as nossas comprovadas
deficiências de produção interna. De fato, a fraqueza das nossas reservas, de há muito, empurravanos em
busca de novas oportunidades de exploração conjunta de bacias sedimentares no exterior, exatamente com
compreenderam outros países que, no passado, enfrentaram semelhante dificuldade. Assim foi inaugurada
a nossa cooperação com a Colômbia, Iraque, Madagascar e, mais recentemente, com o Egito, com
investimentos que, só no ano passado, alcançaram 12 milhões de dólares. Estão em curso negociações
com empresas estatais da Venezuela, Equador, Nigéria, Bolívia e outros países que nos oferecem
associações. As incursões ao exterior deverão estender-se e transformar-se, muito em breve, numa força
extraordinária para levar a PETROBRÁS ao status de grande empresa internacional, apta a atender às
renovadas exigências do nosso mercado, além de incorporar à economia nacional as vantagens auferidas
da direta participação no mercado produtor além-fronteiras. Irá o Brasil, através da PETROBRÁS, ampliar
consideravelmente sua ação pelo mundo afora. A experiência norte-americana pode, neste caso, ser mais
uma vez ressaltada, pois cerca de 50% da receita liquida dos investimentos globais no exterior, em 1971,
(aproximadamente 3 bilhões de dólares) foi proveniente da atividade petrolífera.
O que julgo de grande valia, como estratégia comercial, é construir a via de duas mãos com os
mercados ainda novos. O uso do petróleo como elemento básico das transações é o melhor caminho. Não
foi diferente o comportamento do Japão, dos Estados Unidos e dos europeus, em geral.
Esta estratégia, muito desejada há algum tempo, nunca chegou a ser plenamente praticada,
por esbarrar no mais importante dos obstáculos, a falta de linhas regulares de transporte.
Na situação do Oriente Médio, especialmente, as dificuldades são maiores ainda. Sabe -se que
naquela região estão 63% das reservas conhecidas e é ali onde o Brasil tem ido buscar mais
de 60% de suas necessidades (48% em 1970; 62% em 1971 – 75% no 1º semestre de 1972). É,
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também, no Oriente Médio onde a Europa Ocidental alimenta 60% do seu consumo, bem como o Japão,
com 85%. Como foi dito antes, o Oriente Médio transformou-se no maior centro mundial de capitais, logo, é
imperioso que aprimoremos nossas relações comerciais com aquela parte do Mundo.
Para concretizar esses entendimentos em bases duradouras, teremos de sustentar regular linha de
navegação, contornando a África, ao Sul do Continente, enquanto o Canal de Suez estiver fechado. Muito
importante, e até decisivo, é o contato direto com os portos situados no Golfo Pérsico. É a mesma linha de
ação que estamos tendo em relação aos nossos vizinhos, com as diretas ligações que estão sendo
construídas em demanda das fronteiras da Venezuela, Peru, Colômbia, em acréscimo às existentes com a
Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
Sem serviços de transporte funcionando regularmente para os mercados que temos interesse, não
haverá condições de firmar-se a corrente comercial. Embora isto não seja novidade, é lamentavelmente
esquecido ou não levado em conta com a devida importância.
Do que foi dito a respeito da economia petrolífera, e da monopolística participação do setor transporte
no consumo de combustíveis, aventuro-me a lembrar, afinal, alguns pontos essenciais, entre muitos outros,
para uma sensata e segura política energética relativa aos combustíveis líquidos.
– Deve ser preservada, e cada vez mais consolidada, a nossa política nacionalista referente às fontes
de exploração energética. Em relação ao petróleo não há razões de ordem técnica, econômica, financeira e
política que fundamentem modificações na vigente legislação. Entendemos, entretanto, indispensável
atrelar aos objetivos dessa legislação a ampla cooperação dos setores privados eminentemente nacionais,
estimulando-os onde for possível. A preferência dos contratos de obras e serviços para empresas
brasileiras, mesmo assistidas por empresas estrangeiras, proporciona a formação da tecnologia nacional,
estimula o uso de equipamentos brasileiros, e contribui para aliviar o balanço de pagamento nesta área
específica. E não devemos esquecer que a empresa brasileira com experiência na pesquisa e exploração
poderia participar, ao lado da BRASPETRO, dos trabalhos ora em desenvolvimento nos diversos países
onde procuramos petróleo. Esta aliança aumentaria o nosso poder de competição, pois, naqueles países,
estão operando grandes empresas multinacionais.
Insisto em dizer: é imperiosa a mais estreita colaboração entre a PETROBRÁS, suas subsidiárias, e o
setor privado, no aperfeiçoamento da estratégia para conquistar novos mercados para o Brasil. Os
brasileiros, devido à sua heterogeneidade étnica, sem discriminações raciais, associando ainda sua
experiência em projetos e obras em zonas tropicais, podem incrementar as relações comerciais a níveis
consideráveis com os países situados na mencionada região. A internacionalização da PETROBRÁS, posta
em prática a partir de 1972, é o principal suporte dessa política.
2 – É evidente que os investidores árabes procurem melhores e seguras aplicações no exterior, como
forma de compensar o lento, mas constante esgotamento de suas reservas de petróleo. É uma espécie de
seguro para as gerações futuras. O Brasil oferece excelentes condições aos investimentos estrangeiros,
como provam as vultosas aplicações procedentes da Europa, Estados Unidos, Japão, e de outras áreas.
Sem dúvida o nosso País tornou-se receptivo campo de atração para os imensos capitais que estão se
acumulando nos países produtores de petróleo situados no Oriente Médio e no Irã, principalmente,
considerando-se a justa reciprocidade dos interesses. Atrair esses capitais deve constituir meta de nossa
política comercial com aquela região.
3 – Ao ser equacionada a expansão e modernização dos transportes não se pode deixar de
lado o fator combustível. Substituir quando possível a gasolina por óleo diesel, o óleo diesel e o gás
por eletricidade, de tal modo que o consumo energético seja quanto possível orientado, ou cresça
sob controle. O importante é que tenhamos nesse sentido uma clara e bem definida política,
que não perca de vista a componente fundamental do custo operacional por unidade transportada .
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Desestimular o consumo de combustíveis líquidos importados deve estar sempre presente em
qualquer planejamento. E não seremos os primeiros a adotar tal comportamento. O problema é mundial. Os
governantes dos países grandes consumidores decidem sobre alternativas – aumento de preço e
racionamento – associadas à racionalização e integração dos transportes.
4 – Na perseguição ao objetivo de reduzir os desníveis entre os sistemas de transportes, cabe a
minha insistência em pedir o reforço dos investimentos destinados aos setores ferroviário, fluvial e marítimo.
Sem a diminuição dos programas rodoviários, devemos encontrar meios de revigorar os demais. No
que se relaciona aos transportes de massa, é inquestionável a sua precedência na moderna política de
desenvolvimento urbano. É o consenso geral, em relação aos grandes aglomerados, visando não só
descongestioná-los, através das cidades-satélites, que ensejam sadia expansão do número de habitantes,
bem como através da própria interligação entre as áreas metropolitanas. Os especialistas em toda parte se
unem no mesmo raciocínio – aperfeiçoar e estender o transporte de massa, sobrepondo-o, onde for
possível, sobre o transporte individual. O deficit operacional é condição intrínseca no transporte de massa,
pelo menos a lucratividade é exceção, mas, se houver prejuízos, esses valem muito menos que as perdas
resultantes dos engarrafamentos, da poluição, e de preciosas divisas gastas nas importações de
combustíveis.
5 – Outra condição importante é a integração dos sistemas de transportes, com um razoável
balanceamento entre carga, distância, tempo e equipamento. Novas técnicas de carregamento e
descarregamento, de porta a porta, engrenando as ferrovias, rodovias e aquavias, com a utilização, quando
possível, de força motriz de menor custo, podem conduzir à economia de combustíveis líquidos importados.
Nos Estados Unidos, recentemente, o Governo do Presidente Nixon fez expressas recomendações nesse
sentido. Onde for possível usar carvão, não se deve gastar derivados de petróleo. Outros países na Europa
estão atuando no mesmo modo. Tudo indica que nos próximos 20 anos, o progresso da ciência e da
tecnologia nos permita outros meios, afora de fonte nuclear, antes que esgotemos nossos potenciais
hídricos. Pelo menos no que se relaciona à geração de eletricidade somos auto-suficientes por alguns anos.
Toda a questão estará circunscrita à força motriz para a rede de transportes. Temos, portanto, de explorar
ao máximo nosso potencial hídrico para atender às necessidades de um consumo que aumenta em 12% a
cada ano.
6 – Os investimentos aplicados em busca do petróleo e gás natural, aqui e no exterior, por iniciativa e
responsabilidade da PETROBRÁS e suas subsidiárias, devem, naturalmente, crescer na proporção imposta
pelas necessidades. Os volumes de investimentos em pesquisa no Brasil estavam, de fato, aquém do que
deveria ser, diante do abismo que separa, e se alarga, a produção do consumo. Em 1972 foram menos de
40 milhões de dólares. A questão do petróleo, e de outras fontes energéticas, é absolutamente dependente
das disponibilidades de investimento. Como em todos os países, a cada dia, essa dependência aumenta.
Daí a complexidade do assunto.
7 – A mensagem do Presidente Médici, de nº 225, ora em debate no Congresso Nacional, modifica a
Lei nº 343, de 28-12-67, que promove a distribuição dos recursos gerados pelo Imposto único sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, demonstra a preocupação do Governo em incrementar
adequadamente as "Pesquisas" de combustíveis líquidos e daquele, um pouco mais remoto, relativo aos
minerais radioativos"... Reconhece o Governo que "são crescentes os encargos da PETROBRÁS, diante da
perspectiva de crise mundial no suprimento de tais combustíveis líquidos e gasosos. "Por outro lado, nos
setores de transporte, refino e distribuição dos derivados de petróleo, a PETROBRÁS está consolidada,
sendo possível atender aos novos investimentos em tais setores, com recursos gerados na própria
empresa".
Torna-se, pois, imperioso o reforço de recursos destinados à aplicação em pesquisas de novas
jazidas de petróleo no Território Nacional. A Mensagem do Governo eleva, de 3 para 7%, as cotas
para constituir o Fundo de Pesquisa de Petróleo. No que se refere à energia nuclear, recentemente
o Congresso Nacional aprovou Decreto-lei que tomou o nº 1.264, de 1º de março deste ano,
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o qual assegurou recursos para aplicação no "Projeto de Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis
Nucleares", realizado em cooperação com a Cia. Brasileira de Tecnologia Nuclear.
Agora em maio, através da Lei nº 5.876, foram criados novos recursos para integralização do capital
daquela empresa. A nova mensagem vai propiciar a "redistribuição" e "redestinação" dos recursos gerados
pelo Imposto único sobre Lubrificantes Líquidos e Gasosos, de 1 a 2%, para aplicação em programas
relacionados com minerais nucleares. Por esta forma, o nosso País multiplicará seus investimentos em
pesquisa energética, o que merece, neste aspecto, nosso reconhecimento e aplauso.
8 – Finalmente, quando falamos sobre a indispensável estreita cooperação entre a PETROBRÁS e a
iniciativa privada, é evidente que a esta última, deve-se reservar especial apoio. Temos hoje uma pletora de
incentivos fiscais. Pergunto: Por que não criamos, também, incentivos para empresas nacionais que se
dediquem à pesquisa e exploração de petróleo e outras fontes energéticas? A pesquisa desenvolvida pelo
setor privado, através de novos processos que implicassem na progressiva nacionalização da tecnologia,
certamente deveria ser premiada com incentivos.
Aliás, esse caminho não é exclusivamente nosso: é uma política adotada em numerosos países do
mundo, com os melhores resultados.
Por tratar-se de setor tão vital para a vida nacional, acredito que tudo deveria ser feito para
alcançarmos um mínimo de dependência do exterior.
Era este o pronunciamento que queria fazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para complementar
aquele anterior, de junho deste ano. Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo trazer ao conhecimento da
Casa o estudo realizado pelo Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo, a respeito do
Projeto de Lei nº 17, de 1971, em tramitação no Senado. Este Projeto dispõe sobre o afastamento da
atividade ou emprego para fins de aposentadoria por velhice ou tempo de serviço.
A atual legislação permite ao aposentado por tempo de serviço retornar ao trabalho, porque a
aposentadoria é um direito que conquistou, por contribuição durante trinta e cinco anos. A Lei, entretanto,
exige o afastamento da atividade ou desligamento do emprego, e a readmissão no dia seguinte. A
Associação dos Advogados de São Paulo, pelo seu Conselho Diretor, examinou a matéria e apresentou ao
Senado os subsídios de um magnífico parecer, que peço seja considerado parte integrante deste discurso.
Requeiro, também, Sr. Presidente, que esse parecer seja encaminhado ao processo respectivo, para que
ao deliberar sobre a matéria, o Relator, a Comissão ou o Plenário, tenham conhecimento dessa contribuição
da Associação dos Advogados de São Paulo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – V. Ex.ª será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso País, por suas condições geoeconômicas, tem-se constituído num verdadeiro pólo de atração das correntes migratórias de todo o mundo.
Aqui chegaram homens de todas as raças e costumes, integrando-se, desde logo, na comunidade
nacional, seja no que tange à índole do brasileiro, senão, também, no que concerne às nossas tradições.
A curto prazo, vê-se e contata-se o envolvimento do espírito de brasilidade,
amalgamando raças, identificando espíritos, homogeneizando culturas. Esse fenômeno,
Sr. Presidente, tem sido, no curso de nossa História, uma feliz realidade para todos nós.
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Até divergências naturais, comuns a quase todos os povos do Universo, aqui se estiolam, se diluem,
diante de um fator mágico, como que gerado por uma predestinação quase divina. Os órgãos, os rancores,
os desentendimentos, as dissenções de toda sorte, os inconformismos, aqui não progridem, não encontram
campo fértil à germinação; ficam nos rincões de origem, perdem-se na jornada migratória e não se
estratificam na terra brasileira.
Muito ao contrário, Sr. Presidente, com o imigrante se estabelecem raízes profundas em termos de
colaboração profícua com a nossa gente.
Ressaltar a importância da contribuição do imigrante no processo de desenvolvimento brasileiro é
absolutamente desnecessário, à vista dos abundantes exemplos oferecidos à nossa admiração, reforçados
pelos monumentos legados à nossa cultura e ao nosso progresso.
Neste ponto, Sr. Presidente, não poderíamos deixar de consignar um destaque: a extraordinária
contribuição dos Blochs. Em verdade, a história do imigrante no Brasil não poderia ser escrita sem que
figurassem, com absoluta proeminência, os feitos e realizações dessa ilustre família.
Joseph Bloch era proprietário de uma das maiores gráficas da Rússia, chegando inclusive a imprimir
o papel-moeda do país, no tempo dos Czares. Com a Revolução Bolchevista, emigrou com toda a família
para o Brasil. Aqui, empregou suas últimas economias na instalação de uma oficina gráfica na Rua Vieira
Fazenda, no Rio.
Com a experiência e a orientação de Joseph, seus filhos Adolpho, Bóris e Arnaldo fizeram o negócio
prosperar, e graças a muita tenacidade, esforço e trabalho, culminaram por transformar aquele modesto
empreendimento no maior império gráfico do Continente.
Do sonho de Adolpho, em fazer uma publicação de alto nível, uma revista de âmbito nacional e de
qualidade superior a qualquer outra existente no País, surgia, em 1952, o primeiro número de Manchete.
Não muito depois, morria o velho Joseph, mas o seu exemplo de amor ao trabalho, ao próximo e ao
Brasil, sobreviveu através dos seus filhos.
Em pouco tempo, surgiram revistas como Fatos e Fotos, Sétimo Céu; instalava-se a fábrica de tintas
e erguia-se o fabuloso parque gráfico de Parada de Lucas, com cerca de 50 mil metros quadrados.
Recentemente, a Bloch Editora lançou as revista Ele e Ela, Pais e Filhos, Enciclopédia Bloch, Desfile e
Amiga, além de entrar no mercado das publicações em fascículos.
Hoje, os principais departamentos das Empresas Bloch são constituídos por:
Edições Bloch – que já editou mais de 200 títulos de livros nacionais e estrangeiros.
Bloch Educação – encarregada da publicação de livros didáticos, cartilhas para o MOBRAL e livros
para professores.
Bloch Color – que produz 300 toneladas de tintas por mês.
Bloch Agrícola e Industrial – ainda em projeto, que prevê a produção de papel na Estrada Rio–São
Paulo.
Parque Gráfico de Lucas – com 1.500 funcionários.
Centro de Processamento de Dados – na Rua Frei Caneca, com a divisão de circulação e os
escritórios de administração e contabilidade.
Agora mesmo, Sr. Presidente, Bloch Editores lança mais uma publicação, de excelente padrão de
qualidade. Trata-se da revista Tendência, planejada e editada para ser uma fonte de informações e um
instrumento de trabalho para quem exerce funções executivas em pequenas, médias ou grandes empresas.
Referindo-se ao lançamento da revista Tendência, o Professor Arnaldo Niskier
enfatiza,
com
muita
propriedade,
que
"a
sociedade
competitiva
não
permite
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a desinformação, nem a informação exclusivamente setorial. Somos obrigados a conhecer todos os fatores
– econômicos ou não – que determinam os rumos da economia nacional e internacional".
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Permite V. Ex.ª um aparte, nobre Senador?
O SR. BENJAMIM FARAH: – Ouço V. Ex.ª.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Eminente Senador Benjamim Farah, estou ouvindo V. Ex.ª com a
maior atenção. Acho que faz muito bem em salientar o trabalho dos Irmãos Bloch à frente de suas
empresas. Irei fixar-me em três deles, citadas há pouco por V. Ex.ª, o que fazem e o que realizam: Bloch
Editoras, com as revistas Manchete, Fatos e Fotos, Desfile, Amiga, e agora Tendência conforme V. Ex.ª
acentuou; Edições Bloch, com 200 títulos de livros nacionais e estrangeiros editados, e Bloch Fundações,
encarregadas da publicação de livros didáticos, cartilhas para o MOBRAL e livros para professores. Sem
salientar o que as empresas fazem, citei essas três, que realizam um trabalho objetivo em prol da cultura e
da educação. Felicito V. Ex.ª, eminente Senador Benjamim Farah, pelo oportuno pronunciamento, trazendo
ao conhecimento do Senado assunto do interesse de todos nós.
O SR. BENJAMIM FARAH: – Agradeço o seu valioso aparte, que vem enriquecer o meu discurso. V.
Ex.ª também demonstra a sua preocupação e seu cuidado, sobremodo de atenção ao seu modesto Colega,
com seu aparte que tanto me honra.
Adolpho, Sr. Presidente, jamais deixou de amar e ajudar o país que o acolheu nos momentos difíceis.
Tem um projeto ambicioso que, a cada dia que passa, se torna uma realidade mais palpável: construir uma
escola pública e um ambulatório em cada Estado. Já inaugurou as escolas Ginda Bloch, em Teresópolis e
Joseph Bloch, em Parada de Lucas, em homenagem a seus pais. No Rio Grande do Norte, constrói outra
unidade escolar que deverá ser concluída ainda este ano.
Inaugurou a 15 de janeiro do ano em curso, o Teatro Adolpho Bloch, o mais moderno da América
Latina, projetado por Oscar Niemeyer, que integra o Edifício de Manchete, verdadeira jóia arquitetônica,
com suas jardineiras suspensas, de autoria de Burle Marx, com o portão decorado com altos relevos em
bronze, de autoria de Agostinelli, contando a história do Teatro, de Sófocles aos nossos dias.
No acesso ao teatro, há uma grande galeria de arte que, além do seu acervo próprio (1.800 obras),
promoverá exposições de artistas nacionais e estrangeiros.
Adolpho Bloch, que se naturalizou brasileiro em 1931, e em 1940 se casava com a Sra. Lucy Mendes,
ligando-se defitivamente a nossa terra, um entusiasta do Brasil.
São dele as seguintes palavras:
"Desde que aqui cheguei, há meio século, nossa principal riqueza tem sido o otimismo. Hoje, o
otimismo e o trabalho produzem riquezas. Tenho a felicidade de assistir a um grande espetáculo: o
despertar de um gigante. Agora, sim, somos 100 milhões de brasileiros ocupando e trabalhando 8 milhões e
500 mil quilômetros quadrados. O mundo moderno muito espera do Brasil na Agricultura, na Indústria, no
Comércio, na Ciência e na Tecnologia. As obras que aqui fazemos, Brasília, as hidrelétricas, as grandes
estradas, a integração da Amazônia, a alfabetização em massa, as pontes e as universidades são exemplos
de nossa capacidade. Gente jovem de mentalidade adulta e adultos de mentalidade jovem participam de
nosso desenvolvimento. A Nação está orgulhosa de seus caminhos. Há oportunidades para todos."
Dentre
os
colaboradores
das
Empresas
Bloch,
que
mantêm
6
sucursais
nacionais e 4 no exterior, figuram Raymundo Magalhães Júnior, membro da Academia
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Brasileira de Letras e autor de livros famosos e polêmicos; Zevi Ghivelder, notável expressão de jornalista; o
escritor Murilo Melo Filho, editorialista de renome e um ufanista, no bom sentido, das potencialidades do
Brasil; e o professor Arnaldo Niskier, primeiro Secretário de Ciência e Tecnologia da Guanabara, titular de
História e Filosofia e Diretor do Centro de Educação e Humanidade da Universidade do Estado da
Guanabara, autor de obras admiráveis, entre as quais Nosso Brasil e Brasil – Ano 2000.
Outro eficiente colaborador, que não pode ser esquecido, é o jornalista Rubens Amaral que, durante
12 anos, foi o repórter parlamentar da Guanabara, sempre presente aos debates do congresso, e ao qual se
deve muito da consolidação de uma das fases de maior popularidade de nossa vida parlamentar. Agora,
Rubens Amaral, interrompendo seus vínculos com a televisão e o rádio, está se transferindo para Brasília,
onde chefiará a Sucursal de Manchete e das mais empresas do Grupo Bloch.
Uma de suas funções, que procurará desempenhar com o entusiasmo que lhe é característico, é
aproximar ainda mais da Capital, e de todos os seus setores atuantes, as importantes revistas editadas pelo
Grupo Bloch, particularmente Manchete, Fatos e Fotos, e o seu mais recente lançamento, Tendência.
Sr. Presidente, diz um velho adágio popular: "felicidade de uns, infelicidade de outros." Uma
revolução na velha terra dos czares obrigou, em 1921, o êxodo da família Bloch para o Brasil.
E esse é o tipo do imigrante que mais do que o respeito, merece a gratidão imorredoura do povo
brasileiro.
Não será exagero, Sr. Presidente, dar a Adolpho Bloch o título de "Mecenas Brasileiro", tantas e tão
significativas foram as suas realizações no campo da cultura, da inteligência e do desenvolvimento artístico
em nosso País.
Acreditamos, que o seu maior mérito, aquele que nos toca mais profundamente o íntimo, é o de ter
sido acima de todas as suas realizações, um autêntico brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, eu desejaria incorporar aos Anais da Casa
declarações do ilustre Governador da Bahia, Sr. Antônio Carlos Magalhães, publicadas no Jornal do Brasil
de quinta-feira, 23 de agosto corrente. A notícia, que nos vem de Recife, está vazada nos seguintes termos:
GOVERNADOR DA BAHIA DUVIDA E SUDENE GARANTE DESENVOLVIMENTO NO NORDESTE
Recife (Sucursal) – O Governador baiano, Sr. Antônio Carlos Magalhães, duvidou ontem que o
Nordeste crescerá 16%, em, declaração feita na reunião da SUDENE, cujo Superintendente, General
Evandro de Souza Lima, respondeu que os dados existentes permitem a previsão de um bom índice de
desenvolvimento.
– Estou extremamente preocupado com as noticias surgidas na imprensa. Temo que o índice
anunciado – 16% – seja uma manobra para que os governadores da região interrompam a luta em defesa
do Nordeste, no sentido de diminuir os desequilíbrios regionais – acrescentou o Sr. Antônio Carlos
Magalhães.
A CRÍTICA
– Temo que as estatísticas sejam desmoralizadas, não se atingindo esses 16% e nós deixemos de
lutar pela volta daqueles incentivos que foram tirados da SUDENE e que são indispensáveis ao nosso
desenvolvimento
– afirmou.
– Acho que o assunto é por demais importante, continuou o Sr. Antônio
Carlos
Magalhães.
Como
tal,
não
pode
ser
tratado
assim
ligeiramente,
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por informações de jornal e que poderão não se positivar. Isto me preocupa: artigos de jornal, notas no
Informe JB, como citou o General Evandro de Souza Lima, podem, representar também uma manobra
contra a qual estaremos aqui para protestar, se manobra for, e aplaudir, se na verdade se verificar.
O Chefe do Executivo baiano disse que o índice de crescimento de 16% seria "um salto demasiado",
referindo-se a um pronunciamento do Presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Industrial
Miguel Vita. Este afirmara que, no ano passado, o crescimento do Nordeste foi de 6,4% em relação a 10,4%
do Produto Nacional Bruto.
Acho que este salto está demasiado e o estou olhando com alguma reserva. Peço a Deus que o
Ministro da Fazenda esteja certo e serei o primeiro, se estiver, a voltar aqui para aplaudir e mais uma vez
saudá-lo, como o saudei, dizendo os serviços que ele poderá prestar à Região nordestina: inteligência e
talento não lhe faltam, mas é preciso um conhecimento melhor da realidade desta Região.
Após o seu discurso, que durou uns 15 minutos e teve momentos inflamados, o Governador Antônio
Carlos Magalhães foi aplaudido por grande parte do auditório, inclusive pelo representante do Estado-Maior
das Forças Armadas, General Délio Barbosa Leite.
Sr. Presidente, por uma questão de ética, não deveria deixar apenas as acusações. Cumpro também
o dever de incluir a defesa formulada pelo Presidente da SUDENE, General Evandro de Souza Lima:
Em resposta ao discurso do Governador da Bahia, o Superintendente da SUDENE, General Evandro
de Souza Lima, afirmou que "o crescimento do PIB, na área da SUDENE, tem o respaldo no trabalho do
magnífico corpo de técnicos desta autarquia". As previsões desses técnicos são as de que o crescimento da
Região, que foi de 6,5% no ano passado, atingirá a 13,2% este ano.
– O primeiro, aliás, foi mencionado pelo Governador como se fosse da Federação das Indústrias de
Pernambuco, quando na verdade foi formulado pelos técnicos da SUDENE, não para enganar ninguém,
porque nunca houve nem poderia haver essa preocupação.
Segundo o General Evandro de Souza Lima, "os dados foram lançados com a alta intenção de
propósitos que temos mantido, desde que assumimos o cargo.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Nobre Senador Nelson Carneiro, semana passada o assunto veio à
baila nesta Casa pelo nobre representante de Alagoas, Luiz Cavalcante. Prometemos trazer números. Há
pouco dissemos, e vamos repeti-lo: o uso de números é quase uma constante na vida de um homem cuja
profissão é a de engenheiro como a nossa. Assim, tão logo terminado o esclarecimento final sobre a
distribuição de rendas, na primeira oportunidade – segunda ou terça-feira, conforme a disponibilidade de
tempo da Liderança –, vamos, primeiro, mostrar o rendimento do Produto Interno Bruto do Nordeste, de
1960 a esta parte, ano por ano; segundo, apreciar a metodologia, segundo a qual se processa essa
estimativa, e terceiro, dentro desses dois pressupostos, indicar: a) que aquele Produto Interno Bruto do
Nordeste, nesses anos todos, esteja exato – e os fatos o mostram; b) que a metodologia seja aceita, como
realmente parece que até hoje não se encontrou uma melhor, para a aferição desses valores. Em suma,
justificar as projeções elaboradas pelo órgão desenvolvimentista para o ano de 1973, e mostrar que esse
percentual – 13,2% – não saiu como o coelho da cartola; tem o seu embasamento em cálculos, que
gostaríamos muitíssimo fossem conferidos por V. Ex.ª ou pela assessoria que achar conveniente.
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O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, não estamos discutindo os dados da SUDENE. Folgo,
e terei muito prazer em ouvir, no momento oportuno, o nobre Senador Virgílio Távora. Apenas quis trazer a
esta Casa as apreensões do Governador da Bahia, pessoa insuspeita, integrante da ARENA, e bem como,
por uma questão de lealdade e de ética, a resposta que deu a S. Ex.ª o Superintendente da SUDENE.
Como homem que nasceu na Bahia, conhece e vive os dramas do Nordeste, meu interesse, meu
desejo é que o Produto Interno Bruto daquela região cresça cada vez mais. Meus votos são para que
alcance realmente os 16% preferidos e criticados pelo Governador Antônio Carlos Magalhães, ou ao menos
aqueles 13,2% a que se refere o Superintendente da SUDENE.
De qualquer forma, o assunto é tão palpitante, tem interessado tanto esta Casa, tem agitado tanto os
nossos debates, que estas duas informações – a do Governador da Bahia, integrante do Conselho
Deliberativo da SUDENE, e do próprio Superintendente dessa autarquia – devem figurar nos Anais da Casa.
Concluo a leitura, Sr. Presidente, com as palavras do Gen. Evandro de Souza Lima:
"Os divulgamos para que se tenha uma dimensão do desenvolvimento da área da SUDENE, ao qual
não só nós, mas os Governadores, os Bancos do Nordeste, do Brasil, Nacional da Habitação e mais
recentemente o BNDE, bera como os demais órgãos que atuam na região, todos integrados, estão
procurando tornar realidade.
– Vale mencionar e realçar esses fatos: se citamos também o dado do Informe JB foi porque era um
respaldo, aliás bastante autorizado, do Ministro da Fazenda, ao número que a SUDENE estimou para este
ano disse o Superintendente da autarquia."
O Sr. Ministro da Fazenda espera 16%. O Superintendente da SUDENE se contenta com 13,2%. O
Governador da Bahia não acredita nem num, nem em outro dado.
Como todos os homens que nasceram e vivem no Nordeste e todos os brasileiros que se interessam
pelo desenvolvimento daquela região, fazemos votos que quem esteja errado seja o Governador da Bahia,
e certo seja o Sr. Ministro da Fazenda; que o Produto Interno Bruto cresça no Nordeste 16%, como pensa o
Titular da Pasta das Finanças.
Mas, Sr. Presidente, as apreensões do Governador da Bahia têm embasamento na realidade: saíram
da Região do Nordeste vários subsídios, vários recursos, para serem empregados alhures. Portanto, as
observações de S. Ex.ª não podem deixar, de figurar nos Anais desta Casa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão Conjunta a
realizar-se hoje, quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à apreciação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 35/73-CN. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que resolve denominar "Sala Rui Barbosa" uma das salas do Anexo II, destinada às reuniões das
Comissões Técnicas, tendo:
PARECERES, sob nos 301, 302 e 370, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e
juridicidade
do
projeto;
2º
pronunciamento:
pela
constitucionalidade
e
juridici -
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dade do Substitutivo da Comissão Diretora, com Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretoria, favorável nos termos do Substitutivo que oferece.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3, de 1973, de autoria do Sr. Senador Ruy
Carneiro, que denomina "Epitácio Pessôa" uma das salas destinadas às reuniões das Comissões Técnicas
do Senado, tendo:
PARECERES, sob nos 303, 302 e 370, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2º
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão Diretora com a
Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretora, favorável nos termos do Substitutivo que oferece.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 7, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Magalhães Pinto, que dá a uma das salas do edifício do Senado Federal o nome de Bernardo Pereira de
Vasconcelos, tendo:
PARECERES, sob nos 304, 302 e 370, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2º
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão Diretora com a
Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretora, favorável nos termos do Substitutivo que apresenta.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 11, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Helvídio Nunes, que denomina "Sala Coêlho Rodrigues" uma das dependências do Senado, tendo:
PARECERES, sob nos 305, 302 e 370, de 1973, das comissões:
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2º
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão Diretora com a
Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretora, favorável nos termos do Substitutivo que apresenta.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 24, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Vasconcellos Torres, que denomina "Sala Clovis Bevilácqua" uma das dependências do Senado Federal,
tendo:
PARECERES, sob nos 306, 302 e 370, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2º
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão Diretora com a
Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretora, favorável nos termos do Substitutivo que apresenta.
6
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 27, de 1973, de autoria do Sr. Senador
Lourival Baptista, que denomina "Sala Lourival Fontes" uma das dependências do Senado Federal, tendo:
PARECERES, sob nos 307, 302 e 370, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça: 1º pronunciamento, pela constitucionalidade e
juridicidade
do
Projeto;
2º
pronunciamento,
pela
constitucionalidade
e
juridici -
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dade do Substitutivo da Comissão Diretora com a Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretora, favorável nos termos do Substitutivo que apresenta.
7
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, que fixa critério para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Federativa do
Brasil e outros Estados, tendo:
PARECER, sob nº 389, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40 minutos.)

112ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 31 DE AGOSTO DE 1973
PRESIDÊNCIA DOS SRS. ANTÔNIO CARLOS E ADALBERTO SENA
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Britto – José Lindoso – Catette Pinheiro – Milton
Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco –
Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Milton Cabral –
Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos
Lindenberg – Paulo Torres – Benjamim Farah – Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Franco Montoro –
Emival Caiado – Accioly Filho – Mattos Leão – Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER Nº 422, DE 1973
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1973, que "torna
obrigatória a indicação de preço nas mercadorias expostas à venda, e dá outras providências".
Relator: Sr. Mattos Leão
O projeto sobre o qual somos chamados a opinar é de autoria do Senador Franco Montoro e tem por
escopo tornar obrigatória a fixação do preço em toda mercadoria exposta à venda em estabelecimento
comercial. Determina, ainda, que, na hipótese de venda a crédito, serão indicados o prazo e as condições
de pagamento.
Ao justificar a proposição, expendeu seu eminente Autor, dentre outras, as seguintes considerações:
"A medida proposta tem por finalidade dar conhecimento ao público, em geral, dos preços e formas
de pagamento das mercadorias postas à venda nas casas comerciais.
Com a indicação do preço na mercadoria exposta à venda, quer à vista, quer a prazo (e neste caso
com explÍcitas condições de pagamento), o consumidor terá conhecimento objetivo e exato do negócio que
lhe é oferecido. Será alcançada, assim, maior idoneidade nas relações comerciante-comprador, e, ao
mesmo tempo, evitada perda de tempo para ambos.
Com
freqüência,
as
mercadorias
expostas
à
venda
em
estabelecimentos
comerciais,
são
acompanhadas
apenas
do
preço
da
prestação
mensal,
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sem que o comprador possa saber, desde logo, qual o número dessas prestações e qual o preço total que
deverá pagar."
Ressalta, do exposto, que o Projeto contribuirá para evitar confusões e mal-entendidos entre
consumidores e comerciantes, além de acelerar as transações.
Não nos compete, entanto, adentrar os aspectos referentes ao mérito, que serão bem apreciados
pela douta Comissão de Economia.
No âmbito de nossa competência, nada vemos que possa obstaculizar a aprovação do Projeto, uma
vez que é constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Mattos Leão, Relator –
Helvídio Nunes – Carlos Lindenberg – Accioly Filho – José Lindoso – Wilson Gonçalves – Franco Montoro –
Heitor Dias.
PARECER Nº 423, DE 1973
da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1973.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1973, é de autoria do ilustre Senador Franco Montoro e objetiva
tornar obrigatória a indicação de preço nas mercadorias expostas à venda em estabelecimento comercial. A
Comissão de Constituição e Justiça, em parecer proferido pelo ilustre Senador Mattos Leão, concluiu pela
constitucionalidade e juridicidade da proposição.
O projeto, em seu artigo segundo, estabelece que, em se tratando de venda a crédito, serão
indicados, também, o prazo e as condições de pagamento. Para que seja cumprido o disposto na Lei,
determina penalidade baseada em salários mínimos regionais.
Da justificação que acompanha o Projeto vale destacar os seguintes tópicos:
"A medida proposta tem por finalidade dar conhecimento ao público, em geral, dos preços e formas
de pagamento das mercadorias postas à venda nas casas comerciais.
Com a indicação do preço na mercadoria exposta à venda, quer à vista, quer a prazo (e neste caso
com explícitas condições de pagamento), o consumidor terá conhecimento objetivo e exato do negócio que
lhe é oferecido. Será alcançada, assim, maior idoneidade nas relações comerciante-comprador, e, ao
mesmo tempo, evitada perda de tempo para ambos.
Pelo Projeto, o comerciante que expuser produto ou qualquer mercadoria à venda, terá que,
obrigatoriamente, fazê-los acompanhar do preço à vista e, se for caso de venda a crédito, do preço a prazo,
com o valor de cada prestação e a quantidade delas.
A propaganda dessas mercadorias, quando se referir a seus preços, terá de circunscrever-se ao
sistema estabelecido, de modo que a população não continue sendo iludida pela divulgação de ínfimos
valores de prestações mensais.
Outro benefício que decorrerá dessa medida é a economia de tempo do consumidor e do próprio
vendedor.
A medida proposta tem precedentes na legislação brasileira, que obriga a indústria farmacêutica e o
respectivo comércio a etiquetar seus produtos, indicando o preço do fabricante e o preço ao consumidor."
A iniciativa do ilustre Senador Franco Montoro visa a garantir o "direito de saber" do consumidor, para
que possa, de modo preciso e sem perda de tempo, conhecer que tipo de negócio lhe é oferecido.
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Do ponto de vista econômico, nada temos a opor quanto ao mérito do projeto. Apenas, para sua
melhor eficiência, somos pela aprovação com as seguintes Emendas:
EMENDA Nº 1-CE
O Art. 4º passa a ter a seguinte redação:
Art. 4º – A falta de cumprimento ao disposto nesta Lei acarretará a aplicação de multa
correspondente a 1 (um) salário mínimo regional, na primeira infração, 2 (dois) salários mínimos regionais,
na segunda infração, e assim sucessivamente, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.
EMENDA Nº 2-CE
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art.
– A presente lei será regulamentada, pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias
após sua publicação.
Sala das Comissões, em 30 de agosto de 1973. – Magalhães Pinto, Presidente – Helvídio Nunes,
Relator – Luiz Cavalcante – Renato Franco – José Augusto – Arnon de Mello – Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O Expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Clodomir Milet, por cessão do nobre Senador Milton Cabral.
O SR. CLODOMIR MILET: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, dias de grande emoção cívica está
vivendo o meu Estado, desde 28 de julho passado, quando recebeu a honrosa visita do eminente
Presidente Emílio Garrastazu Médici, que foi a São Luis participar das festas comemorativas do
sesquicentenário da adesão do Maranhão à Independência.
Presidiu, então, Sua Excelência, a duas solenidades da maior significação para a vida cultural do
Estado. Inaugurava-se o Museu do Estado e a Reitoria da Universidade se instalava em sua nova sede.
Museu e Reitoria ocupam, agora, velhos prédios, quase da idade da Independência, inteiramente
reformados, mas guardando as linhas senhoriais que os indentificam como monumentos de um valiosíssimo
patrimônio histórico que a inteligência, a pertinácia e o patriotismo do Magnífico Reitor Josué Montelo
souberam adaptar para as suas novas e dignificantes funções de abrigar as coisas do nosso glorioso
passado e a alta direção da nossa futura Universidade.
Melhor não se poderia conduzir o Governo do Estado ao destacar essas grandes iniciativas no setor
da educação e da cultura para celebrar a data magna do Maranhão, se considerarmos que, ao mesmo
tempo, ali se estava festejando também o sesquicentenário de nascimento de um dos seus mais ilustres
filhos, o maior poeta do Brasil que foi Antônio Gonçalves Dias.
Na permanência em São Luís, o Presidente Médici deve ter sentido, nas manifestações carinhosas do
povo nas ruas, nas atenções que despertava, fosse nas solenidades a que presidiu, fosse na recepção em
sua honra, nos salões do Palácio dos Leões, que Governo e povo estavam irmanados no desejo de lhe
prestar, por todas as formas, a homenagem do seu agradecimento pelo muito que lá fizera pelo Estado e
pelo que já se sabia estava a caminho de se formalizar, com a escolha do Porto de Itaqui para exportação
dos minérios de ferro da Serra dos Carajás e com a decisão transcendental de se instalar, na Capital
maranhense, uma usina siderúrgica para beneficiamento dos mesmos minérios e produção de aço.
À visita do eminente Senhor Presidente da República se seguiu, alguns dias depois, uma outra, de
um ilustre Ministro, o titular da pasta do Interior.
Regressava o Ministro Costa Cavalcanti de Altamira, no Pará, aonde fora para presidir a reunião
mensal da SUDAM e pára em São Luis para prestigiar, com a sua presença, a inauguração de uma
nova e grande indústria de produtos farmacêuticos no interior da Ilha, a Química d o Norte S/A –
QUIMICANORTE, empresa que se constituíra em 1968 e que recebera substanciais recursos da
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SUDAM, que lhe permitiram aparelhar-se para, como disse o Dr. Wilson Aguiar, Presidente da Central de
Medicamentos, falando na ocasião, "suprir não só as necessidades do Maranhão, como de muitos outros
Estados do Brasil".
O Ministro Costa Cavalcanti, "advogado constante, permanente e devotado dos superiores interesses
do Estado do Maranhão", como muito acertadamente o classificou o Governador Pedro Neiva de Santana,
visita sempre a nossa terra e procura, de todos os modos, ajudar o Governo Estadual e cooperar para o
bom êxito de todos os empreendimentos que tenham importância e significação na vida econômica do
Estado.
Na oportunidade da inauguração da QUIMICANORTE fez questão de ressaltar o esforço dos
dirigentes da empresa, que souberam enfrentar, com galhardia, os mil obstáculos que a outros, talvez,
tivessem alquebrado as resistências, para concluir dizendo que já havia participado de inúmeras outras
inaugurações de grandes indústrias, mas "nenhuma tinha o significado humano tão grande, dirigido
diretamente ao homem do Maranhão, do Nordeste e da Amazônia, como este laboratório de produtos
farmacêuticos".
Na verdade, a fábrica que se inaugurava com a presença de tão altas personalidades, ocupando uma
área de 20.000 metros quadrados, com um capital autorizado de 45 milhões de cruzeiros, é a primeira a se
instalar no Nordeste, e foi planejada em condições de ampliar várias vezes a sua produção atual sem
necessidade de sofrer qualquer paralisação em suas atividades. Um grande empreendimento, a merecer as
encomiosas referências do Sr. Ministro do Interior, do Sr. Governador e do Presidente da Central de
Medicamentos.
Mas, o Sr. Ministro Costa Cavalcanti não se limitou a assistir à inauguração desse estabelecimento
industrial.
Aproveitou a sua demora em São Luís para uma outra visita.
Foi ver as obras que se realizam visando a acabar com as palafitas e que constituem um trabalho
meritório do Prefeito Haroldo Tavares com a inestimável colaboração do seu Ministério. Trezentos e
cinqüenta famílias foram retiradas da lama e hoje desfrutam de condições razoáveis de habitação dentro da
programação e dos planos de ação que vão sendo executados, com coragem, espírito de decisão e o
melhor devotamento, pelo Prefeito de São Luís. O Sr. Ministro do Interior teve oportunidade de expressar a
sua satisfação pelo que viu e pelo que se vai fazendo em setor tão difícil e penoso.
Mal deixou São Luís o Ministro Costa Cavalcanti, chegava ao Maranhão outra figura exponencial da
Administração Federal, o ilustre Ministro Jarbas Passarinho.
O Museu do Estado e a nova sede da Reitoria da Universidade, como não poderia deixar de ser,
constituíram, desde logo, os pontos de atenção ministerial. Visitou-os o Sr. Ministro da Educação,
recebendo do Reitor Josué Montelo as explicações sobre o que se tinha feito e como se tinha podido fazer
para se chegar àquele resultado que assinalava, de maneira marcante, a nova posição do Maranhão nos
caminhos da cultura e no zelo à defesa do seu rico patrimônio.
Foi, em seguida, ao Ginásio Polivalente da Vila Palmeira, o primeiro que se instala no Estado, já em
pleno funcionamento, antes mesmo de sua inauguração oficial. Percorreu todas as suas instalações e ali
mesmo, no Ginásio Polivalente, como que para significar o seu apoio à obra educacional do Governo Pedro
Neiva de Santana, assinou convênios no valor de quase 10 milhões de cruzeiros, para dar continuidade a
projetos prioritários que o Ministério da Educação e Cultura vem mantendo com o Estado desde 1971. Entre
esses projetos, destaque-se a chamada "Operação Escola" compreendendo suplementação salarial de
professores, construção de 50 salas de aula, para atender à implantação da reforma do ensino, e de 18
salas especiais, e, ainda, equipamentos de 177 novas salas de aula.
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. CLODOMIR MILET: – Ouço, com prazer, V. Ex.ª.
O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre Senador Clodomir Milet, se eu apanhasse
os discursos pronunciados pelos Representantes nordestinos, nesta Casa, escreveria
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um interessante pedaço da História do Brasil, a que poderia intitular "Antes e Depois da Revolução". V. Ex.ª,
testemunha como eu, há de estar lembrado de que quando um Senador, por este ou aquele Estado do
Nordeste, ocupava a tribuna, era precisamente para protestar, para clamar, para solicitar medidas
governamentais no sentido de socorrer toda a aflição nordestina. Então, estamos a observar, de tempos a
esta parte, o teor dos discursos dos representantes daquela região, como faz V. Ex.ª. Hoje, já é para
afirmar, já é para relatar realizações que dizem respeito ao desenvolvimento que começa, alterando
totalmente a fisionomia dos vários Estados que compõem o Nordeste Brasileiro. Estou a recordar V. Ex.ª
mesmo, há poucos dias, quando privilégio tivemos de ouvir o Ministro da Indústria e do Comércio, referindose aos planos da SIDERBRÁS e fazendo referências específicas ao Maranhão; testemunhei, também, o
júbilo de V. Ex.ª, Senador Clodomir Milet, exaltando o que vai acontecer por aquela região, particularmente
no seu Estado. Homem do Sul que sou, podendo também vir à tribuna e aqui dizer o que se está fazendo,
em matéria de desenvolvimento, no meu Estado e nos Estados vizinhos, para congratular-me com o
Representante do Maranhão, quando vem à tribuna, já não mais para clamar, mas para relatar o que se
vem fazendo no sentido do desenvolvimento, isto é, para apresentar a fisionomia nova com que se
apresentam os Estados do Nordeste.
O SR. CLODOMIR MILET: – Agradeço o aparte com que me honrou V. Ex.ª. Na verdade, todos nós
do Nordeste temos que fazer justiça aos Governos da República, depois da Revolução. E esta justiça
faremos como estou fazendo agora, vindo relatar o que se está fazendo no Maranhão, as visitas de
Ministros de Estado que lá estamos recebendo, cada um levando sua contribuição, sua cota, sua parte de
benefícios para que o Estado possa, realmente, atingir seus altos destinos, a meta a que se propôs, no
caminho do desenvolvimento.
Continuando, Sr. Presidente:
Inaugurou ainda o Sr. Ministro Jarbas Passarinho, em São Luís, o Ginásio Esportivo coberto, no
bairro Nossa Senhora de Fátima, o qual integra o Conjunto do Centro Comunitário mantido pela Fundação
do Bem-Estar Social do Estado, superiormente dirigido pela Exm.ª Sra. Eney Tavares Neiva de Santana.
O bairro de Nossa Senhora de Fátima é dos mais pobres da capital maranhense e, por isso, mais
ainda se destaca a importância da obra que ali se inaugurou, num atestado eloqüente da atenção que a
administração estadual está dando aos inquietantes problemas sociais.
O Sr. Jarbas Passarinho ainda fazia as suas despedidas, cercado das simpatias gerais, pelo muito
que tem dado ao Maranhão, e já se anunciava, para dois dias depois, a chegada de um outro grande
Ministro do Governo Médici, o ilustre Sr. Marcus Vinicius Pratini de Moraes que, pela primeira vez, como
Ministro de Estado, visitava a nossa terra.
As notícias que ia levar aos maranhenses justificavam as manifestações entusiásticas com que o
governo e o povo o iriam receber, desejosos todos de lhe testemunhar, desde à sua chegada, o seu apreço
e o seu reconhecimento.
Recebido no aeroporto – que, diga-se de passagem, acaba de receber grandes melhoramentos, foi
ampliado e totalmente reformado – recebido pelo Sr. Governador e pelas mais altas autoridades e pelas
figuras mais expressivas das classes produtoras do Estado, o Sr. Ministro Pratini de Moraes rumou para o
Palácio do Governo onde se deveria realizar, sob a sua presidência, a solenidade de instalação da nova
Secretaria de Indústria e Comércio, recentemente criada.
Fez, então, o seu primeiro pronunciamento no Maranhão. Falou claro, em termos precisos, tal como o
fizera aqui, no Senado, perante a Comissão Mista que apreciou o projeto de criação da SIDERBRAS, e a
todos agradou, não só pelas alvissareiras notícias que trazia, como pela maneira por que transmitiu a
grande nova da próxima implantação, em São Luís, de uma moderníssima usina siderúrgica, cheio de
entusiasmo e refletindo as preocupações do Governo Federal em dar ao Maranhão as condições para o seu
soerguimento econômico e a oportunidade de colaborar com o seu esplêndido porto para o incremento das
exportações, no setor dos minérios e dos produtos siderúrgicos.
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Depois de participar, no dia seguinte, pela manhã, logo cedo, no Quartel do 24º Batalhão de
Caçadores, das homenagens ao Duque de Caxias, o Sr. Pratini de Moraes seguiu para o Itaqui com os seus
assessores e com os técnicos do CONSIDER e da Vale do Rio Doce, para examinar a possível localização
da Usina Siderúrgica e para verificar o andamento das obras do porto.
Veio, em seguida, para a Associação Comercial, onde o aguardavam os elementos representativos
das classes conservadoras e, ali, falando a empresários, com aquela facilidade de expressão que já
conhecemos, e mostrando, como o fizera aqui, que está senhor de todos os assuntos e questões de sua
Pasta, fez uma explanação, a mais ampla, sobre o problema siderúrgico e suas implicações na política do
Governo, discorrendo, em especial, sobre os minérios dos Carajás, seu transporte para São Luís, por
estrada de ferro, seu beneficiamento e sua exportação pelo porto de Itaqui, em cujas proximidades, a partir
de 1975, se começaria a construir a Usina Siderúrgica, e cuja produção, em 1980, já seria de 4 milhões de
toneladas, passando a 6 milhões em 1982 e a 12 milhões em 1985, com um faturamento, nesse ano, da
ordem de 3 bilhões de dólares.
Respondeu o Ministro Pratini de Moraes a todas as indagações e interpelações dos seus atentos
ouvintes, não só sobre minérios, siderurgia, aço, exportação, como sobre as indústrias que se poderiam
instalar em São Luís em função do pólo siderúrgico ali implantado, opinando e sugerindo, e demorando-se
em considerações de ordem prática para o melhor aproveitamento das oportunidades que a todos se abria,
no Estado, a todos cativando pela maneira cavalheiresca e inteligente com que debatia as questões
submetidas ao seu exame e apreciação.
Ficamos sabendo que, em 1974, serão concluídos os projetos e os estudos de viabilidade econômica
do empreendimento e, a partir de 1975, se estaria em pleno trabalho de implantação da Usina, da
construção da ferrovia e dos portos para exportação de minérios e dos produtos siderúgicos. Para
1978/1979 já se prevê o início da exportação de minérios transportados da mina até Itaqui, numa base de
10 a 12 milhões de toneladas que irão num crescendo constante e contínuo até atingir a cerca de 46
milhões de toneladas por volta de 1985.
Um clima de euforia e de entusiasmo generalizado tomou conta de São Luís. Justificam-se, assim, as
palavras com que iniciei este discurso, ao dizer que dias de grande emoção cívica está vivendo o meu
Estado, ciente e consciente dos grandes cometimentos e dos empreendimentos do maior alcance que
estarão instalando-se em seu território nos próximos anos.
Os empresários estão fazendo a sua parte e preparando-se para os grandes dias que se aproximam.
Um desses empreendimentos é o estabelecimento industrial para aproveitamento integral do babaçu,
com a quebra do coco por máquina idealizada por um técnico catarinense e construída em Santa Catarina e
que está sendo experimentada no Maranhão, podendo-se dizer, pelo que se verificou até agora, que o
problema que tem desafiado há tanto tempo, técnicos e homens de empresa, está a caminho de solução
definitiva. Foi o que observou o Sr. Ministro Pratini de Moraes que, atendendo a convite dos diretores da
empresa, visitou a indústria, tendo palavras de incentivo para os idealizadores do grande empreendimento
que já fora visitado também pelo seu colega de Ministério, o Sr. Costa Cavalcanti.
Os Ministros do Governo Médici, com visitas como estas, querem e desejam significar aos
empresários que o Governo Federal está pronto a colaborar em tudo que possa beneficiar o progresso de
uma região, seja fomentando a iniciativa privada, seja construindo, de conta própria, e ajudando os
Governos dos Estados a construir as obras necessárias ao desenvolvimento estadual e regional.
Ontem estive com o Ministro Mário Andreazza para lhe levar, mais uma vez, o apelo dos ferroviários
maranhenses preocupados com as notícias que voltaram a circular, no Maranhão, de que a 1ª
Divisão Maranhão-Piauí da Rede Ferroviária Federal seria encampada e a sua direção sairia de
São Luís, o que representará prejuízos incalculáveis para o nosso Estado, conforme, em diversas
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oportunidades, já demonstrei aqui mesmo, no Senado, em discursos que pronunciei.
Ouvi do Sr. Ministro dos Transportes palavras tranqüilizadoras: nada se fará precipitadamente e o
Ministro será ouvido antes de qualquer providência do tipo da que se anuncia e que está levando o
sobressalto aos ferroviários do meu Estado. Fiquei satisfeito com as informações do ilustre Ministro e vou
transmiti-las ao Governador Pedro Neiva de Santana.
Mas, o que quero assinalar ainda neste discurso é que as visitas ministeriais ao Maranhão vão
continuar. O Sr. Ministro Mário Andreazza, que sempre se mostrou solicito no atendimento das justas
reivindicações do Maranhão, me informou que irá breve a São Luís para rever os planos de construção do
porto de Itaqui, cujas obras vão agora em melhor ritmo, porque, com a construção da siderúrgica e a nova
destinação dada ao Itaqui – sede da usina e porto de embarque de minérios e produtos siderúrgicos – muita
coisa terá de ser alterada dos primitivos projetos, como é fácil de compreender. O porto, para carga geral,
deverá estar concluído e em pleno funcionamento nos próximos dois anos.
Ao dinâmico Ministro Andreazza o meu Estado deve inúmeras obras que hoje vão possibilitar a
implantação, em nossa capital, de um pólo siderúrgico, entre estas, valendo destacar o asfaltamento de 420
quilômetros da rodovia São Luís–Teresina e quase tudo que existe, construído e instalado, no porto de
Itaqui, motivo por que será, para todos nós, da maior satisfação a visita que irá fazer ao nosso Estado, nos
próximos dias, quando terá oportunidade de receber, ainda uma vez, as homenagens do Governo e do povo
da minha terra.
O Maranhão espera e confia em que não lhe faltará para a frente, como não lhe tem faltado até aqui,
depois de 31 de março de 1964, o apoio, a assistência e a inestimável ajuda do Governo Federal para que
possa caminhar, seguro e firme, para o progresso, para o desenvolvimento, acompanhando, no mesmo
passo, o progresso e o desenvolvimento da Nação. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que
falará como Líder da ARENA.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, prosseguindo na abordagem da
problemática da distribuição de renda em nosso País, inicialmente conforme prometemos ao finalizar o
pronunciamento de ontem – impossibilitado que estávamos de fazê-lo pela premência de tempo – diremos o
porque das restrições que fizemos à assertiva de S. Ex.ª o Sr. Senador Franco Montoro, de que a maioria
da população brasileira vive do salário mínimo.
Deduzimos das afirmações do nobre Senador Franco Montoro que o tratamento estatístico, em
relação à distribuição de rendas no Brasil, feito em termos de salário médio e não de salário mínimo,
provoca distorções na análise que vimos fazendo.
Como se não bastasse a informação do Sr. Ministro Delfim Netto, já citada, de que apenas 18% da
população economicamente ativa ganha o salário mínimo, passaremos às mãos de S. Ex.ª, –
lamentavelmente S. Ex.ª não está presente, – ainda esportivamente, cópia do quadro extraido do citado livro
do Professor Langoni sobre o assunto, à pág. 163.
Por ele verificar-se-á que, para o Estado que tão brilhantemente representa nesta Casa, cerca de
20% na área urbana ganha menos do que o salário mínimo. Se mantivermos os 18% citados – e
acreditamos que em São Paulo o percentual deve ser até menor – vamos convir que S. Ex.ª não tem razão:
20% + 18% = 38%, menor portanto que 50%, que representaria a maioria.
Mas onde mais se engana S. Ex.ª é na afirmação de que as rendas médias tendem a superestimar os
dados com que vimos trabalhando. No Estado de S. Ex.ª a renda média mensal, em 1970, no setor urbano,
foi de Cr$ 486,50, que apesar de ser a mais elevada do País, não pode ser comparada à "metade da
fortuna do Matarazzo", para usar expressão sua.
Outro equívoco, que emana das palavras de S. Ex.ª, está em que julga ter sido usado
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renda média nos percentuais, ou seja, a um determinado nível de agregação que, como explicitamos no
início de nosso pronunciamento, para a nossa realidade, causa algumas distorções.
Em segundo lugar, embora tenha sido esta a primeira crítica levantada, não é verdade que a política
salarial do Governo tenha por premissa aumentos salariais equivalentes aos aumentos do Produto Interno
Bruto. Para rebater esta crítica, basta-nos afirmar que não é só do aumento da produtividade da mão-deobra que depende o crescimento do Produto. E qualquer economista disto é ciente. Há que se considerar a
influência dos outros fatores de produção, embora se reconheça que somente nos dois últimos anos o fator
"rentabilidade da mão-de-obra" tenha sido incluído no elenco de elementos para cáuculo dos
reajustamentos salariais. O que julgamos oportuno esclarecer é que não há uma relação biunívoca entre
aumento do Produto e aumento de salários. Ao contrário – e o quadro sobre aumento de salários na
Guanabara, entre 1960 e 1972, que fiz chegar às mãos de S. Ex.ª, comprova esta afirmação: aumentos
nominais que excedam à soma do aumento do custo de vida e da produtividade da mão-de-obra, podem
levar a perda do poder aquisitivo real, como conseqüência das repercussões inflacionárias que,
necessariamente, acarretam.
Dadas estas explicações, passo à análise da quarta questão:
4) Quais as prováveis causas do aumento de concentração de rendas verificado no Brasil?
A causa mais importante já foi mencionada na citação que fizemos do pronunciamento do Ministro
Delfim Netto: seria a disparidade entre os mercados de mão-de-obra qualificada e não qualificada.
No primeiro tipo de mercado, sobretudo a partir de 1968, quando o produto real começou a crescer
aceleradamente, verificou-se notada escassez de oferta e abundância de procura; nessas condições, pela
disputa que o mercado gerava, foi normal que os salários subissem bem além das medidas legalmente
exigidas de reajustes salariais. Já no mercado de mão-de-obra não qualificada verificou-se o inverso, uma
vez que os empregadores não tenham razões para remunerá-la acima dos limites legais. Qualquer tentativa
de fixar artificialmente estes salários iria resultar em aumento de desemprego desse tipo de mão-de-obra. O
exemplo já citado pelo Ministro Delfim Netto quanto à relação dos salários relativos do engenheiro na
empresa é significativa. E que dizer da "nova classe de profissionais analistas de sistemas?"
A maior evidência acerca desses desequilíbrios está justamente no fato de, como enfatiza o Professor
Langoni, o aumento de desigualdade ter ocorrido somente no setor urbano da economia, que é justamente
o mais dinâmico e o que usa uma proporção maior de mão-de-obra qualificada. No setor primário, não é
possível falar em aumento de concentração ao longo da década, devido à sua insignificância.
Refiro-me à insignificância do aumento.
A outra causa primordial teria sido a inflação acelerada no inicio da década que penalizou os
indivíduos que vivem de salários e ordenados.
A política de contenção salarial no período 1964/68 teria apenas reforçado a tendência já observada
a partir de 1961 para uma queda no salário mínimo em termos reais, permitindo, porém, a reversão rápida
do processo inflacionário. De qualquer maneira a sua influência é limitada a uma pequena, e cada vez
menor, parcela da força de trabalho, qual seja, os empregados não qualificados no setor urbano. Com
o processo de desenvolvimento econômico e a ampliação das oportunidades educacionais, a proporção
dos indivíduos que recebem salário mínimo será cada vez mais constituída de imigrantes do setor
rural. Para esses trabalhadores o nível do salário mínimo urbano é substancialmente mais elevado do
que o nível de remuneração que eles antes recebiam no setor rural, principalmente se considerarmos
os benefícios indiretos sob a forma de acesso à educação, previdência social, etc. Finalmente, é
importante lembrar que a política recente de igualar os níveis regionais de salário mínimo implica
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num acréscimo do poder aquisitivo justamente dos trabalhadores das regiões mais pobres.
É possível, também, que o aumento na taxa de lucratividade das empresas, na fase de expansão da
economia tivesse alguma influência sobre o aumento de desigualdade. A sua importância é, entretanto, bem
menor do que os desequilíbrios ocorridos no mercado de trabalho, pela elevada proporção desses lucros
que é reinvertida, devido ao clima de estabilidade política e confiança no comportamento da economia que
imperou no País a partir de 1964.
Passemos, então, à última indagação:
5) O que o Governo tem feito para melhor distribuir e corrigir as disparidades de renda no País?
A resposta a este quesito deve ser compreendida a partir da definição das linhas mestras de atuação
do Governo e de suas respectivas premissas.
O ponto básico está em que devemos buscar o crescimento acelerado com melhoria progressiva da
distribuição de renda. Esta assertiva encontra arrimo no seguinte pressuposto: em posição antagônica à
opção de crescimento lento, com imediatismo distributivista – em que é presente a limitação à ação do
Governo no futuro, principalmente no tocante ao nível de emprego – o crescimento rápido torna viável e
compatível, ainda que em prazo maior, a política de melhoria de distribuição de renda e de aceleração das
taxas de emprego.
Em outros termos, seguindo a linha de raciocínio do Ministro do Planejamento, "o que nos deve
preocupar é, principalmente, um enfoque voltado para a dinâmica da distribuição de renda e da abertura de
oportunidades", porque esta determinará a estrutura de renda no futuro, "a fim de que se possa, num prazo
mais longo (de 8 a 10 anos, por exemplo), escolher a melhor alternativa para, simultaneamente, elevar o
nível de renda e melhorar a sua distribuição, além de abrir aos indivíduos de renda mais baixa o acesso a
níveis mais elevados de renda e de escala social".
Assim, a estratégia adotada procura permitir, até o final da década, o rápido aumento da renda média
do País, com expressivos ganhos para todas as categorias sociais. Cabe aqui ressaltar que, enquanto na
década de 1960 o aumento da renda per capita situou-se em 35%, estima-se que na presente década a
renda deverá duplicar. O esforço neste sentido – melhoria dos níveis de distribuição de renda sem perda do
ritmo da economia – pode ser assim sintetizado:
I – incremento dos salários indiretos, através de maciços investimentos em Educação, Habitação,
Saúde, Saneamento e Nutrição. No quadro anexo mostramos que o País deverá aplicar cerca de Cr$ 107
bilhões em desenvolvimento social, no biênio 1973/74 (incluindo Previdência Social);
II – criação dos fundos de integração social (PIS, PASEP), inteiramente financiados pela empresa e
pelo Governo, beneficiando o trabalhador pela formação de um patrimônio que vai suplementar a
aposentadoria ou pensão familiar. Estimativas disponíveis indicam que o FGTS e os programas PIS e
PASEP deverão alcançar, em 1978, entre Cr$ 70 a Cr$ 80 bilhões, ou seja, de 12 a 14% do PIB, a preços
de 1973;
III – instituição de novos mecanismos de assistência ao trabalhador rural (FUNRURAL) e orientação
básica no sentido de colocar todas as categorias sociais – repitamos, todas as categorias sociais – sob a
égide da legislação social e previdenciária.
IV – incremento dos efeitos de redistribuição dos programas de desenvolvimento regional,
propiciando a eliminação da denominada "pobreza relativa", concentrada na faixa semi-árida do Nordeste;
V – modernização da agricultura, uma vez que a maior parcela dos indivíduos situados nos 30% mais
pobres da distribuição de renda está localizada neste setor.
Dentro destas linhas merece destaque, pela importância de que se reveste, o programa de
investimentos no setor da Educação. Assinalemos, apenas, para exemplificar, dois aspectos:
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1 O sistema escolar brasileiro conta, em 1973, com cerca de 25 milhões de estudantes. Note-se o
efeito de redistribuição de renda, que se obtém de forma indireta quando verificamos que, daquele total, o
poder público financia 90% das matriculas de nível superior; e
2 O MOBRAL desenvolverá programas no sentido de reduzir o total de analfabetos, na faixa de 15 a
35 anos, de 8 milhões em 1970 para 2 milhões em 1974, erradicando, virtualmente, o analfabetismo no
Brasil.
O Quadro nº VIII fornece o montante dos investimentos sociais para o biênio 1973/1974, totalizando
106 bilhões de cruzeiros e distribuído pelos programas de Educação, Saúde e Saneamento, Previdência
Social, Habitação e Alimentação, todos com influência ponderável nos níveis de bem-estar, mormente nos
das classes menos favorecidas.
CONCLUSÕES
O que podemos observar, como conseqüência lógica da análise que fizemos é que o Governo está
insensível ao problema de Distribuição da Renda. Ao contrário, o que vemos é a preocupação permanente
de se promover uma distribuição mais eqüitativa da renda, ainda que essencialmente caracterizada, na
atual etapa, pela transferência indireta, ou seja, mediante investimentos maciços na infra-estrutura,
principalmente em Educação e Previdência Social. E mais: tais dispêndios governamentais não surgem nas
estatísticas das rendas individuais, vez que não são incorporadas aos salários nominais da força de
trabalho.
Outro aspecto relevante está no fato de que os baixos níveis de renda no Brasil estão intimamente
associados aos baixos níveis de produtividade. Somente os benefícios do desenvolvimento – aumento de
eficiência e acesso à Educação, poderão reduzir a dispersão exagerada de salários, (caracterizada
principalmente pela falta de qualificação da mão-de-obra e na concentração em atividades tradicionais,
mormente na Agricultura).
De outro lado, é necessário assinalar que o aumento de desigualdade na distribuição de renda é
característica endógena da economia dos países que atravessam períodos de crescimento acelerado.
Neste Plenário, os mais autorizados oradores já percutiram esta tecla: não há exemplo no mundo,
não se conhece nenhum país que haja feito seu desenvolvimento sem que tenha havido uma desigualdade
de renda. Nenhum país, por mais socialista que ele seja!
O Professor Robert Solow, do MIT, mostra esse fatalismo em seus estudos. Não se tem notícia, na
historia do desenvolvimento econômico de nações – independente de seu regime político ou econômico –
que não sofreram desequilíbrios nesse setor, quando percorreram a primeira etapa do desenvolvimento. A
distribuição mais equilibrada da renda foi alcançada à medida em que a distância entre os extremos da
gama de salários foi-se reduzindo como conseqüência natural dos altos níveis educacionais, de melhoria
substancial na distribuição das oportunidades de emprego e das inversões maciças do Estado na infraestrutura social do País.
É sabido que o processo de desenvolvimento, com a modernização da agricultura, gera a migração
da mão-de-obra do campo para a cidade. Um dos objetivos sociais mais importantes de qualquer política
deve ser o de assegurar emprego para esse tipo de mão-de-obra. Frente a esse desequilíbrio é muito mais
equitativa de renda. Como primeira hipótese, teríamos a mudança – tão elevados de investimentos e altas
taxas de crescimento do que promover uma redistribuição necessariamente artificial. Não se pode distribuir
riqueza que não se produz.
Mas o argumento definitivo para demonstrar o acerto da estratégia governamental
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mais equitativa de renda. Como primeira hipótese, teríamos a mudança – tão solicitada pela Oposição – da
política salarial, promovendo, de pronto, um substancial aumento nas taxas de reajuste dos salários. Porém
qualquer aumento acima dos níveis de produtividade da mão-de-obra só poderá ser efetivado se forem
estabelecidas barreiras que impeçam o livre acesso de indivíduos ao mercado de trabalho. Em outras
palavras, alguns poucos ganhariam, enquanto a grande massa de trabalhadores permaneceria
desenpregada. Por outro lado, haverá ainda o retorno das pressões inflacionárias pelo incremento dos
custos com todas as suas conseqüências indesejáveis que já levaram, inclusive, à estagnação da economia
brasileira, e que hoje causam o desespero da economia chilena.
A segunda fórmula possível seria a do chamado corte do topo: no Governo, através de um Imposto
de Renda bem mais fortemente progressivo do que o atual, procuraria baixar drasticamente a renda das
classes mais ricas". (Isso dizemos, Senhores, evidentemente sem deixar de reconhecer que a estrutura
atual do imposto de Renda ainda se encontra em uma fase de constante ajustamento.) Essa fórmula
politicamente bem menos simpática do que a primeira, talvez fosse menos nociva à capacidade de
poupança do País (pois o Governo poderia poupar esses impostos adicionais). Resta indagar, no mundo
capitalista em que vivemos, o que seria do incentivo sobre a propensão do indivíduo para trabalhar, se
educar, correr riscos, e desenvolver novos empreendimentos. Nesse sentido, as experiências de Welfare
State, se se podem considerar admiráveis sob o aspecto da organização social em países desenvolvidos,
são bastante desalentadoras em matéria de promoção do crescimento. O caso do Uruguai é mais do que
ilustrativo. "E o próprio desempenho dos países comunistas, nos últimos dez anos, mostra que a redução do
coeficiente de Gini pelo corte do topo, fora os aspectos humanos e sociais, pode também ser ineficiente em
matéria de crescimento do produto real". (Mário Henrique Simonsen).
Concluiríamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a transcrição de lapidar trecho da conferência
pronunciada pelo Professor Langoni, já tão citado aqui, perante a Escola Superior de Guerra:
"É importante a esta altura compreender que a nossa mensagem principal não é a de justificar a
distribuição de renda atual no Brasil. Há um consenso geral, do qual firmemente participamos, de que ela
está longe de ser considerada ótima, apesar de todas as dificuldades que existem na definição clara e
precisa de como deve ser esta distribuição ótima.
O que nós procuramos demonstrar é o absurdo em querer atribuir o aumento de desigualdade de
uma década exclusivamente a um dos aspectos da política econômica posta em prática a partir de 1964. Na
nossa análise a fase de crescimento acelerado do processo de desenvolvimento provoca um aumento de
desigualdade que não pode, entretanto, ser utilizado como indicador de bem-estar. Nesta fase de
desequilíbrio, as medidas convencionais de distribuição têm muito pouca significação.
Exemplificando, no caso brasileiro a renda é melhor distribuída entre os analfabetos do Nordeste que
trabalham na agricultura. O índice de Gini desde grupo é em torno de 37%, bastante próximo ao valor
estimado em 1969 para a distribuição de rendas dos Estados Unidos; por outro lado a interpretação correta
do que ocorreu é fundamental para a orientação de políticas, cujos objetivos são os de corrigir as distorções
observadas. O critério relevante na seleção dessas políticas deve ser – sem sombra de dúvida – o de
ampliação das oportunidades. Nesse ponto de vista não conhecemos instrumento mais poderoso do que o
crescimento acelerado de uma economia, principalmente pelo seu impacto em termos de aumento
significativo no nível de emprego. O problema consiste exatamente em delinear políticas que, sem perder de
vista este objetivo primordial, permitam que a economia atravesse essa fase de transição rumo ao estágio
de desenvolvimento, minimizados os desequilíbrios nos diferentes mercados e particularmente no mercado
de trabalho.
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E quem mais tem procurado seguir este caminho que o atual Governo, o Governo do Presidente
Médici?"
Esperamos, Sr. Presidente, com este pronunciamento, ter alcançado o objetivo a que nos
propusemos de início; não há como negar o aumento de desigualdade de renda, mas não devemos deixar
sem contestação certos mitos construídos sobre esta verdade, e que têm como única finalidade diminuir o
valor do esforço que o povo brasileiro faz para seguir a trilha do desenvolvimento na marcha ascensional
para o lugar que lhe está reservado entre as demais Nações do Universo. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIRGÍLIO TÁVORA, EM SEU DISCURSO:
QUADRO I
BRASIL – 1970
DISTRIBUIÇÃO DE SALÁRIOS – POR ATIVIDADE

TOTAL DA INDÚSTRIA ..........................................................
1) Ind. Prod. Alimentares ................................................
2) Ind. Constr. Civil ..........................................................
3) Ind. Têxtil ....................................................................
4) Ind. Med. Mat. Elét. e Eletrônico .................................
5) Ind. Constr. Veículos ...................................................
COMÉRCIO ............................................................................
SERVIÇOS .............................................................................
TOTAL BRASIL ......................................................................

(Cr$-Mês)
Média

10+

50–

Gini

367,
260,
300,
315,
412,
608,
310,
494,
390,

35%
31%
30%
32%
33%
31%
36%
36%
36%

23%
29%
28%
25%
23%
21%
25%
20%
–

0.41827
0.34098
0.34264
0.38391
0.40935
0.41654
0.40294
0.45575
0.43720

Fonte: – Ministério do Trabalho – Lei dos 2/3.

Pelo índice de Gini o bem-estar dos trabalhadores na indústria automobilística deveria ser muito pior
do que o dos trabalhadores na construção civil, o que é, pelo menos, muito duvidoso.
QUADRO II
5+

1880
1910
1929
1938
1947
1970

EUA

REINO
UNIDO

BRASIL

–
–
31%
–
20%
–

46%
43%
33%
31%
24%
–

–
–
–
–
–
34%

O indicador é defeituoso. Para ser utilizado, tem de sofrer uma crítica histórica. O quadro revela a
porcentagem de renda apropriada pelos 5% mais ricos da população nos EUA, Reino Unido e Brasil. De
qualquer forma, o ponto importante é o de que se trata de um péssimo indicador do bem-estar.
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QUADRO III
VARIAÇÃO DE SALÁRIO MÉDIO OBSERVADO
1972/1970
Variação
Percentual

Setores
Minerais não metálicos ...........................................................................................................
Metalurgia ...............................................................................................................................
Mecânica .................................................................................................................................
Material elétrico .......................................................................................................................
Material de transporte .............................................................................................................
Papel e papelão ......................................................................................................................
Borracha .................................................................................................................................
Química ...................................................................................................................................
Perfumaria, sabão e velas ......................................................................................................
Mat. Plásticos ..........................................................................................................................
Têxtil .......................................................................................................................................
Vestuário, calçado ..................................................................................................................
Bebidas ...................................................................................................................................
Fumo .......................................................................................................................................
TOTAL ....................................................................................................................................

10,8
11,3
10,8
10,6
11,5
15,0
13,8
11,8
13,4
7,9
8,7
10,5
8,0
6,7
12,1

(*) Pesquisa Mensal do DEICON – IBGE.

Este é um complemento do quadro anterior, onde se revelam as variações salariais reais havidas
dentro dos setores.
QUADRO IV
ÍNDICE – 1962 = 100
Anos

Salário Médio
Real

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

100,0
112,4
108,9
101,9
105,8
106,2
113,2
121,4
125,5
131,3
140,7

+ 32.4

Este quadro mostra de maneira inequívoca que o salário médio real tem crescido a uma taxa de 5,7%
ao ano, entre 1967 e 1972, registrando um aumento real de 32,4% em 5 anos. A baixa do salário real entre
1963 e 1965 deveu-se ao fato de que a irresponsabilidade salarial anterior a 1964 havia elevado o salário
real acima dos níveis compatíveis com qualquer redução das pressões inflacionárias.
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QUADRO V
COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 1960/1970
Renda Média
(Em Cr$/por mês/70)

% da Renda
Percentil

1960/1970
(Em %)

1960

1970

10 –
10
10
10
10
10
10
10
10
10 +

1,17
2,32
3,42
4,65
6,15
7,66
9,41
10,85
14,69
39,66

1,11
2,05
2,97
3,88
4,90
5,91
7,37
9,57
14,45
47,79

–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

5 +
1 +

27,69
12,11

40 –
20
40 +

1960/1970
(Em %)

1960

1970

5,13
11,64
13,16
16,55
20,32
22,75
21,68
11,80
1,64
20,50

25,
48,
71,
96,
127,
158,
195,
225,
305,
815,

32,
58,
84,
110,
139,
168,
210,
272,
411,
1.360,

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

34,86
14,57

+ 25,90
+ 20,32

1.131,
2.389,

1.984,
4.147,

+ 75,42
+ 75,59

11,57
13,81
74,62

10,00
10,01
79,19

– 13,57
– 21,73
+ 6,13

60,
142,
385,

71,
153,
563,

+ 18,33
– 7,74
+ 46,23

TOTAL

100

100

–

206,

282,

+ 36,89

Gini

0,50

0,50

–

–

–

28,00
20,83
18,31
14,58
9,45
6,33
7,69
20,89
34,75
66,87

–

a) Estimada a partir das classes equivalentes de renda.
b) O deflator utilizado implícito do PIB cuja variação acumulada entre 1970/1960 foi de 35,37% (Conjuntura Econômica,
volume 25, nº 9, 1971, pág. 92, Quadro I). O Indica Geral de Preços 2 (Disponibilidade Interna), do setembro do 1960 a
setembro de 1970 cresceu a um valor ligeiramente inferior (34,83%).
Este quadro mostra, de maneira inequívoca, que a despeito do aumento da desigualdade (isto é, das
diferenciações), todas as classes melhoraram. Os 10% mais pobres da população tiveram sua renda real elevada em
28%, enquanto os 10% mais ricos tiveram sua renda elevada em 67%. Aumentou a desigualdade, sem dúvida, mas
todos melhoraram, também, sem dúvida.
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QUADRO VI

Este gráfico mostra a principal variável explicativa do aumento da desigualdade entre 1960 e 1970. A
educação explica uma parcela importante do aumento das diferenciações. É por isso que estamos
investindo substancialmente no setor, para criar ainda maior diferenciação, que nos permita um dia realizar
o ideal de igualizar as oportunidades dentro da sociedade brasileira.
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QUADRO VII
10 + – 44,45 – 0,017 YR + 1,36

∆

YR
YR

REGIÃO

(– 4,10) (4,41)

l 42,93
II 44,20
III 42,17
IV 44,98
V 47,11
VI 41,44
REGIÕES:
I – GB, RJ
II – SP
III – PR, SC, RS
IV – MG, ES
V – MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA
VI – RO, AC, AM, RR, PA, AM, MT, GO, DF
O quadro mostra a grande relação existente entre o indicador 10+ (porcentagem da renda apropriada
pelos 10% mais ricos da população) e nível de renda e as taxas de crescimento econômico. O indicador
decresce quando aumenta a renda média (YR) e cresce quando aumenta a taxa de crescimento da renda.

QUADRO VIII
BRASIL 1979
DISTRIBUIÇÃO DA RENDA POR REGIÕES
Renda Média
(Em Cr$ por mês)
Percentil
1
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
+
+

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

–

2920,75
1405,74
951,60
324,39
237,88
197,54
159,83
147,34
129,47
108,60
87,66
43,47

1429,77
619,32
426,93
173,29
136,03
109,85
94,89
79,30
63,15
54,60
41,41
23,89

2698,07
1161,44
756,95
209,09
137,76
109,77
87,61
66,82
59,17
47,69
36,60
20,96

3177,14
1347,54
874,90
246,16
172,26
139,31
110,92
96,54
79,91
62,97
50,56
28,69

2923,48
1359,12
919,07
299,20
200,51
171,08
137,17
101,50
83,70
63,70
48,32
28,16

4855,47
2655,64
1909,13
701,04
463,09
358,38
284,70
218,03
189,96
173,05
119,61
62,98

5359,61
2712,23
1877,68
640,34
449,29
330,91
264,02
200,91
182,54
149,84
104,96
58,39

3078,88
1489,05
1013,90
343,58
247,03
195,31
168,62
150,32
125,75
100,65
79,46
43,98

3451,58
1729,59
1199,94
426,65
292,21
221,86
188,89
170,29
152,64
110,77
82,11
41,25

3103,65
1480,21
1003,33
329,59
220,32
189,82
152,22
141,31
113,67
98,92
78,73
43,80

75 –
25 +

130,85
262,54

70,55
269,70

65,59
416,20

86,03
486,78

97,03
529,07

215,91
1144,24

119,43
1105,25

130,05
597,30

147,66
711,66

122,46
581,29

50,

40,

B *

40,

70,

70,

60,

Fonte: Construída a partir do Censo Demográfico de 1970, IBGE
* Proporção da PEA com renda inferior ao salário mínimo vigente na região (em %)
Observação: Para a classificação das regiões veja a Tabela 7.1

60,

30,

30,

50,
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QUADRO XI
EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NA GUANABARA
1960/1972

ANO

VALOR MÉDIO ANUAL (a)
Nominal (b)

VARIAÇÃO PERCENTUAL
Real(c)

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1989
1970

6,90
10,56
13,44
21,00
40,38
62,30
81,23
101,76
125,81
147,87
177,60

106
123
103
96
94
87
81
78
79
75
71

1970/1960
1971
1972
1972/1970

210,83
255,80

73
76

Nominal

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Real

53,04
27,27
58,25
92,28
54,28
30,38
25,29
23,61
11,75
20,11

+ 16,04
– 16,28
– 6,80
– 2,08
– 7,45
– 6,90
– 3,70
+ 1,28
– 5,06
– 5,33

+ 157,39
+ 18,71
+ 21,18
+ 44,03

– 33,02
+ 2,82
+ 4,11
+ 7,04

Nota: a) média dos valores mensais deflacionados
b) em Cr$ correntes, inclusive a partir de 1962 o 13º salário
c) números índices, o deflator utilizado foi o índice geral de custo de vida na GB, base 1965/1967
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitei a palavra para prestar justa
homenagem póstuma a um ilustre e benemérito cearense e render-lhe, de público, o meu espontâneo
tributo de amigo e admirador.
Faleceu, na cidade do Crato, extremo sul do Ceará, anteontem, o Dr. José Alves de Figueiredo Filho,
figura de relevo e prestígio nos meios jornalísticos, educacionais e culturais do nosso Estado.
O doloroso acontecimento, que cobre de luto e pesar a todos que conheceram os nobres predicados
do seu espírito de escol e a sua longa, contínua e infatigável atuação em prol da comunidade a que
pertencia, constitui grande e irreparável perda para a nossa terra.
J. Figueiredo Filho, como se projetou e era conhecido no mundo das letras e do jornalismo, era sem
favor, uma autêntica vocação de intelectual, na mais genuína expressão da palavra.
Formado em Farmácia, iniciou a sua vida prática colaborando com o seu digno genitor, também
farmacêutico, na tradicional e conceituada Farmácia Central do Cariri, que, além de sua numerosa clientela,
reunia, em rodas memoráveis, pessoas da melhor sociedade do Crato.
Bem cedo revelava aos olhos de todos que o seu espírito, inclinado para os
misteres
mais
altos
do
pensamento
e
da
cultura,
não
se
conformava,
nem
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se comportava no círculo estreito de uma farmácia, por mais importante que fosse, já àquele tempo, como
hoje, de feição acentuadamente comercial.
Desprendido inteiramente de interesses materiais, sem ambição de riqueza ou de mando como deu
inúmeras provas, dedicou-se, desde logo ao magistério, fórmula derivativa de atender aos apelos
insopitáveis do seu espírito privilegiado, que o impelia gradualmente para vôos mais altos e
empreendimentos mais nobres.
Não obstante as dificuldades naturais do meio, naquela recuada época, aprofundava-se dia a dia nos
estudos e ingressava, pouco a pouco, nos domínios da cultura e da pesquisa, ocupando mais tarde,
merecidamente, posição de destaque como romancista, historiógrafo, jornalista e sobretudo como
pesquisador de usos, costumes e fatos históricos de sua Região, cheia de gloriosas tradições.
Para dedicar-se de corpo e espírito à sua generosa causa. empolgado com a cintilância da cultura e
do pensamento livre e abstrato, afastou-se, logo que pôde, de sua farmácia, a esse tempo de sua exclusiva
propriedade.
De sua obra literária, enumero os seguintes livros:
– "Renovação" – romance – 1941
– "Meu Mundo é uma Farmácia"
– "Engenhos de Rapadura do Cariri"
– "Folclore no Cariri"
– "Folguedos Infantis Caririenses"
– "Cidade do Crato", no centenário dessa Comuna, em colaboração com Irineu Pinheiro
– "História do Cariri" – 3 fascículos.
Não satisfeito com a sua intensa atividade literária, movimentou os intelectuais do meio e com eles
fundou o "Instituto Cultural do Cariri", do qual era o seu devotado Presidente. Reunia, assim, ao sabor do
entusiasmo e do idealismo, a intelectualidade da Região Sul-cearense, dando naquele ambiente um
extraordinário impulso às letras e artes e ao culto da nossa História.
Como órgão desse prestigioso sodalício editava com regularidade, a revista Itaytera, chegando a
publicar 17 alentados volumes, com valiosos trabalhos, inclusive a sua permanente colaboração em todos
esses volumes.
Além disto, como brilhante jornalista, de acurada visão, escrevia freqüentemente para os jornais da
Região e para a imprensa de Fortaleza, Recife e São Paulo.
Era atualmente professor da Faculdade de Filosofia do Crato, agregada à Universidade Federal do
Ceará, e membro efetivo da Academia Cearense de Letras.
O SR. ADALBERTO SENA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES: – Com muito prazer.
O SR. ADALBERTO SENA: – A esta manifestação de pesar que V. Ex.ª está expressando pela
morte do seu ilustre conterrâneo, desejo associar a solidariedade da Bancada do Movimento Democrático
Brasileiro. Peço permissão a V. Ex.ª para incorporar na minha manifestação também a solidariedade dos
que aqui represento, no Estado do Acre, pois como V. Ex.ª sabe, e uma vez aqui foi até acentuado pelo
nosso Colega. Senador Guido Mondin, nestas questões sentimentais há uma perfeita sintonia entre o Acre
e o Ceará.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª no qual, talvez sentindo a perda que
lamento neste instante, de uma figura excepcional que, no mundo de características econômicas, dedicouse quase exclusivamente ao estudo, às letras e à História do seu Estado e da sua Região.
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O aparte de V. Ex.ª traz aquela mesma identidade de sentimento que, já ao longo da História, une os
cearenses, inclusive os cearenses do Sul do Estado, àqueles que, hoje, povoam a região que V. Ex.ª tão
bem representa nesta Casa.
Agradeço – repito – o aparte de V. Exª, principalmente pela sua sensibilidade e pelo realce que dá
entre esses pontos de contato, principalmente de ordem humana e sentimental entre a gente que V. Exª
representa e aquela em cujo nome falo neste instante.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES: – Com muito prazer.
O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre Senador Wilson Gonçalves, não conheci Figueiredo Filho, e
também, não tive oportunidade, não tive a ventura de conhecer, de ler nenhuma de suas obras, mas bastou
a citação por V. Ex.ª dos títulos, dos trabalhos que ele escreveu, por eles deduzo a matéria, e nele, observo
o homem de sentimento. Porque, não basta ser intelectual, não basta ser escritor. O que me importa saber
é do pensamento, o que ele disse, como ele interpretou a vida, particularmente, como observou os fatos ao
seu derredor. E há, particularmente, um dos livros mencionados por V. Ex.ª em que ele fala dos folguedos
infantis do Crato. Então, estou a sentir, com tristeza e com solidariedade, a perda dessa eminente criatura,
neste mundo de cibernética, neste mundo em que os valores espirituais estão caindo de roldão. Que
necessidade temos nós de nos agarrar quase em desespero àqueles que, embora acompanhando o
inevitável progresso do mundo, entretanto conservam aquele sentimento, permanecem fiéis às coisas do
espírito, como fez Figueiredo Filho! Então, eu poderia, através de V. Ex.ª, dizer de novo ao Senador
Adalberto Sena que sempre quando tais fatos acontecem, quando uma perda assim se verifica que,
instintivamente, impulsivamente, se estabeleça minha solidariedade. E é por isso que, com V. Ex.ª, lamento
a perda desse homem. Mas o seu pensamento ficou. Ele deixou um rastro pelo seu caminho; ele não estará
sendo lembrado apenas agora, quando recém-desaparece: há de ficar lembrado sempre porque a
semeadura houve, foi larga, foi profunda, foi imensa.
O SR. WILSON GONÇALVES: – Estou muito grato ao aparte de V. Ex.ª que, através de sua
sensibilidade privilegiada e pela simples enumeração dos títulos de alguns dos trabalhos de Figueiredo
Filho, percebe a grandeza de sua personalidade, de seu espírito.
E, neste instante, que para mim é realmente um momento de pesar, quero, com absoluta sinceridade,
felicitar V. Ex.ª por essa sua sensibilidade tão profundamente humana e que o caracteriza tão
acentuadamente na sua vida pública. Muito obrigado a V. Ex.ª.
Embora filho de político – pois o seu ilustre pai foi homem dotado de poderosa inteligência e teve
nesse campo destacada atuação, chegando a exercer o cargo de Prefeito do Crato – nunca J. Figueiredo
Filho, se deixou atrair pela fascinante atividade político-partidária. Era no entanto, possuidor de invulgar e
nobilitante espírito público, defensor incansável das reivindicações do seu povo, cujos problemas conhecia
profundamente e para cuja solução trabalhava sem se poupar.
Sem vínculos partidários, independente no exame dos homens e dos fatos da vida pública, com
indiscutível autoridade moral por todos proclamada, devotava tamanho amor à sua terra natal que, não
obstante doente, quebrando para espanto a sua tradicional neutralidade e o seu consciente alheiamento
das disputas eleitorais, chegou a comparecer espontaneamente, num imenso sacrifício pessoal, a um
comício político, no último pleito municipal, falando sentado ao povo, tal a debilidade do seu estado físico,
somente porque, superior à discórdia reinante entendeu, na sua aprimorada compreensão cívica, que, sem
compromissos, devia manifestar a sua autorizada palavra em favor de uma decisão que considerava
salvadora dos destinos de sua gente e de sua querida Cidade.
Entre os atributos que exornavam a sua incomum personalidade, quero destacar, aqui, apenas dois
que lhe definem bem a figura humana: o seu imenso pendor para as letras e a sua total indiferença aos
bens materiais.
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Deixa viúva Dona Zuleica, pertencente à ilustre e tradicional família da terra, companheira inseparável
de suas lutas e dois filhos, Cauby e Eneida, aos quais me associo na dor e no pesar.
Sentindo profundamente o seu desaparecimento, lacuna impreenchível no nosso meio, rendo a J.
Figueiredo Filho, nesta hora, com este sincero registro, a homenagem da minha estima e da minha
admiração, num gesto de imperecível saudade.
Tenho dito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a continuidade administrativa tem sido
uma constante no meu Estado, a Paraíba.
Em verdade, os diversos governantes que têm passado naquela unidade da Federação, têm mantido
uma uniformidade na execução dos planos de governo. Como, também, tem sido uma constante a honradez
dos governantes; sem exceção, todos os governantes da Paraíba. Não conhecemos, em nossa História,
governantes que não tenham um padrão de honradez. Mas, infelizmente, não bastam a continuidade
administrativa e a honradez para possibilitar a realização de grandes obras que resolvam os aflitivos
problemas do nosso Estado. A pobreza do nosso orçamento, por exemplo: um Estado, com 2 milhões e 400
mil habitantes, apresenta uma renda inferior a 300 milhões de cruzeiros, e o pouco que ali se realiza é
conseqüência dos auxílios e financiamentos federais. E se o Estado é pobre, muito mais pobres são os
municípios. A maioria esmagadora das nossas comunidades padece de recursos para realizar um mínimo
que satisfaça a população. Municípios numerosos apresentam rendas inferiores a 20 mil cruzeiros ou a 15
mil cruzeiros mensais. O que pode um município fazer com uma renda dessa importância?
A Paraíba tem a mesma população que o Líbano, 2 milhões e 400 mil habitantes; entretanto, valemos
apenas 10%, em termos de receita, daqueles Pais: 50 milhões de dólares contra 600 milhões de dólares.
Isto é apenas para dar uma idéia aos Senhores da nossa posição. Enquanto o Governo Federal vem
perseguindo seu equilíbrio orçamentário, e tem, realmente, ao longo desses últimos anos, sobretudo depois
de 1964, conseguido notáveis resultados, algumas Unidades da Federação não têm podido apresentar a
mesma eficiência.
O Ministro Reis Velloso acaba de declarar à imprensa que, neste Governo, nenhuma obra ou
programa ficou atrasado por problema na área de recursos, criando-se, pela primeira vez no País, uma
realidade orçamentária, um orçamento real – fato alcançado até hoje por poucos países em todo o mundo.
De fato, para 1974, o deficit do Orçamento federal se situará em torno de 350 milhões de cruzeiros,
o que significa menos de 0,1%, insignificante, em relação ao Produto Interno Bruto. Insignificante deficit.
Mas, se a União tem condições de apresentar um quadro tão animador, que merece, da nossa parte,
todo aplauso, o mesmo não posso dizer do meu pequenino Estado, pobre, cheio de problemas e que,
repito, para realizar qualquer obra de maior importância, tem de se socorrer dos auxílios da União.
É verdade que o País dispõe hoje, de numerosos planos que ajudam as áreas metropolitanas. Neste
ano, entrou em funcionamento o PROGRES e uma nova legislação de amparo às áreas metropolitanas
carreiam fabulosas somas para equacionar e resolver os problemas dessas áreas, onde, de fato,
os problemas são realmente não só volumosos, mas muito difíceis, diante das concentrações populacionais.
Apontando essas deficiências com relação ao desenvolvimento do interior, e a despeito da
pobreza orçamentária, o nosso Estado tem realizado alguma coisa. No Governo passado, foram
pavimentadas centenas de quilômetros de estradas e construídos dezenas de colégios. Quase 80%
dos nossos municípios foram dotados de abastecimento de água e a eletrificação está em todos os
municípios da Paraíba. No atual Governo, novas obras estão em andamento; algumas muito importantes,
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como a nova adutora de Campina Grande que vai ser inaugurada no dia 11 de setembro próximo, obra que
exigiu a aplicação de quase 40 milhões de cruzeiros, naturalmente com o auxilio do BNH e recursos
próprios do Estado e do Município de Campina Grande. Essa obra, por exemplo, foi iniciada no Governo
anterior, do Sr. João Agripino e continuada em sua maior parte, e concluída no Governo do Sr. Ernani
Sátyro. É a terceira adutora ali construída. A primeira foi executada pelo ex-Governador Argemiro de
Figueiredo; a segunda, ao tempo do Ministro José Américo de Almeida, e a terceira, que agora acabo de
referir, realizada pelo Governador Ernani Satyro.
Também este Governo atual está prestes a iniciar a construção de duas centrais de abastecimento:
uma, em João Pessoa e outra em Campina Grande. E também vai construir cerca de 130 km de estradas
pavimentadas.
Quero apenas ressaltar que, na Paraíba, tem havido uma continuidade administrativa e uma correta
aplicação dos dinheiros públicos e se não mais é feito, é devido à pobreza orçamentária do Estado. Estava
há pouco conversando com o nosso Presidente, o nobre Senador Antônio Carlos, sobre a necessidade de
se encontrar um meio de reforçar as Receitas estaduais, quando o nobre Senador Virgílio Távora assomou
à tribuna e tão bem expôs o problema da distribuição da renda nacional, da distribuição de renda à
população. Eu estava me lembrando da distribuição de rendas em termos das Unidades da Federação, das
unidades menores, os Municípios. Quando a União alcança estes resultados excepcionais de um equilíbrio
orçamentário e pode, sem emitir dinheiro, apresentar, como está aqui publicado: "transferências para
Estados e Municípios, da ordem de 9,3 bilhões de cruzeiros, para 1974, além de 7,2 bilhões em programas
especiais..." isto mostra a pujança que estamos alcançando em termos de administração federal. Mas, o
fato é que muitos Estados da Federação – os pequenos Estados sobretudo – carecem de um melhor
amparo, de melhor apoiamento financeiro, porque dificilmente um governante estadual pode atender a
certas reclamações de Municípios pequenos – pontes, estradas vicinais e outras pequenas obras. Ele fica
inteiramente manietado pelas dificuldades orçamentárias e para atender a essas obras aparentemente
insignificantes para quem está em Brasília, no comando da Nação.
Estas obras, embora pequenas, são da maior importância e significação para aquelas populações
que estão lá no interior.
Não trago ao conhecimento dos Srs. Senadores nenhum estudo a respeito, apenas estes
comentários. Espero, numa outra oportunidade, mergulhando mais neste assunto, poder fazer certas
considerações para, com isso, oferecer minha contribuição no sentido de que os Estados mais pobres
tenham melhores oportunidades no rateio dos recursos nacionais que, nesta altura do nosso
desenvolvimento, acredito ser possível.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a. palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Estado de São Paulo, dos 40.000
professores, mais de 30.000 são contratados a título precário.
E, nos demais Estados, a situação é semelhante, ou mais grave.
Isso significa que, apesar de trabalharem anos seguidos, esses professores, de um lado, não são
servidores públicos para os efeitos de direitos e vantagens, e, de outro, não são também empregados
particulares, com os direitos assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Assim, são privados, entre outros, dos seguintes direitos: estabilidade ou Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço, previdência social, assistência médica, férias anuais remuneradas, licença à gestante e
para tratamento de saúde, nojo, gala, repouso remunerado, etc.
Esta situação tem gerado reclamações perante a justiça, que vem reconhecendo,
em
cada caso,
o direito dos
professores, como
em
recente decisão cio TST
(RR
1.082/72),
em
que
o
Relator,
Ministro
Barata
Silva,
deu
o
parecer
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seguinte: "Considera como empregado quem presta serviços ao Estado, mediante salário e subordinação
fora do Estatuto dos Funcionários Públicos, estando, pois, sob a proteção da CLT".
Para corrigir essa anomalia a Lei nº 5.692/71 (Lei do Ensino), determina que: "Em cada sistema de
ensino (nos Estados), haverá um Estatuto que estruture a carreira de magistério de 1º e 2º Graus, com
acessos graduais e sucessivos, regulamentando as disposições específicas da presente Lei e
complementando-as no quadro da organização própria do sistema (art. 36)".
Assim, todos os Estados estão obrigados por lei, a elaborar o seu quadro de carreira do magistério
oficial.
Com valiosa colaboração técnica para essa tarefa, as entidades representativas do magistério
paulista – Centro do Professorado Paulista, Associação Paulista de Pedagogia, União dos Diretores do
Ensino Médio Oficial, Associação dos Orientadores Educacionais do Estado de São Paulo e Associação dos
Professores do Ensino Secundário e Normal Oficial do Estado de São Paulo – elaboraram um "Anteprojeto
da Carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º Graus" – que, por sua importância e valor solicito faça parte
integrante deste pronunciamento.
Esse estudo poderá servir como subsídio aos demais Estados.
A atual situação intranqüiliza e inquieta a classe responsável pela Educação, base do
desenvolvimento de qualquer nação.
Apelamos, por isso, ao Governador do Estado de São Paulo – onde o problema é premente – para
que tome medidas urgentes no sentido de enviar à Assembléia Legislativa o necessário Projeto,
disciplinando a carreira cio magistério oficial no Estado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO:
ANTEPROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO OFICIAL DE 1º E 2º GRAUS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Exposição de Motivos
O anteprojeto anexo, elaborado pela Associação dos Orientadores Educacionais do Estado de São
Paulo, Associação Paulista de Pedagogia, Associação dos Professores do Ensino Secundário e Normal
Oficial do Estado de São Paulo, Centro do Professorado Paulista e União dos Diretores do Ensino Médio
Oficial, visa a subsidiar a estruturação da Carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de São
Paulo. Sua legitimidade fundamenta-se no parágrafo único do art. 47 da Lei nº 10.125, de 4 de junho de
1968, que instituiu o Código de Educação do Estado e, segundo o qual, "os cargos docentes serão
estruturados em carreira", bem como nos arts. 36 e 39 da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que
dizem:
"Art. 36 – Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estruture a carreira de magistério de 1º
e 2º Graus, com acessos graduais e sucessivos, regulamentando as disposições específicas da presente
Lei e complementando-as no quadro da organização própria do sistema.
Art. 39 – Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos Professores e especialistas de
ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação em cursos e estágios de formação,
aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção de graus escolares que atuem."
Já que se trata, pois, de um anteprojeto de estruturação de carreira, é importante deixarmos
claro, á guisa de preliminar, o que entendemos por estruturar e por carreira. A expressão
estruturar foi usada no sentido exato de "dispor, pôr em ordem as partes de um todo". Como
escreve Luis de Castro Sette, em termos administrativos "o todo é o conjunto de
empregados para o exercício de determinada função" (1). Ora, essa estruturação, essa
organização conveniente do todo integrado pelos profissionais de um dado campo obtem-se
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pelo seu "grupamento em classes que representam degraus sucessivos, correspondendo a maior
autoridade, responsabilidade, conhecimento, aptidões" (2).
Ora, esse grupamento hierárquico de classe é por sua vez o que caracteriza uma carreira, tal como
aliás vem definida no art. 8º da Lei nº 10.261, de outubro de 1968, que instituiu o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo.
"Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo o nível de
complexibilidade e o grau de responsabilidade."
O mesmo enfoque é encontrado no art. 36 da Lei nº 5.692/71, portanto, estruturar uma carreira será,
tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista legal, uma questão de organizar, de dispor numa
certa ordem, as respectivas classes. Essa a razão pela qual no Projeto anexo, a Carreira do Magistério
Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de São Paulo aparece estruturada em 14 (quatorze) classes,
entendendo-se por classe, o "conjunto de cargos da mesma denominação" (3).
Nesse particular algumas inovações foram introduzidas, a fim de se atenderem as exigências
curriculares básicas da educação paulista de hoje: a introdução, na carreira, das classes dos especialistas
em educação, considerando o caráter pedagógico, magistral de sua atuação no processo educativo:
1. Quanto à inclusão na Careira do Magistério do Técnico em Comunicação e RAV (Recursos
Audiovisuais) temos a considerar:
– o fenômeno da comunicação é hoje objeto de estudo científico e a existência de instrumentos,
técnicas e processos modernos de comunicação permite maior eficiência e rapidez na transmissão de
mensagens. O conhecimento e a correta utilização dessas técnicas, instrumentos, e processos, auxiliam os
Setores Técnicos e os Professores em suas comunicações, possibilitando maior rendimento acadêmico e
facilidade na integração das experiências educacionais;
– o planejamento e o desenvolvimento do processo educativo exige comunicação e informação
constantes entre os elementos da unidade educacional: Diretores, Setores Técnicos, Professores, Alunos,
Pais, Administração e a comunidade em geral.
O Técnico em Comunicação e RAV terá como função principal o oferecimento de meios (recursos e
técnicas audiovisuais) e de orientação quanto à utilização, linguagem e aplicabilidade desses recursos aos
elementos envolvidos no processo educativo.
2. Quanto à classe do Assistente Comunitário torna-se indispensável, uma vez que um planejamento
de currículo deve prever e sistematizar as formas de interação com a comunidade dentro da qual a Escola
se insere, dando organicidade ao relacionamento Escola – Família. Numa planificação da ação educativa, o
conhecimento objetivo das características sócio-culturais, bem como a realização de um relacionamento
dinâmico e criador com as famílias, é fundamental, se se quiser integrar os pais na vida da escola, e leválos a participar do processo educativo de forma mais eficiente.
O Assistente Comunitário tem como funções e tarefas principais:
– a formação de uma Associação de Pais e Mestres pela qual a comunidade participará de
promoções, encontros, discussões e estudos da problemática educacional, responsabilizando-se, também,
pelas realizações da Escola;
– buscar uma integração, em termos de conhecimento e de atuação entre a Escola e a Família;
– desenvolver um processo de esclarecimento e de educação junto aos pais quanto aos objetivos,
métodos e realizações da Escola;
– desenvolver e orientar a participação dos pais no processo educativo.
3. A introdução na carreira, da classe do orientador educacional, o que tem
justificativas
não
só
teóricas,
como
legais
e
funcionais,
Assim,
se
vários
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diplomas legais, desde a Lei de Diretrizes e Bases, têm enfatizado a importância da experiência docente do
orientador, de outro lado, ele não pode atuar a não ser entrosando-se com todos os membros da equipe
escolar, especialmente o corpo docente. Consideramos legítimo incluir a classe do Orientador Educacional
na carreira do magistério oficial de 1º e 2º Graus que estruturamos, cuja função é obrigatória pelo art. 10 da
Lei nº 5.692!71, que diz:
"Será instituída obrigatoriamente a orientação educacional, incluindo aconselhamento vocacional em
cooperação com os professores, a família e a comunidade."
4. A criação da classe de Orientador Pedagógico, cujos profissionais desempenharão suas funções
nas Unidades Escolares:
"Estimulando a reformulação de programas, métodos e processos de ensino e aprendizagem,
técnicas de avaliação, de critérios de promoção e demais instrumentos operacionais da ação didáticopedagógica" (Resolução SE, de 27 de janeiro de 1971). O orientador pedagógico trabalhará ao nível dos
planejamentos de Ensino, "garantindo a unidade do planejamento pedagógico e a eficácia de sua execução,
propiciando condições para a participação efetiva de todo o corpo docente, unificado em torno dos objetivos
gerais da escola e diversificado em função das características especificas de suas respectivas áreas de
trabalho." art. 3º – Letra A do documento acima.
5. A criação da classe do Supervisor de Áreas torna-se condição imperiosa se se quiser pensar
seriamente na reforma do ensino. O Supervisor de áreas é, antes de tudo, um professor, mas que, dados
seus conhecimentos teórico-práticos no respectivo campo de conhecimento, está em condições de
supervisionar as atividades dos professores de uma dada área de ensino ou disciplina. Haverá um
Supervisor para cada área de ensino que atuará junto aos professores dessa área existentes nas diversas
escolas sob sua supervisão. O Supervisor deverá ser especialista em planejamento de ensino e nas
técnicas de condução de aprendizagem numa determinada área ou disciplina. Tal medida enquadra-se nos
planos da Secretaria de Educação que visam a implantar a Reforma do Ensino. Para todas as classes o
conceito de Supervisão consiste em uma assessoria aos objetos da supervisão para que eles possam
enfrentar cientificamente seus problemas profissionais.
6. A classe do Supervisor de Orientação Educacional é proposta com o fim de supervisionar o
trabalho dos orientadores educacionais que atuam nas diversas escolas sob sua atuação, dimensionando
este trabalho e enriquecendo-o pela troca de experiências com outros orientadores. Esta supervisão e
assessoria deve visar a uma atuação mais científica, quer pela fundamentação, quer pela procura de novos
instrumentos de trabalho, buscando-se o aperfeiçoamento profissional.
7. A criação da classe do Supervisor de Orientação Pedagógica obedece aos mesmos requisitos dos
demais Supervisores, com seu campo de atuação voltado para a coordenação dos serviços de orientação
pedagógica das Unidades de Ensino. O Supervisor de Orientação Pedagógica deve ser um especialista em
Teoria e Planejamento de Currículo, enfocando sua atuação ao nível de planejamento curricular e do
treinamento do pessoal no processo do ensino-aprendizagem.
8. A classe do Psicólogo Escolar se justifica quando se define o currículo numa dimensão psicológica,
necessitando, portanto, a Equipe de Supervisão Escolar da contribuição deste especialista, cujas funções
principais serão do desenvolvimento de estudos sobre o processo educacional, tanto na linha de uma teoria
de aprendizagem, que leve em conta o desenvolvimento bio-psico-social do educando, quanto subsidie o
planejamento do currículo, de modo a atender a estas exigências.
9. A inclusão da Classe do Sociólogo Escolar se justifica urna vez que o planejamento de currículo,
deve estar fundamentado num levantamento sócio-econômico e tecnológico.
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A Escola pode e deve. colocar-se à frente dos avanços científicos, conhecendo-os, interpretando-os,
dimensionando-os numa visão macrocósmica que possibilite o acompanhamento pela equipe profissional
dos fenômenos caracterizadores da realidade em que a Escola está inserida.
10. As classes do Supervisor de Unidades, cujos profissionais atuarão junto aos Diretores das
Unidades de Ensino, coordenando e presidindo os trabalhos dos demais supervisores (de Áreas, de
Orientação Educacional e os de Orientação Pedagógica), formando com eles a Equipe de Supervisão
Escolar ao nível das "Delegacias" ou dos Centro de Supervisão Escolar.
11. A criação da classe do Supervisor de Região cujos profissionais atuarão no macrossistema de
uma Região, quer como representante maior da Secretaria de Educação, ou de outros órgãos de cúpula,
quer como elemento de decisão e acompanhamento junto aos Centros de Supervisão Escolar e aos
Estabelecimentos de Ensino.
O termo Supervisão traduz melhor a "concepção renovada de inspeção", exigida pela própria
renovação educacional. Seu significado é o de Assessoria, Coordenação, Orientação e Controle do
processo educativo sistemático, dando-nos uma imagem dinâmica da função.
12. Com relação ao provimento dos cargos, em caráter efetivo, optamos pelo concurso público de
títulos e provas, exceção feita apenas para a classe de Supervisor de Região e a classe de Diretor de
Divisão Regional de Educação, para as quais sugerimos a nomeação por livre escolha da Secretaria de
Educação dentre os Supervisores de Unidades da Região em apreço. A seleção por concurso público de
títulos e provas justifica-se, porque:
a) permitirá um recrutamento de profissionais com base sobretudo em seu mérito, o que é mais
democrático e sadio do ponto de vista administrativo;
b) é uma exigência constitucional e que consta também do Código Estadual de Educação, num
dispositivo expresso acerca do Magistério (art. 47) e da Lei nº 5.692 em seu art. 34. Reservamos o conceito
de promoção para a passagem dentro da classe de um nível a outro.
13. Tornamos obrigatória a formação em pedagogia para o ingresso na classe de Diretor. Essa
medida traduz a consciência de que Direção Escolar constitui-se num campo específico de pesquisa e
trabalho em educação.
Atendendo ainda à consideração de que não é possível renovação pedagógica sem planejamento e
que dentro do planejamento educacional, a pesquisa é imprescindível, seja no diagnóstico da realidade,
seja na avaliação dos resultados, procuramos torná-la, tanto quanto possível, atribuição obrigatória e
rotineira de todos os que, ingressando na carreira do magistério de 1º e 2º Graus, podem ser definidos
como os principais suportes humanos da educação em nosso Estado.
Não desconhecemos, é certo, as dificuldades para concretização de qualquer pesquisa. Colocando-a,
porém, no lugar que lhe compete, o que procuramos foi chamar a atenção das autoridades para sua
importância e mais do que isso, despertá-los para a necessidade de criarem condições objetivas à sua
efetivação. A ausência quase total de pesquisas educacionais em nosso meio deixa uma lacuna na
proposição de um Sistema Paulista de Educação. É que em última análise, ainda continuamos presos a
uma concepção de educação como um bem de consumo, quando a de que necessitamos é de educação
como investimento. Investimento neste veículo da cultura e da civilização e ferramenta principal do
progresso global.
Por outro lado, a institucionalização da pesquisa tem, parece-nos, a vantagem suplementar de evitar
que se façam reformas superficiais, sem o suporte e experiências das pesquisas científicas. A
institucionalização da pesquisa parece-nos permitir, nesse sentido, um controle maior da situação
educacional exatamente por parte daqueles que, sendo seus agentes, mas que, ao mesmo tempo,
desconhecendo a realidade sobre que trabalham, encontram-se, assim, geralmente marginalizados das
decisões mais fundamentais no âmbito do ensino.
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Com base nas "normas gerais para elaboração do Estatuto do Magistério" do Ministério da Educação
e Cultura, a carreira está organizada em 7 (sete) níveis dentro da Carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º
Graus do Estado de São Paulo.
O nível será sempre determinado pela qualificação profissional do Professor ou do Especialista em
ensino de 1º e 2º Graus dentro do seguinte quadro:
Nível 1 – Professores com habilitação específica de 2º Grau (curso de 3 anos).
Nível 2 – Professores com habilitação específica de 2º Grau (curso de 4 anos ou curso de 3 anos
mais os estudos adicionais previstos no artigo 30, § 1º da Lei nº.5.692/71).
Nível 3 – Professores formados em curso superior de graduação (licenciatura curta).
Nível 4 – Professores formados em curso superior de graduação (licenciatura curta acrescida de
estudos adicionais previstos no art. 30, § 2º da Lei nº 5.692/71).
Nível 5 – Professores ou especialistas com título de graduação (licenciatura plena).
Nível 6 – Professores ou especialistas com título de graduação plena acrescida de curso de
especialização, com duração mínima de 1.100 horas, ministrado em Institutos de Ensino Superior.
Nível 7 – Professores ou especialistas com título de pós-graduação sensu strictu (Mestrado).
A cada nível corresponderão 5 graus (de "A" a "E") sendo que a cada grau corresponderá padrão de
remuneração crescente.
Na carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de São Paulo, terá direito a promoção,
de um grau para outro, o Professor ou Especialista em Ensino que atingir pelo menos o mínimo de pontos
exigidos pelo grau subseqüente, conforme o quadro abaixo:
Grau A...............................................
Grau B...............................................
Grau C..............................................
Grau D..............................................
Grau E...............................................

inicial
100 pontos
200 pontos
300 pontos
400 pontos

A remuneração do professor ou especialista em ensino de 1º e 2º graus vincula-se ao nível e ao grau
alcançado na Carreira, sem distinção de grau escolar em que atue.
Ao Nível I, grau A, corresponderá a remuneração não inferior a três e meio salários mínimos vigentes
na Capital do Estado.
Os acréscimos verticais, que correspondem à passagem de um nível para outro, implicam em um
aumento de 20% sobre o inicial do nível imediatamente anterior, a partir do nível I, Grau A.
Os acréscimos horizontais, que correspondem à passagem de um grau para outro, implicam em um
aumento na seguinte escala percentual:
a) Aumento de 8% ao Nível I;
b) Aumento de 7% ao Nível II;
c) Aumento de 6% ao Nível III;
d) Aumento de 5% ao Nível IV;
e) Aumento de 4% ao Nível V;
f) Aumento de 3% ao Nível VI;
g) Aumento de 2% ao Nível VII.
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Para efeito de remuneração é estipulado o teto máximo de 44 aulas semanais, incluindo as atividades
docentes extraclasse.
As atividades docentes extraclasse serão remuneradas na proporção de 1/3 sobre as aulas
efetivamente dadas.
ANTEPROJETO DE LEI DISPONDO SOBRE A CARREIRA DO MAGISTÉRIO
OFICIAL DE 1º E 2º GRAUS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Fica instituída a carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de São Paulo.
§ 1º – A carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de São Paulo compreende tanto as
classes ligadas aos professores, como as classes dos especialistas.
§ 2º – A carreira de Magistério Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de São Paulo compreende as
classes de Professor, de Técnico em Comunicação e Recursos Audiovisuais, de Assistente Comunitário, de
Orientador Educacional de Orientador Pedagógico, de Diretor de Unidade, de Psicólogo Escolar, de
Sociólogo Escolar, de Supervisor de Áreas, de Supervisor de Orientação Educacional, de Supervisor de
Orientação Pedagógica, de Supervisor de Unidades, de Supervisor Regional, de Diretor de Divisão Regional
de Educação.
§ 3º – Poderão ser criadas outras classes, à medida que o interesse do ensino solicitar.
CAPÍTULO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS
Art. 2º– O ingresso em cada classe da carreira de Magistério Oficial de 1º e 2º Graus do Estado de
São Paulo dar-se-á, em caráter efetivo, através de concurso público de títulos e provas na forma dos artigos
e parágrafos seguintes:
§ 1º – Os concursos deverão realizar-se, obrigatoriamente a cada ano, havendo vagas.
§ 2º – O exercício de quaisquer das funções previstas neste estatuto implicará no gozo de todos os
direitos e cumprimento de todos os deveres correspondentes, sem distinção entre funcionários efetivos,
estáveis, contratados e substitutos.
§ 3º – O recrutamento de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º graus, será feito em
níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se aos objetivos específicos de cada grau, às
características das disciplinas, áreas de estudos ou atividades e às fases de desenvolvimento dos
educandos.
Art. 3º – Para o ingresso na classe de Professor o candidato deverá, além de preencher os demais
requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma em Curso de Formação de Professor Primário, com duração mínima de 3
anos, quando se tratar da 1ª e 4ª séries do ensino de 1º grau.
2. Ou, portador de diploma de licenciado em curso superior de Pedagogia, quando se tratar da 1ª à 4ª
séries do ensino de 1º grau.
3. Ou, portador de diploma de licenciado em Curso Superior de curta duração, na área de estudos, ou
disciplinas para a qual se candidata quando se tratar de 5ª à 8ª séries do ensino de 1º grau.
4. Ou, portador de diploma em Curso Superior correspondente à licenciatura plena, com habilitação
específica na área de estudos ou disciplina para a qual se candidata, quando se tratar da 5ª à 8ª séries do
ensino de 1º grau e ou da 1ª à 4ª séries do ensino de 2º grau.
§ 1º – Para a regência das aulas das atividades, disciplinas ou áreas de
estudos, de caráter profissionalizante, que não constem dos Cursos de Formação
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de Professores em nível superior, poderá inscrever-se candidato portador de certificado expedido por
Faculdade, oficial ou reconhecida, cujo currículo inclua o ensino da matéria em questão e da formação
pedagógica.
Art. 4º – Para ingresso na classe de Técnico em Comunicação e Recursos Audiovisuais o candidato
deverá, além de preencher os demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma em Curso Superior de Comunicação, com especialização em educação,
obtido por Faculdade Oficial ou reconhecida.
2. Ou, portador de diploma em Curso Superior de Pedagogia, com especialização em Comunicação e
Recursos Audiovisuais, obtido por Faculdade Oficial ou reconhecida.
Art. 5º – Para ingresso na classe de Assistente Comunitário o candidato deverá, além de preencher
os demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma em Curso Superior de Serviço Social, com especialização em Educação,
obtido em Faculdade Oficial ou reconhecida.
Art. 6º – Para o ingresso na classe de Orientador Educacional, o candidato deverá, além de
preencher os demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Pedagogia, em curso de graduação plena, com habilitação
em Orientação Educacional.
2. Ter, no mínimo 10% de estágio das horas correspondentes à habilitação.
3. Ter, no mínimo, 720 horas de experiência docente no ensino de 1º ou 2º graus.
Parágrafo único – O item 3 poderá ser dispensado quando o estágio a que se refere o item 2,
alcançar o mínimo de 50%.
Art. 7º – Para o ingresso da classe de Orientador Pedagógico, o candidato deverá, além de
preencher.os demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Pedagogia, em curso de graduação plena, com habilitação
em Orientação Educacional.
Ciências e Letras, oficial ou reconhecida.
2. Ter, no mínimo, 10% de estágio das horas correspondentes à habilitação.
3. Ter, no mínimo, 720 horas de experiência docente no ensino de 1º e 2º .graus.
Parágrafo único – O item 3 poderá ser dispensado o estágio a que se refere o item 2 alcançar o
mínimo de 50%.
Art. 8º – Para o ingresso na classe de Diretor, o candidato deverá, além de preencher os demais
requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Pedagogia, em curso de graduação plena com habilitação
em administração escolar.
2. Ter, no mínimo, 10% de estágio das horas correspondentes à habilitação.
3. Ter, no mínimo, 720 horas de experiência .docente 'no ensino de 1º ou 2º graus.
Parágrafo único – O item 3 poderá ser dispensado quando o estágio, a que se refere o item 2,
alcançar o mínimo de 50%.
Art. 9º – Para ingresso na classe de Psicólogo Escolar, o candidato deverá, além de preencher os
demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Psicologia, com especialização em Educação, obtido por
Faculdade Oficial ou reconhecida.
Art. 10 – Para ingresso na classe de Sociólogo Escolar, o candidato deverá, além de preencher os
demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Ciências Sociais obtido por Faculdade oficial ou
reconhecida.
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Art. 11 – Para o ingresso na classe de Supervisor de Áreas o candidato deverá, além de preencher os
demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado, em curso de graduação plena, obtido por Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, oficial ou reconhecida;
2. Portador, satisfeita a exigência do item anterior, de diploma de pós-gradução, na disciplina ou área
de estudo, obtido em Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, oficial ou reconhecida;
3. Ter, no mínimo, dois anos de experiência docente no ensino de 1º e 2º graus.
Art. 12 – Para ingresso na classe de Supervisor de Orientação Educacional, o candidato deverá, além
de preencher os demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Pedagogia em curso de duração plena, com habilitação em
Orientação Educacional;
2. Portador de diploma de Pós-Gradução em Orientação Educacional, realizado em Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, oficial ou reconhecida;
3. Ter no mínimo, dois anos de experiência como Orientador Educacional no grau para o qual se
candidata.
Art. 13 – Para o ingresso na classe de Supervisor de Orientação Pedagógica, o candidato deverá,
além de preencher os demais requisitos da legislação vigente ser:
1. Portador de diploma de licenciado em Pedagogia, em curso de duração plena, com habilitação em
Supervisão Escolar;
2. Portador de diploma de curso de Pós-Graduação em Supervisão Escolar, realizado em Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, oficial ou reconhecida;
3. Ter no mínimo, dois anos de experiência como Orientador Pedagógico, no grau para o qual se
candidata.
Art. 14 – Para o ingresso na classe de Supervisor de Unidade, o candidato deverá, além de
preencher os demais requisitos da legislação vigente, ser:
1. Portador de diploma em Pedagogia em curso de duração plena com habilitação em Administração
Escolar.
2. Portador de diploma de curso de Pós-Gradução, em Administração Escolar, realizado em
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, oficial ou reconhecida;
3. Ter, no mínimo, dois anos de experiência como Diretor de Unidades.
Art. 15 – Para poder ser nomeado para a classe de Supervisor Regional, o candidato deverá, além de
preencher os demais requisitos da legislação vigente, ter:
1. Atingido o grau "B" da classe de Supervisor de Unidade.
Art. 16 Para ser nomeado para a classe de Diretor de Divisão Regional de Educação, o candidato
deverá, além de preencher os demais requisitos da legislação vigente, ter:
1. Atingido o grau "C" da classe de Supervisor de Unidade.
CAPITULO III
DOS CARGOS E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 17 – São deveres do Professor:
1. Conhecer e cumprir o regimento interno da Escola;
2. Elaborar a programação do curso a ser desenvolvido durante o ano, sob a assistência dos
Orientadores Educacional e Pedagógico de seu estabelecimento;
3. Desenvolver, sob a orientação do Orientador Pedagógico, pelo menos 85% da respectiva
programação do curso;
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4. Elaborar, anualmente, um relatório consubstanciado de suas atividades docentes, inclusive uma
avaliação crítica do que foi desenvolvido, analisando-o com os orientadores de sua unidade;
5. Comparecer às reuniões do Conselho de Professores ou em outras, em que sua presença se fizer
necessária, desde que devidamente convocado;
6. Comparecer a pelo menos 75% das aulas previstas;
7. Participar das pesquisas e levantamentos conduzidos pelos Orientadores, Diretores ou
Supervisores, em atividades compatíveis com o cargo que exerce, devendo ser essa participação
remunerada à base de hora/aula;
8. Participar de seminários e simpósios sobre assuntos relevantes, diretamente ligados ao ensino;
9. Colaborar com a Direção e demais serviços da Escola, no interesse do ensino e da formação dos
adolescentes.
O participar dos cursos ou áreas, promovidos pela Unidade a que pertence ou pelos órgãos
competentes:
Art. 18 – São deveres do Técnico em Recursos Audiovisuais.
1. Conhecer e cumprir o Regimento Interno da Escola;
2. Oferecer os meios (recursos e técnicas audiovisuais) e orientação quanto à utilização, linguagem e
aplicabilidade desses recursos nos componentes do processo educativo.
3. Controlar a circulação e conservação dos recursos audiovisuais existentes;
4. Participar de cursos, seminários e reuniões relacionadas com seu trabalho;
5. Planejar e relatar todas as suas atividades que deverão ser planejadas com os demais
especialistas e professores;
6. Estudo sobre a problemática da comunicação entre os professores e os especialistas, entre estes e
os alunos e entre a Escola e a Comunidade;
7. A criação e produção de material audiovisual;
8. Desenvolver critérios para a avaliação da utilização dos recursos audiovisuais em situação de
aprendizagem.
Art. 19 – São deveres do Assistente Comunitário:
1. Conhecer e cumprir o Regimento Interno da Escola;
2. Conhecer os recursos da comunidade e procurar integrá-los no planejamento do currículo;
3. Buscar uma integração em termos de conhecimento e atuação, entre a Escola e a Comunidade;
4. Desenvolver e orientar a participação dos pais no processo educativo;
5. Coordenar as atividades da Associação de Pais e Mestres pela qual a comunidade participará de
promoções, encontros e estudos da problemática educacional responsabilizando-se também pelas
realizações da Escola;
6. Levantar as condições e expectativas dos pais quanto aos objetivos educacionais e as aspirações
dos alunos.
Art. 20 – São deveres do Orientador Educacional:
1. Conhecer e cumprir o Regimento Interno da Escola;
2. Organizar o serviço de Orientação Educacional do Colégio onde estiver lotado;
3. Participar do planejamento global da Escola;
4. Elaborar anualmente, de acordo com esse planejamento, o planejamento das atividades do Serviço
de Orientação Educacional;
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5. Colaborar na organização dos Círculos de Pais;
6. Elaborar anualmente, relatório crítico das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Orientação
Educacional de sua Unidade Escolar dentro do planejamento geral da Escola;
7. Participar dos Conselhos de Classe, da Escola onde estiver lotado, coordenando quando os
problemas a serem analisados forem da área da Orientação Educacional;
8. Relacionar-se, sob forma constante e sistemática, com os professores, no sentido de intercâmbio
de informações, sobre os alunos e de conjugação de esforços em função dos objetivos escolares e
educacionais;
9. Cooperar com a direção da Escola e com o corpo docente, em todas as atividades da Unidade, no
sentido de que as condições de saúde, de desenvolvimento e de ajustamento individual e social do
Educando decorram de forma mais conveniente;
10. Utilizar recursos pedagógicos, sociais e profissionais no sentido de ajudar os alunos nas opções
de matérias, de cursos ou de atividades que a Escola lhes ofereça, no sentido de facilitar-lhes futuras
opções ocupacionais;
11. Organizar e manter registros individuais de todos os alunos, para fins de orientação educacional e
vocacional;
12. Promover reuniões, visitas e trabalhos de intercâmbio com a comunidade, de maneira a alargar as
fontes informativas sobre e para os alunos, favorecendo a ocorrência de opções adequadas às condições
de cada um;
13. Desenvolver e orientar os professores na aplicação de técnicas modernas, adequadas à realidade
escolar, que possibilitem o mais completo conhecimento de cada aluno;
14. Atender a todos os alunos sem distinção, considerando-os como pessoas e não como problema.
Art. 21 – São deveres do Orientador Pedagógico:
1. Conhecer e cumprir o Regimento Interno da Escola;
2. Garantir a unidade do planejamento pedagógico e a eficácia de sua execução, propiciando
condições para a participação efetiva de todo o corpo docente, unificando em torno dos objetivos gerais da
escola e diversificando em função das características específicas de suas áreas de trabalho;
3. Participar da organização de classes, horários, reuniões e demais atividades da escola;
4. Estimular a reformulação de programa, de métodos e processos de ensino e aprendizagem, de
técnicas de avaliação, de critérios de promoção de demais instrumentos operacionais da ação didáticopedagógica;
5. Organizar e manter atualizado um serviço de documentação sistemática do trabalho planejado e
realizado, quer no tocante ao curso geral, quer no que diz respeito a cada professor.
6. Supervisionar a elaboração, a execução e a avaliação das programações anuais de cursos que
cada professor realizar dentro da respectiva área.
7. Planejar, juntamente com os demais especialistas e professores, as pesquisas e levantamentos a
serem realizados durante o ano letivo.
8. Co-responsabilizar-se pela execução, com o auxílio dos professores, das pesquisas assim
planejadas.
9. Inteirar-se do andamento das pesquisas e levantamentos dos quais for co-responsável juntamente
com o Orientador Educacional.
10. Auxiliar os professores em suas dificuldades metodológicas e pedagógicas.
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11. Apresentar ao Diretor o relatório anual de suas atividades.
Art. 22 – São deveres do Diretor de Unidade:
1. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e demais disposições legais relativas ao
ensino, à organização da escola e ao pessoal que nela serve.
2. Representar o estabelecimento.
3. Superintender todas as atividades da escola.
4. Exercer a supervisão administrativa.
5. Exercer a supervisão técnico-pedagógica geral, em trabalho conjunto com os especialistas.
6. Coordenar os trabalhos de planejamento e de avaliação global das atividades escolares, de modo
a assegurar que o conjunto das atividades docentes e não docentes se desenvolva coerentemente com os
objetivos do processo educativo.
7. Responsabilizar-se pela orientação global das relações entre a escola, os Pais e a comunidade.
8. Manter o Supervisor de Unidades informado sobre o andamento da escola, do ponto de vista
administrativo e do pedagógico.
9. Responsabilizar-se, com o assessoramento e participação dos professores e especialistas pela
organização anual do currículo da escola que dirige, levando em conta a condição dos alunos e a realidade
da região onde a escola está situada.
10. Acompanhar os alunos na situação de aprendizagem.
11. Elaborar, anualmente, um plano de atividades administrativas, assessorado pelos especialistas e
professores do estabelecimento.
12. Fazer, ouvido o conselho de professores e os especialistas, o horário e a distribuição de aulas,
respeitadas as prioridades estabelecidas em lei.
13. Elaborar com os professores e orientadores o calendário escolar e a agenda de atividades do
ano.
14. Possibilitar a execução por professores e especialistas de pesquisas e levantamentos sobre o
ensino.
15. Organizar o horário de trabalho e a escala de férias do pessoal administrativo.
16. Admitir o pessoal contratado.
17. Impor penalidades a alunos e a funcionários nos termos da legislação vigente.
18. Apurar ou mandar apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento.
19. Presidir o conselho de professores.
20. Presidir as reuniões gerais do corpo docente, de funcionários e de entidades paraescolares, bem
como as festividades e cerimônias da escola.
21. Fiscalizar a aplicação de recursos financeiros e prestar contas do mesmo a quem de direito.
22. Zelar pelo prédio e material pertencente ao patrimônio da escola ou à Fazenda do Estado por cuja
guarda e conservação é o responsável maior.
23. Elaborar e reformular, dentro das normas estabelecidas e junto com os demais especialistas,
documentos necessários ao desenvolvimento das atividades escolares.
24. Verificar o desempenho das funções, pelos funcionários quanto à freqüência,
pontualidade,
rapidez
na
realização
de
tarefas
urgentes,
continuidade
nas
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tarefas de rotina, fluência no trabalho e integração entre as equipes, tendo em vista o resultado
educacional.
Art. 23 – São deveres do Supervisor de Áreas:
1. Supervisionar a elaboração e execução dos planejamentos de ensino de sua área, em todo o
Centro de Supervisão Escolar em que atue, num trabalho conjugado com os demais setores técnicos e com
os Orientadores Pedagógicos das Unidades.
2. Coordenar os cursos de atualização dos professores de sua área.
3. Possibilitar o intercâmbio de experiência entre os professores de seu Centro de Supervisão.
Art. 24 – São deveres do Supervisor de Orientação Educacional:
1. Orientar, junto com os demais setores técnicos do Centro de Supervisão Escolar, os Orientadores
Educacionais na elaboração do planejamento de suas unidades.
2. Coordenar os trabalhos dos Orientadores educacionais no que diz respeito às atividades comuns
às diversas Unidades de ensino.
3. Participar e organizar para os Orientadores das Unidades, Seminários, Cursos de Treinamento,
Estudos de Aperfeiçoamento, relacionados ao trabalho de Orientação.
4. Promover estudos para remanejamento de alunos dentro da região, tendo em vista um ajustamento
mais adequado.
5. Participar na totalidade das atividades da equipe responsável pela região.
Art. 25 – São deveres do Supervisor de Orientação Pedagógica:
1. Orientar, junto com os demais setores técnicos do Centro de Supervisão Escolar, os Orientadores
Pedagógicos na elaboração do Planejamento do Currículo das Unidades.
2. Coordenar o trabalho dos Orientadores Pedagógicos no que diz respeito a atividades pedagógicas
comuns às diversas Unidades.
3. Participar ou capacitar pessoal para participar de Seminários e Cursos de Treinamento
relacionados ao seu trabalho, planejados pelo Centro de Supervisão Escolar.
Art. 26 – São deveres do Psicólogo Escolar:
1. Planejar suas atividades conjuntamente com os demais especialistas do Centro de Supervisão
Escolar.
2. Elaborar estudos que visem á caracterização da população escolar do ponto de vista cognitivo e
psicoatitudinal.
3. Levantar dados, conjuntamente com os demais especialistas, sobre aspirações e expectativas da
comunidade quanto aos objetivos do ensino:
4. Elaborar estudos que visem a subsidiar o encaminhamento de problemas ligados à aprendizagem.
5. Planejar, conjuntamente com os demais supervisores, o treinamento e supervisão de professores e
especialistas de ensino das unidades.
6. Assessorar as equipes profissionais no que diz respeito à psicologia do desenvolvimento e da
personalidade, aos processos educacionais dentro de um enfoque psicológico do currículo.
7. Relatar todas suas atividades.
Art. 27 – São deveres do Sociólogo Escolar:
1. Planejar suas atividades conjuntamente com os demais especialistas do Centro de Supervisão
Escolar.
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2. Coordenar os projetos de pesquisas que visem ao levantamento de dados sobre realidade sócioeconômica em que se situa o Centro de Supervisão para fins de planejamento de currículo.
3. Cuidar do tratamento dos dados e informações de interesse do processo educacional e de origem
sócio-antropológica.
4. Análise e Interpretação dos dados dos levantamentos sócio-econômicos, subsidiando os
planejamentos do currículo.
5. Garantir que os planejamentos de currículos se fundamentem em dados de realidade sócioeconômica.
6. Relatar todas suas atividades.
Art. 28 – São deveres do Supervisor de Unidades:
1. Cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos vigentes, bem como dar atendimento às
determinações dos seus superiores hierárquicos, compatíveis com a mencionada legislação.
2. Coordenar o trabalho dos demais Supervisores e seu Centro de Supervisão Escolar.
3. Fiscalizar a aplicação de recursos financeiros e prestar contas dos mesmos a quem de direito.
4. Elaborar anualmente seu plano de atividades, ouvidos os demais Supervisores e Diretores.
5. Supervisionar o trabalho dos Diretores de Unidade.
6. Planejar o programa de pesquisas e levantamentos dentro de sua jurisdição, contando para isso
com o assessoramento dos demais Setores Técnicos, quando houver necessidade.
7. Coordenar todo o programa de pesquisas e levantamentos de seu Centro de Supervisão, em
termos de verba, pessoal, etc.
8. Responsabilizar-se pela publicação, utilizando os recursos próprios do seu Centro de Supervisão,
de indicações das pesquisas realizadas, bem como de resenha com indicações sumárias dos resultados
obtidos.
9. Conduzir de dois em dois anos, pelo menos, uma pesquisa ou levantamento sobre assunto, que,
pela sua generalidade, escape às áreas específicas das disciplinas e da administração escolar, e que seja
relevante, para os interesses do ensino em sua região.
10. Planejar e coordenar seminários e simpósios sobre temas relevantes ligados ao ensino,
especialmente aqueles referentes à região.
11. Assessorar o planejamento, bem como responsabilizar-se pela coordenação geral de cursos de
atualização para professores, assim como planejar e coordenar cursos para Supervisores e Diretores, estes
em colaboração estreita com as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras da região.
12. Visitar, no mínimo, uma vez por mês, as escolas adstritas à sua jurisdição, devendo nessas
ocasiões, verificar "in loco":
a) o andamento das pesquisas e levantamentos;
b) as dificuldades enfrentadas pelos Diretores e Orientadores na execução de suas tarefas;
Art. 29 – São deveres do Supervisor Regional:
1. Cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos vigentes, bem como dar atendimento às
determinações de seus superiores hierárquicos, compatíveis com a mencionada legislação.
2. Planejar o trabalho de seu Centro Regional em termos de objetivos e recursos, cuidando para que
os Centros de Supervisão Escolar possam desenvolver suas atividades.
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3. Supervisionar o trabalho dos Supervisores de Unidades.
4. Solicitar estudos de interesse educacional e supervisionar seus desenvolvimentos.
5. Desenvolver sistemática de supervisão, controle e avaliação dos diversos componentes de seu
subsistema educacional.
6. Subsidiar o planejamento da Divisão Regional de Educação.
7. Relatar todas suas atividades.
Art. 30 – São deveres do Diretor de Divisão Regional de Educação:
1. Cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos vigentes, bem como dar atendimento às
determinações de seus superiores hierárquicos, compatíveis com a mencionada legislação.
2. Dirigir e responsabilizar-se técnica e administrativamente por todas as atividades da Divisão.
3. Planejar seu trabalho, e oferecer dados e recursos para o bom desempenho dos Supervisores
Regionais.
4. Desenvolver sistemática de controle e avaliação de sistema, tendo em vista a tomada de decisão
fundamentada em dados objetivos.
5. Promover o recrutamento do pessoal necessário a toda a Divisão.
6. Manter contato com os Institutos de Ensino Superior, visando a um entrosamento ao nível de
treinamento de pessoal e de pesquisas educacionais, facilitando a integração e o apoio deste grau com o
ensino de 1º e 2º graus.
7. Manter-se atualizado quanto à problemática educacional de sua Divisão.
8. Relatar todas as suas atividades, mantendo informada a Secretaria de Educação do Estado e
outros órgãos de coordenação sobre as necessidades e realizações de sua Divisão.
CAPÍTULO IV
DA PROMOÇÃO
Art. 31 – Haverá 7 níveis dentro da carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º graus do Estado de São
Paulo.
§ 1º – O nível será sempre determinado pela qualificação profissional do Professor ou do Especialista
em ensino de 1º ou 2º graus.
§ 2º – A cada nível corresponderá padrão de remuneração crescente.
Art. 32 – Enquadram-se, respectivamente, em cada nível, os Professores ou Especialistas que
satisfizerem às seguintes exigências de qualificação:
NÍVEL 1 – Professores com habilitação específica de 2º grau (curso de 3 anos).
NÍVEL 2 – Professores com habilitação específica de 2º grau (curso de 4 anos ou curso de 3 anos
mais os estudos adicionais previstos no art. 30, § 1º, da Lei nº 5.692/71).
NÍVEL 3 – Professores formados em curso superior de graduação de curta duração (licenciatura
curta).
NÍVEL 4 – Professores formados em curso superior de graduação de curta duração, (licenciatura
curta, acrescidos de estudos adicionais previstos no art. 3º, § 2º, da Lei nº 5.692/71).
NÍVEL 5 – Professores ou Especialistas com título de graduação com licenciatura plena.
NÍVEL 6 – Professores ou Especialistas com título de graduação plena, acrescido de curso de
especialização, com duração mínima de 1.100 horas, ministrado em Instituto de Ensino Superior.
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NÍVEL 7 – Professores ou Especialistas com título de pós-graduação sensu strictu (Mestrado).
Art. 33 – A cada Nível corresponderão 5 graus, de "A" a "E".
Parágrafo único – A cada Grau corresponderá padrão de remuneração crescente.
Art. 34 – Na carreira do Magistério Oficial de 1º e 2º graus do Estado de São Paulo, terá direito a
promoção, de um grau para o outro, o Professor ou Especialista em Ensino que atingir, pelo menos, o
mínimo de pontos exigidos pelo grau subseqüente, conforme o quadro abaixo:
Grau A.............................................................................................................................................
Grau B.............................................................................................................................................
Grau C.............................................................................................................................................
Grau D.............................................................................................................................................
Grau E.............................................................................................................................................

inicial
100 pontos
200 pontos
300 pontos
400 pontos

Parágrafo único – A contagem dos pontos, para fins de promoção, de um grau para outro, far-se-á
uma vez por ano, de acordo com a tabela abaixo.
TABELA I
Critérios e pontos
1. para cada ano de serviço remunerado ao mínimo de 18 horas semanais, enquanto professor ou
especialista .......... 19 pontos;
2. para cada ano de serviço em que tenha comparecido a pelo menos 90% das atividades e
horas/aula programadas .......... 5 pontos;
3. para cada ano em que tenha participado como associado de entidade de classe, contando-se
apenas uma única associação por ano .......... 5 pontos;
4. para cada certificado de aprovação em curso de atualização relacionado com a respectiva
especialidade e nos termos da Portaria CEBN .......... 3 pontos, até o máximo de 9 pontos ao ano;
5. para cada participação em Encontros ou Semanas de Estudo, ou Simpósios, ou Congressos,
relacionados com o Ensino, com um mínimo de 30 horas .......... 3 pontos, até o máximo de 6 pontos;
6. para cada certificado de aprovação em curso de especialização ou aperfeiçoamento, expedido por
entidade de ensino com o mínimo de 100 horas .......... 10 pontos, até o máximo de 20 pontos;
7. para cada certificado de aprovação em curso de nível superior, em área afim, exceto o curso que
lhe determina o nível na carreira, com 1.100 horas .......... 20 pontos;
8. idem com 2.200 horas .......... 30 pontos;
9. para cada artigo original relacionado com sua especialidade e publicado em revista nacional ou
estrangeira, com Conselho Redatorial .......... 5 pontos cada até o máximo de 50 pontos;
10. para cada livro de alto nível publicado pelo profissional .......... 20 pontos;
11. para cada certificado de aprovação em concurso público de provas, para cargo dentro da carreira
do Magistério .......... 15 pontos;
12. para cada certificado de aprovação em exame de defesa de tese ao nível de Mestrado .......... 60
pontos;
13. idem ao nível de Doutoramento .......... 200 pontos.
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CAPÍTULO V
DA REMUNERAÇÃO
Art. 35 – A remuneração dos professores e especialistas em ensino de 1º e 2º graus vincula-se ao
nível e ao grau alcançado na Carreira, sem distinção do grau escolar em que atuem.
Art. 36 – Ao Nível I, Grau A, corresponderá a remuneração não inferior a três e meio salários mínimos
vigentes na Capital do Estado.
Art. 37 – Os acréscimos verticais, que correspondam à passagem de um nível para outro, implicam
em um aumento de 20% sobre o inicial do nível imediatamente anterior, a partir do nível 1, Grau A.
Art. 38 – Os acréscimos horizontais, que correspondem à passagem de um grau para outro, implicam
em um aumento na seguinte escala percentual:
a) Aumento de 8% ao Nível 1
b) Aumento de 7% ao Nível 2
c) Aumento de 6% ao Nível 3
d) Aumento de 5% ao Nível 4
e) Aumento de 4% ao Nível 5
f) Aumento de 3% ao Nível 6
g) Aumento de 2% ao Nível 7.
Art. 39 – As atividades docentes extra-classe serão remuneradas na proporção de 1/3 sobre as aulas
efetivamente dadas.
Art. 40 – Para efeito de remuneração é estipulado o teto máximo de 44 aulas semanais, incluindo as
atividades docentes extra-classe.
Art. 41 – A partir de 14 anos de efetivo exercício haverá redução de aulas e de outras atividades
docentes na seguinte proporção:
aos 15 anos, máximo de 42 horas/aula
aos 17 anos, máximo de 40 horas/aula
aos 19 anos, máximo de 38 horas/aula
aos 21 anos, máximo de 36 horas/aula
aos 23 anos, máximo de 34 horas/aula
aos 25 anos, máximo de 32 horas/aula
aos 27 anos, máximo de 30 horas/aula
aos 29 anos, máximo de 28 horas/aula
aos 31 anos, máximo de 26 horas/aula
aos 33 anos, máximo de 24 horas/aula
aos 35 anos, máximo de 22 horas/aula.
Parágrafo único – A redução das atividades docentes não implicará em redução de vencimentos, nem
das demais vantagens adquiridas.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard – José Esteves – José Freire – Ruy Carneiro – Wilson Campos – Teotônio Vilela –
Augusto Franco – Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Danton Jobim
– Nelson Carneiro – Osires Teixeira – Ney Braga – Daniel Krieger.
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Está terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que resolve denominar "Sala Ruy Barbosa" uma das salas do Anexo II, destinada às reuniões das
Comissões Técnicas, tendo:
PARECERES, sob nos 301, 302 e 370, de 1973, das Comissões:
– de Constituição e Justiça, 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do projeto; 2º
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão Diretora, com
Subemenda nº 1-CCJ que apresenta; e
– Diretora, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 159, DE 1973
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Resolução nº 1, de 1973, constante do item 1º da pauta, a fim de ser feita na Sessão de 14 de setembro
próximo.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1973. – Senador Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – De acordo com o art. 311 do Regimento Interno, passa-se,
imediatamente, à votação do requerimento que acaba de ser lido, solicitando adiamento da discussão do
Projeto de Resolução nº 1, de 1973, constante do item 1 da Ordem do Dia.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados (Pausa.)
Está aprovado o requerimento.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria deverá figurar na Ordem do Dia da Sessão do
dia 14 de setembro próximo.
Conjuntamente como Projeto de Resolução nº 1 tramitam os Projetos de Resolução nos 3, 7, 11, 24 e
27, de 1973, que constam da Ordem do Dia de hoje, nos itens 2 a 6.
Deste modo, fica adiada, também, a discussão daqueles projetos a que acabo de me referir.
Em conseqüência, fica prejudicado o requerimento enviado à Mesa, de autoria dos Senadores
Adalberto Sena e Nelson Carneiro, solicitando adiamento da discussão e votação do Projeto de Resolução
nº 27/73, por quatro Sessões, uma vez que o requerimento anteriormente aprovado alcança os objetivos da
proposição do nobre Senador Adalberto Sena, pois, adia a discussão de toda a matéria para a Sessão do
dia 14 de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 2
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, que fixa critério para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Federativa do
Brasil e outros Estados, tendo:
PARECER, sob nº 389, de 1973, da Comissão:
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o Projeto.
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Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI Nº 52, de 1973
Fixa critério para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e
outros Estados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A União abster-se-á de manter relações diplomáticas com todo Estado estrangeiro cujo
Governo adote qualquer tipo de sistema político, social ou econômico baseado na discriminação racial.
Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo considera-se discriminação racial o conceito definido
no artigo 1º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial.
Art. 2º – O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, baixará as normas necessárias, a fim de
que se dê cumprimento ao disposto no artigo precedente.
Art. 3º – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Encerrada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex.ª não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em breve será oficialmente
constituída a Álcalis do Nordeste S.A. – ALCANORTE –, produzindo 400 mil toneladas anuais, a partir do
sal-gema e do calcário de Sergipe. E, no máximo até 1977, o Brasil se terá tornado auto-suficiente em
barrilha, produto básico para a indústria de refratários e vidro, cuja importância é desnecessário salientar.
A ALCANORTE terá controle acionário da Cia. Nacional de Álcalis e associação da Kallium
Mineração S.A., conforme anunciou à imprensa o Dr. Vasco Nunes Leal, Diretor da Cia. Nacional de Álcalis,
revelando que dentro de poucas semanas a nova empresa estará oficialmente criada.
Diversas vezes abordei a questão do aproveitamento das grandes jazidas de sal-gema de Sergipe,
afirmando que ainda no Governo do Presidente Médici esta reivindicação do povo sergipano se
transformaria em realidade. É o que, afinal, se dará agora.
As reservas de sal-gema do distrito mineral de Carmópolis estão avaliadas em 20 bilhões de
toneladas. Fazem parte do complexo licitado pela Cia. Pesquisa de Recursos Minerais no final do ano
passado, que inclui ainda grandes depósitos de sais de potássio, magnésio e bromo.
Antes mesmo dessa licitação, a Cia. Nacional de Álcalis, conforme comentei
desta
tribuna,
trabalhara
num
projeto
para
fabricar
barrilha
em
Sergipe,
face
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à necessidade de se assegurar auto-suficiência desse produto, cujo consumo cresce à medida que o País
se desenvolve. A Cia. Nacional de Álcalis está ampliando sua fábrica de Cabo Frio, que passará de 100
para 200 mil toneladas até o próximo ano, quando aquelas instalações não suportarão novas ampliações. A
exploração das grandes reservas sergipanas se torna, assim, imprescindível ao interesse nacional.
Confirmando o que declarei várias vezes desta tribuna, o Sr. Vasco Nunes Leal, Diretor da Cia.
Nacional de Álcalis, explicou, em declarações que fez à Imprensa, que as condições de Sergipe para a
produção de barrilha "são as melhores possíveis", com a proximidade das ocorrências de sal-gema e
calcário entre si e do mar. Adverte que, face à tendência mundial de escassez do produto, o projeto
ÁLCANORTE se reveste de importância ainda maior para o Brasil.
A barrilha de Sergipe poderá ser exportada e seu custo de produção será quase três vezes menor
que os preços dominantes no mercado internacional, o que nos abre perspectivas excepcionais. No ano
passado, importamos 60 mil toneladas de barrilha, ao preço médio de 60 a 70 dólares a tonelada, no porto
de embarque, ou em torno de 100 dólares a tonelada CIF. Dois anos antes, os preços FOB estavam entre
48 e 50 dólares a tonelada, o que bem revela a tendência altista do mercado internacional, no qual
poderemos em breve ingressar de forma a mais vantajosa, graças às imensas jazidas sergipanas.
A concretização da ALCANORTE, a se dar dentro de pouco tempo, assume importância especial para
o Estado de Sergipe cujas enormes riquezas minerais começam a ser efetivamente exploradas,
contribuindo poderosamente para o enriquecimento do Estado e do Brasil. É com alegria que vejo se
tornarem realidades projetos de decisiva importância para Sergipe, nos quais sempre acreditei e pelos quais
sempre me bati. Exploração e industrialização das riquezas minerais do meu Estado se tornam realidade,
para júbilo do povo sergipano e o maior engrandecimento de nossa Pátria. São novos frutos do magnífico
trabalho lá realizado pela PETROBRÁS, que tantas vezes analisei e exaltei desta tribuna, na manifestação
de regozijo do povo que tenho a honra de representar nesta Casa, diante da notável obra empreendida em
Sergipe pela PETROBRÁS.
Às vésperas da constituição oficial da ALCANORTE, não poderia deixar de expressar minha
satisfação e minhas congratulações com o povo de Sergipe. E muito menos de, mais uma vez, frisar a
decisiva contribuição da PETROBRÁS em prol da grandeza do meu Estado, em cujo beneficio hão de
reverter parcelas significativas das grandes riquezas extraídas de seu solo e subsolo. Como sempre
declarei. Sergipe não será mero fornecedor de matérias-primas, com a exploração de suas enormes
riquezas minerais contribuindo para seu próprio desenvolvimento, seu enriquecimento e sua
industrialização. O que antes parecia otimismo de minha parte, se torna, rapidamente, esplêndida realidade
para o meu Estado e seu povo! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no começo desta semana, a Imprensa
escrita, falada e televisionada de nosso País deu pormenorizada notícia da calamidade que se vem
abatendo sobre meu Estado.
Creio, mesmo, que graças aos extraordinários avanços da telecomunicação em nosso País, as
informações das cheias que atingiram os Vales do Itajaí, do Rio do Peixe, do Rio Tijucas e outras regiões de
meu Estado chegaram, de modo mais vivo e mais real, ao conhecimento de toda a Nação.
As reportagens transmitidas pelos telejornais de âmbito nacional, através das transmissões dos
canais de televisão de Florianópolis e Blumenau, permitiram que todo o Brasil visse bem de perto a
calamidade que Santa Catarina, mais uma vez, enfrenta. Especialmente as Cidades de Blumenau, Rio do
Sul, Laurentino, Rio d'Oeste e Tijucas, foram duramente castigadas.
Para poder transmitir à Casa uma informação segura e exata das conseqüências do fenômeno,
solicitei ao Governo do Estado elementos atualizados e precisos.

– 527 –
Ontem, Sr. Presidente, através de um telex do Sr. General Álvaro Veiga Lima, Coordenador Estadual
da Defesa Civil, tomei conhecimento das dimensões das cheias que atingem Santa Catarina.
Diz a mensagem:
"Pedindo todo interesse ilustre e brilhante Representante, Senador Santa Catarina, aceite V. Ex.ª
informação em traços gerais sobre a calamitosa ocorrência de grandes enchentes em toda Bacia do Rio
Itajaí, atingindo desastrosamente as Cidades de Blumenau, Rio do Sul, e os Municípios de Laurentino,
Ituporanga, Saleta, Agronômica, Rio d'Oeste e outros. Todos, até esta madrugada, isolados do sistema de
transporte do resto do Estado." Nível Rio Itajaí em Blumenau atingindo 11,84 m acima nível normal e Rio do
Sul aproximadamente 8m acima normal pt Nesta data nossas equipes levantamentos, engenheiros,
médicos, assistência social, equipes de vacinação estão seguindo área flagelada tentando transpor estrada
Jorge Lacerda altura Ilhota ainda intransitável pt"
Essa estrada, Sr. Presidente, a SC-23, denominada Rodovia Jorge Lacerda, faz a ligação entre as
Cidades de Itajaí e Blumenau.
"Não podemos ainda avaliar prejuízos totais, mas julgados bem superiores enchentes ano 1972
exatamente mesmas datas pt Estou inclinado recomendar decretação situação calamidade pública aquelas
áreas pt Para prestígio todo Estado julgo indispensável e muito oportuno apelarmos encarecidamente ilustre
conterrâneo obtenção recursos imediatos recuperação citadas áreas flageladas isoladas sem água potável
sem transporte urbano, ainda águas Rio Itajaí descendo lentamente e que exatamente há um ano foi
atingida calamidade e cujo auxílio federal processo MINIPLAN 3.426/72 iniciado em setembro 1972 já foi
assinado pelo Ex.mo Sr. Presidente Médici em Ato nº 6.046/73, de 19-7-73, mas ainda se encontra
tramitação MINIPLAN e Ministério Fazenda pt Sobre assunto escritório procuradores administrativos Santa
Catarina em Brasília e Guanabara e Deputado Dib Cherem receberam expediente esclarecedor respeito pt
Salvo melhor juízo é imperativo apressamento conclusão barragem Ituporanga para regularização vazão
Rio Itajaí Sul e quanto antes verba federal iniciar barragem Itajaí Norte, pois Barragem Itajaí Oeste em Taió
sozinha obviamente não resolve nosso trabalho preventivo defesa civil contra chuvas cobrindo os três
afluentes da Bacia Itajaí pt
Gen. Álvaro Veiga Lima
Coordenador Est. Defesa Civil"
Este é o telex, Sr. Presidente, que recebi ontem, depois da nossa Sessão.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Eminente Senador Antônio Carlos, permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço a palavra de V. Ex.ª.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Congratulo-me com o discurso de V. Ex.ª. Como toda a Nação viu,
graças à televisão e às reportagens publicadas pela Imprensa, as dimensões das enchentes, ocorridas no
Estado de Santa Catarina, transformaram-se numa verdadeira catástrofe, com imensos prejuízos para
aqueles Municípios citados há pouco por V. Ex.ª, acarretando terríveis danos à lavoura e mesmo ao meio
populacional, Santa Catarina, que tem nesta Casa um Representante do porte de V. Ex.ª, sempre vigilante,
na defesa dos legítimos interesses daquele Estado, atuando com dedicação e competência...
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – ...não tenho dúvida de que, como em tantas outras ocasiões em que
V. Ex.ª fez apelos neste sentido, tanto aqui, como na Câmara dos Srs. Deputados, encontrará da parte das
autoridades imediato atendimento e o apoio dos Poderes Públicos. Solidarizo-me com V. Ex.ª nesta hora
em que o seu Estado sofre essa calamidade devido às enchentes.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito grato a V. Ex.ª, nobre Senador Lourival
Baptista. A solidariedade de V. Ex.ª é certamente um estimulo que eu prossiga
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na luta em defesa do interesse do meu Estado. A manifestação generosa, partida do eminente Senador de
Sergipe, enriquece as considerações que estou tecendo desta tribuna. Muito obrigado.
Sr. Presidente, no dia 28 de agosto de 1972, há exatamente um ano, ocupava a atenção da Casa
para dirigir ao Governo um apelo exatamente igual ao que ora formulo. Dizia, então, Sr. Presidente:
"Prolongadas chuvas nos vales dos Rios Chapecó, do Peixe e Itajaí provocaram cheias de
proporções extraordinárias, que estão a preocupar os Representantes catarinenses no Congresso Nacional
e a trazer os maiores prejuízos de ordem material às laboriosas populações que habitam aquelas regiões de
meu Estado."
E continuava:
"Na Cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, os bairros de Matadouro e Canoas foram duramente
atingidos. As Cidades de Rio do Oeste e Agronômica estão totalmente isoladas. A água invadiu essas duas
cidades. A Cidade de Taió está com o seu acesso à BR-470 muito prejudicado. Estão trafegando apenas
caminhões e ônibus. No Vale do Rio Itajaí-Mirim, principal afluente do Rio Itajaí-Açu, a situação não é
diversa. A Cidade de Brusque está sem condições de comunicações rodoviárias. Todas as estradas estão
bloqueadas. O mesmo ocorre com a ligação Blumenau – Itajaí, estrada estadual pavimentada, a SC-23. Aí,
também só é possível o tráfego de caminhões e ônibus em condições muito difíceis, pois a água invadiu a
SC-23, na altura da Cidade de Ilhota, com um nível de cerca de 40 centímetros acima do piso da estrada.
Esta, Sr. Presidente, em síntese, a situação no Vale do Itajaí."
Eu poderia, Sr. Presidente, prosseguir na leitura deste discurso pronunciado há um ano, apenas
alterando as datas, para cumprir o dever que me faz ocupar a atenção da Casa.
Tive ocasião de, naquele discurso, observar:
"O sistema hidrográfico do Estado que tenho a honra de representar nesta Casa é, sem dúvida, em
circunstâncias normais, uma bênção de Deus. É Santa Catarina cortada por rios que correm para a Bacia
Atlântica e outros que deságuam na Bacia do Rio Uruguai e, ainda, alguns que são tributários da Bacia do
Rio Paraná através do Rio Iguaçu. Esse sistema faz com que a agricultura em nosso Estado, só em
condições excepcionais, sofra problemas decorrentes de estiagens. De outro lado, contudo, esse sistema
hidrográfico, caprichoso e de extraordinária valia para o desenvolvimento de nossas atividades econômicas,
em períodos prolongados de chuva se transforma em uma grande ameaça. A nossa história tem inúmeras
páginas que registram calamidades decorrentes de enchentes."
Em abril do corrente ano, Sr. Presidente, – assim como, em agosto de 1972, ocupei a atenção da
Casa para dirigir um apelo às autoridades, no sentido de atender aos prejuízos causados pelas cheias
ocorridas naquela época – vim a esta tribuna para registrar a inauguração da primeira barragem de
regularização dos grandes tributários do Rio Itajaí-Açu: o Rio Itajaí d'Oeste, o Itajaí do Norte, o Itajaí do Sul
e o Itajaí-Mirim. Fiz, então, Sr. Presidente, um histórico completo da luta que se iniciou em 1956, para que
se desse uma solução definitiva e capaz ao problema das enchentes no Rio Itajaí, para que se evitasse a
repetição de calamidades como a que está ocorrendo neste momento. A Cidade de Blumenau está
completamente isolada do restante do Estado de Santa Catarina, paralisadas estão as suas indústrias,
casas de comércio e a agricultura praticamente perdida, no que toca às safras em andamento.
Fiz o registro, Sr. Presidente, da inauguração da barragem do Rio Itajaí d'Oeste e pedi a atenção do
Ex.mo Sr. Ministro do Interior e também do Diretor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, para
a necessidade de se concluir aquele sistema de defesa do Vale do Rio Itajaí, com a conclusão da barragem
do Rio Itajaí do Sul, a montante da Cidade de Ituporanga, e o início das obras da barragem do Rio Itajaí do
Norte, chamado Rio Hercílio.
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As cheias que estão ocorrendo em Santa Catarina, neste momento, comprovam a necessidade de se
concluir aquele sistema de defesa do Vale do Rio Itajaí. A barragem localizada no Rio Itajaí d'Oeste, a
montante da Cidade de Taió, atendeu em parte ao problema – vamos reconhecer; as Cidades de Rio do
Oeste, Taió, e Rio do Sul não estão sendo castigadas como o eram nos episódios anteriores. Mas, sem a
construção das outras duas barragens, as enchentes vão-se repetir e a calamidade está-se transformando
em episódio anual, em virtude do desmatamento, da ocupação das terras do Vale do Itajaí, e aquelas
enchentes, que ocorriam de 10 em 10, ou de 6 em 6 anos, agora estão-se repetindo anualmente.
É, pois, indispensável, Sr. Presidente, que primordialmente o Governo apresse a conclusão da
barragem do Rio Itajaí do Sul, a montante da Cidade de Ituporanga, e inicie as obras da barragem do Rio
Hercílio, ou Rio Itajaí do Norte.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre Senador.
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – O apelo do nobre Senador é tão mais bem fundamentado quando,
desde os idos de 1961/1962, Ministro da Viação de então, tivemos ocasião de verificar, numa das grandes
enchentes existentes naquela Região, o desejo unânime da população pela construção daquelas barragens.
Recordamo-nos, com satisfação, das providências que então tomamos para que esta reivindicação – que
era um, imperativo de sobrevivência de uma população tão trabalhadora e progressista, como a do Vale do
Itajaí – fosse atendida. E, com que tristeza, onze anos depois, ouvimos da voz autorizada de V. Ex.ª uma
descrição veraz do que ocorre numa região que, se protegida pelas obras da engenharia apontadas, tudo
indica, o raciocínio obriga a assim pensar, estaria ao abrigo desta calamidade. Juntamos a nossa voz, e
acreditamos que seja a voz de todo o Senado, à de V. Ex.ª, no clamar a providência para a construção das
barragens complementares, que são, sem dúvida, não um favor, mas um imperativo, um dever da União
para com o Estado de Santa Catarina.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Muito grato a V. Ex.ª, nobre Senador Virgílio Távora. Agradecendo a
solidariedade da minha Liderança e o depoimento autorizado de V. Ex.ª, devo informar que, no discurso que
pronunciara a 4 de abril, registrando a inauguração da barragem do Rio Itajaí d'Oeste, fiz referência ao fato
de que, nos primeiros anos da década de 60, foram incluídas as primeiras dotações no Orçamento-Geral da
União para a construção dessas obras de regularização dos cursos dos grandes tributários do Rio ItajaíAçu, exatamente quando V. Ex.ª exercia a Pasta da Viação.
Como Deputado Federal, na Sessão Legislativa de 1961, recebi a incumbência de relatar o Anexo do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento, em substituição ao Relator efetivo, que, se não me falha a
memória, era o nobre Deputado Clóvis Pestana. Contei com o apoio decisivo do Ministério para elevar as
dotações do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, no que toca justamente a esses
empreendimentos destinados à Região Sul.
Lembro-me bem de que estabeleci, inclusive, um paralelo entre o Departamento Nacional de Obras e
Saneamento e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, procurando mostrar à Comissão de
Orçamento que aquela primeira repartição representava para os Estados do Sul o que a segunda era para
os Estados do Nordeste.
Sr. Presidente, foram recursos de grande expressão que consegui, evidentemente com o apoio do
Ministério da Viação e o estímulo da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. Ali, iniciamos a
caminhada decisiva. Mas na verdade – e devo dizer neste Plenário – apenas uma das barragens de
regularização está concluída. A barragem do Rio Itajaí do Sul, a montante da Cidade de Ituporanga, está
em fase de construção. É uma barragem mista, de terra e concreto. No discurso que pronunciei em abril
passado, dei detalhes técnicos dessa obra. É preciso que se acelere a construção dessa barragem, como
também que se inicie a construção da barragem do Rio Itajaí do Norte ou Hercílio, para que não se repita o
fenômeno das cheias.
Uma
cidade
da
expressão
de
Blumenau,
Sr.
Presidente,
grande
centro
produtor de Santa Catarina, e posso dizer mesmo do Brasil, pois os produtos
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industriais de Blumenau – da indústria têxtil, de cerâmica e cristais, indústrias de alta sofisticação – hoje
representam algo de expressão na nossa pauta de exportação; essa cidade está completamente isolada,
pelo menos estava até ontem à tarde, quando recebi o telex de que já dei conhecimento à Casa.
O fenômeno das cheias se estende também ao vale do Rio do Peixe, onde se situam as cidades de
Caçador, Rio das Antas, Videira, Tangará, Joaçaba, Herval d'Oeste, Capinzal, Ouro, Piratuba e Ipira.
Nessa região localizam-se grandes indústrias de produtos alimentícios moinhos de trigo e frigoríficos.
E está sendo duramente atingida pelas cheias. O telex não consigna nenhum elemento referente à
calamidade que se abate sobre o Rio do Peixe e toda a região oeste catarinense. Acredito que por falta de
comunicação.
Sr. Presidente, fazendo esta comunicação à Casa e à Nação, dirijo veemente apelo ao Sr. Ministro do
Interior, para que S. Ex.ª conclua as obras de defesa do vale do Rio Itajaí – a barragem de Ituporanga é o
início daquela do Rio Hercílio; bem como comece os estudos para a defesa do Vale do Rio do Peixe.
Em 1952, era Ministro da Agricultura o nosso eminente Colega, o nobre Senador João Cleofas, e o
Departamento de Águas, naquele tempo Divisão de Águas e Energia Elétrica, subordinado ao
Departamento Nacional da Produção Mineral, fazia parte daquele Ministério. Visitando a região oeste
catarinense, S. Ex.ª foi convidado a considerar o problema do aproveitamento do estreito do Rio Uruguai.
Acompanhava o nosso ilustre Colega o Embaixador Bohan. Presidente da Comissão Mista Brasil–Estados
Unidos. A. Presidência dessa Comissão era compartilhada com o nosso eminente patrício, o Professor Ari
Tôrres. O Embaixador Bohan, tomando conhecimento das possibilidades do aproveitamento do estreito do
Rio Uruguai, à altura do vale do Rio do Peixe, deu o apoio da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos àquela
iniciativa. O Sr. Ministro João Cleofas encarou o problema com seriedade, com objetividade e contratou um
estudo preliminar com a Servix Engenharia. Essa empresa, de renome no País, concluiu o estudo preliminar
no sentido de que, antes do aproveitamento do estreito do Rio Uruguai, era necessário que se fizessem as
barragens de regularização dos tributários daquele rio em Santa Catarina: os Rios Pelotas, Canoas,
Marombas, do Peixe de Chapecó. O Departamento Nacional de Obras e Saneamento iniciou uma dessas
barragens no Rio Chapecozinho, – mas a obra foi abandonada. Assim a exemplo do que ocorre no Vale do
Rio Itajaí, também a calamidade das cheias atinge, agora, anualmente, os Vales dos Rios do Peixe,
Chapecó e outras áreas grandes produtoras do meu Estado.
Meu primeiro apelo é a para que o Ministério do Interior, através da Superintendência do
Desenvolvimento Econômico do Sul – SUDESUL, e do Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
encare este problema e lhe dê solução capaz.
O segundo apelo, Sr. Presidente, o dirijo ao Ministério do Planejamento, para que libere a dotação,
para indenização dos prejuízos ocasionados pela enchente de 1972. Segundo esse mesmo telex que
acabei de ler, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, depois do levantamento procedido pelas
autoridades competentes dos Ministérios do Interior e do Planejamento, Sua Excelência despachou
favoravelmente, mas o processo continua nos Ministérios do Planejamento e da Fazenda.
Estamos, então, aqui, a pedir a liberação dos recursos necessários à indenização dos prejuízos
causados pela enchente de 1972, e a ele temos que lamentavelmente, juntar um outro apelo: que também
os prejuízos causados pela enchente de 1973 sejam objeto de auxílio do Governo Federal.
Estas, as considerações, Sr. Presidente, que desejava tecer em torno deste problema
que já se faz crônico em meu Estado, na certeza de que, assim como o Senhor Presidente da
República já despachou o processo, e determinou o pagamento do auxílio para indenização dos
prejuízos causados pelo fenômeno de 1972, a ordem de Sua Excelência seja cumprida pelos Ministérios
do Interior e do Planejamento, para que as obras das barragens prossigam em ritmo favorá-
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vel e os auxílios cheguem, a tempo e a hora, a Santa Catarina e, desta forma, os prejuízos sejam
superados, e o Estado continue a produzir em benefício do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou regressando de Minas Gerais, onde,
com outros Companheiros, fomos participar das homenagens póstumas que a augusta Assembléia
Legislativa do Estado prestou ao ex-Presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional e da Aliança
Renovadora Nacional, o inolvidável Senador Filinto Müller.
Chego a este recinto do Senado ainda sob a emoção da importância daquele Encontro, hoje
realizado no magnífico Palácio sede do Poder Legislativo do Estado e onde as lágrimas da saudade se
transmudavam em expressões de reconhecimento dos méritos, onde o louvor dos oradores ecoavam os
nossos corações, já com a força da límpida sentença da História, fazendo justiça a quem, como o grande
morto, atravessou 50 anos de vida política deste País, sendo objeto de polêmicas e de exaltações, na
tessitura paradoxal da vida, e agora, desaparecido nos páramos da eternidade, ressurge na grandeza de
sua enorme dedicação Pátria, a serviço da qual pôs, desde moço, a sua bravura; ressurge na beleza lírica e
extraordinariamente humana de seu amor extremado à família, onde D. Consuelo Müller era o centro
amorável a irradiar exemplo de servir, a transmudar as durezas das lutas políticas em suave solidariedade
da compreensão e da esperança.
Essa homenagem foi de iniciativa do ilustre Deputado mineiro João Navarro, o orador oficial naquela
Assembléia Legislativa, num ato solene em que nos deu o retrato cívico de Filinto Müller; pelo Senado, falou
o nobre Senador Augusto Franco, representando a Casa e cujas palavras estavam à altura da missão que
lhe credenciou, pela Mesa, o preclaro Presidente Paulo Torres; pela Câmara dos Deputados, credenciado
pelo Deputado Flávio Marcílio, seu eminente Presidente, pronunciou emocionante oração o Líder do
Governo e Presidente do Diretório Regional da ARENA mineira, o nobre Deputado Geraldo Freire.
Compareceu ao ato, que teve beleza indescritível, no seu ritual de saudade, além das altas
autoridades do Executivo e do Judiciário do grande Estado, o mundo político mineiro; a Câmara dos
Deputados se fez presente, como já dissemos, pelo Deputado Geraldo Freire e toda a Bancada Mineira,
contando-se, entre os que ali compareceram, os nobres Deputados Federais Bias Fortes, Bento Gonçalves,
Czanan Coelho, Hugo Aguiar, Manoel de Almeida, Fagundes Neto e outros cujos nomes a minha memória,
por vezes falha e injusta, não me permite mencionar neste instante; o Senado se fez presente pelos
Senadores Augusto Franco, Membro da Mesa, e José Augusto, este com a incumbência de representar
toda a Bancada da ARENA desta alta Casa, em virtude da absoluta impossibilidade de comparecerem a
Belo Horizonte os Senadores Gustavo Capanema e Magalhães Pinto. A ARENA Nacional, associando-se,
de coração e profundamente sensibilizada, aos gesto de Minas Gerais, se representou pelos Deputados
Marco Maciel, Prisco Viana, Francelino Pereira, Murilo Badaró e o orador que lhes fala neste fim de tarde,
com a voz repassada de emoção, e que recebeu a incumbência singular de representar o Senador Petrônio
Portella, Presidente Nacional do nosso Partido, eis que motivos irremovíveis e de última hora não lhe
possibilitaram viajar até a gloriosa terra da gente mineira.
Dentre os membros da família que ali foram testemunhar o ato público de reconhecimento dos
mineiros, registro o nome do estimado e prestigioso Deputado Gastão Müller.
Quero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda nesta crônica, mencionar um fato que nos
deixou, a todos da ARENA, profundamente sensibilizados: trata-se do comparecimento, com
sacrifício, bem sabemos, integrando a representação do Senado, da figura estimada e respeitada
de homem público da legenda do MDB, figura que se aureola por virtudes cívicas e beleza de
caráter que honraram a classe política. Refiro-me ao Senador Ruy Carneiro, que viajou a
Belo Horizonte, integrando-se pela amizade, a todos nós, e pelo reconhecimento do
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superior descortino político de Filinto Müller, e em nome do seu Partido, como amigo do morto, prestou, com
a sua presença, a solidariedade comovedora de uma homenagem espontânea e sincera.
Quero agradecer, em nome da Executiva do nosso Partido e de toda a Representação Política de
Brasília que compareceu à homenagem em memória de Filinto Müller, a grandeza do gesto de Minas para
com o nosso ex-Presidente e querido amigo, e, daqui desta tribuna, pedimos que o nobre Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Rafael Caio Nunes Coelho; o Líder do Governo, exDeputado Rondon Pacheco, o da ARENA, Deputado Bonifácio de Andrada, e o Líder do MDB, Deputado
Tarcísio Delgado, recebam estes agradecimentos e os transmitam aos seus ilustres pares, na certeza que
temos de que Minas, por iniciativa do Deputado João Navarro, não só escreveu na manhã de hoje, na
nossa história política, uma página de gratidão mas também deu um testemunho eloqüente para que o
Historiador do futuro possa julgar aquele que foi grande pelo amor à Pátria, pelos serviços prestados ao
Parlamento Nacional e cujo nome já se ilumina como uma legenda imortal: Senador Filinto Müller.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores inscritos.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a Sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer
nº 378, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 1972, de autoria do Sr. Senador Flávio Britto, que
altera a redação dos arts. 4º e 7º da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, para o fim de incluir entre os
membros dos conselhos Nacional e Estaduais de Trânsito representantes da indústria, comércio e
agricultura.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer
nº 398, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1973, de autoria do Senador Paulo Torres, que
inclui a aposentadoria espontânea entre as cláusulas excludentes da contagem do tempo de serviço do
empregado readmitido.
3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
397, de 1973) do Projeto de Resolução nº 35, de 1973, que dispõe sobre suspensão de execução de textos
da Constituição de 1967 e de atos legislativos da Assembléia Legislativa do Paraná.
4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº
405, de 1973) do Projeto de Resolução nº 42, de 1973, que suspende a proibição contida nas Resoluções
nº 58, de 63, 79, de 1970, e 52 de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de São Carlos, São Paulo,
aumente o limite de endividamento público, mediante operação de crédito, destinada ao pagamento de
terras desapropriadas pela Municipalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45 minutos.)
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